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Szeptember 30
Szüreti Mulatság
Az eseményt 
Frank István és ifj. Bá
arany, 4 ezüst és 1
magasabb pontszámú bor ké
a bortábornoki címhez.
A szüret a Molnár család szőlőjében kezdődött, majd darálás, préselés és az 
elmaradhatatlan mustkóstolás már a Művelődési Háznál történt. 
A hagyományokhoz híven idén is sor került 
seny győztese, a 2017
Melinda
Vacsora előtt került sor a bortábornok avatásra és a borverseny eredménye
nek 
sün
ság
Ezúton is köszönjük a rendezvény lebonyolításához nyújtott közreműködést a 
lovas
nemű felajánlást, támogatást a borászoknak! Köszönjük, hogy segítségükkel 
emelték rendezvényünk színvonalát!
   

gtÜàtÄÉÅ 
Önkormányzati hírek  

2. oldal 
Ovis és iskolai hírek 

3-4. oldal 
Programajánló, vers, 

Könyvtári hírek  
5. oldal 

Egyházi hírek 
6-7. oldal 

Feltalálókról, 
programajánló 

8. oldal 
Anyakönyvi hírek 

Hirdetések 
9. oldal 

Vásárnaptár 
Állatorvosi ügyelet 
Közérdekű telefon-

számok 
10. oldal 

 

A nyári időszámítás október 
utolsó vasárnapján hajnali 3-
kor végződik.  
Október 29. (vasárnap) haj-
nalban 3:00 órakor 2:00 

órára - egy órával vissza - 
kell állítani az órákat!  

 

web: www.forraskut.hu 

 
Meghívó 

  

 
 

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi 
lános Iskola és Alapfokú Mű

vezetése és a 8. osztály tanulói
meghívják Önt és kedves családját

2017. október 20-án, pénteken
1956-OS FORRADALOM 

TISZTELETÉRE RENDEZETT M
a Jerney János Művelődési Házba.

  

 Kérjük, tisztelje meg műsorunkat a jelenlétével!

XV. Szüreti Mulatság

Szeptember 30-án immár tizenötödik alkalommal került sor Forráskúton
Szüreti Mulatságra. 
Az eseményt borverseny előzte meg, melyre idén Szögi János, Kádár N. Lajos, 
Frank István és ifj. Bálint Ferenc borászok neveztek
arany, 4 ezüst és 1 bronzérem és 2 oklevél lett. A Bortábornoki címet a le
magasabb pontszámú bor készítője, Kádár N. Lajos
a bortábornoki címhez. 
A szüret a Molnár család szőlőjében kezdődött, majd darálás, préselés és az 
elmaradhatatlan mustkóstolás már a Művelődési Háznál történt. 
A hagyományokhoz híven idén is sor került a Borkirálynő választ
seny győztese, a 2017. évi Borkirálynő Farkas Kitti
Melinda, második udvarhölgye Horváth Nikolett. Gratulálunk Nekik!
Vacsora előtt került sor a bortábornok avatásra és a borverseny eredménye
nek kihirdetésére, majd Fodor Imre polgármester úr bemutatta a települ
sünkről készült kisfilmet. A vacsorát követően pedig hajnalig tartott a mula
ság a Domix Zenekarral. 
Ezúton is köszönjük a rendezvény lebonyolításához nyújtott közreműködést a 
lovas-fogatosoknak és a szüretelő fiataloknak, gyerekeknek, valamint minde
nemű felajánlást, támogatást a borászoknak! Köszönjük, hogy segítségükkel 
emelték rendezvényünk színvonalát! 
   A Szüreti mulatságon készült fényképeket megtekinthetik a 

www.facebook.com/forraskutimuvhaz
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Testületi tájékoztató 

A Képviselő-testület szeptember 28
soron következő ülését. 
  Első napirendi pontban a februárban elfogadott 
költségvetési rendelet módosításáról döntöttek a 
képviselők, mivel a központi költségvetés terhére 
pótelőirányzatot állapítottak meg. 
  Második napirendben a partnerségi egyeztetés 
szabályairól alkottak rendeletet a Képviselő
tagjai. Minden településnek el kell készítenie a tel
pülésképi rendeletét, és az azt megalapozó Telep
lésképi Arculati Kézikönyvet, amelynek feltétele e 
rendelet elfogadása. Ennek tartalma: a lakossággal, 
érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezete
kel, vallási közösségekkel való kapcsolattartás.
  Harmadik napirendi pontban XXIV. Forráskúti F
lunapokról készült beszámolót fogadták el a képv
selők, amelyet Illés-Vizsnyiczai Borbála készített. A 
részletes beszámoló a Hírforrás előző lapszámában 
megtalálható. E napirend tárgyalásakor Fodor Imre 
Polgármester úr köszönetet mondott B
falunapi programok szervezéséért, gördülékeny l
bonyolításáért. 
  Következő napirendben jogszabályi kötelezettsé
nek eleget téve a Polgármesteri Hivatal Etikai Sz
bályzatát tárgyalták és fogadták el a jelenlévők.  
  Ötödik napirendben tulajdonosi döntéseket hoztak 
a képviselők dűlőutak telekhatár rendezése ka
csán. 
  Hatodik napirendi pontban a „Településképet 
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, töb
funkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 
energetikai korszerűsítése” című sikeres pályázat
nak megvalósítása érdekében elő
döntöttek a képviselők. A fejlesztés célja a 
Művelődési Ház felújítása, korszerűsítése, ez által 
egy, a mai kor elvárásának megfelelő színvonalú 
szolgáltatások nyújtására alkalmas épület kialakít
sa. A felújítás alapvetően energetikai szintű.
  Egyebekben aktualitásokról esett szó, többek 
között kóbor kutyákról, a település belterületén lévő 
elhagyatott ingatlanokról. Továbbá Polgármester úr 
tájékoztatta a jelenlévőket a járdafelújítás 
előrehaladásáról. 
  Zárt ülés keretében egy szociális tárgyú kérelmet 
bíráltak el a Képviselő-testület tagjai. 

Dudásné Gábor Tünde, jegyző

Tisztelt Lakosok! 

Településünkön a zöldhulladék gyűjtésének október 
havi időpontjai: október 3. és október 17.
A zöldhulladék elszállítási igényüket 
jelezzék ügyfélszolgálati irodánkon személyesen 
vagy telefonon. Zsákot az igény bejelentés után 
tudunk biztosítani. 

Négyforrás Nonprofit Kft. 
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 201

Forráskút Község Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja 
2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázati 
feltételekről érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban 
Galzóné Gyuris Tímea üg
www.emet.gov.hu oldalon van lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az új pályázóknak 
regisztrálniuk szükséges, a regisztráció elérhető: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik már korábban regisztráltak az 
EPER-BURSA rendszerben, már nem regisztrálhatnak 
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be a rendszerbe. 
 
A pályázatok EPER-Bursa rendszerben történő 
rögzítésének és a Polgármesteri Hivatalhoz 
történő benyújtásának (a szükséges 
mellékletekkel együtt) határideje:

2017. november 07.
    
  Polgármesteri Hivatal

Készülődés mindenszentek és a 
halottak napjára

A forráskúti temető az önkormányzat tulajdonában és 
kezelésében áll. Az őseink iránti kegyelet 
mindannyiunkban él azzal, hogy a település temetőjét 
rendben tartjuk, tisztelgünk élőnek és holtnak 
egyaránt.  Ugyanakkor a környezetünkben élők is 
sokszor temploma, temetője alapján ítélnek meg egy
egy községet. A temető, sírok gondozása, egész év 
folyamán fontos feladat a hozzátartozók és az 
önkormányzat számára egyaránt.  Közeledik 
mindenszentek és a halottak napja. Az ősz 
beköszöntésével sírok megtisztítása, f
gyertyák gyújtása teszi maradandóvá elhunyt 
szeretteinkre való emlékezést.
Forráskút Község Önkormányzata megbízásából 
Czékus Józsefné nekünk, helyieknek Pannika néni 
látja el, és fogja össze a temető gondozásával járó 
feladatot már sok-sok éven keresztül. Ismeri a temető 
minden regét-zugát, szükség esetén bátran 
fordulhatnak hozzá kérdésükkel. Szeretettel és szívesen 
segít akár a temetkezési vállalat dolgozóinak eligazodni 
a területen vagy épp a lakosság valamely tagjának. 
Gondos és szorgalmas munkájával nagyban hozzájárul 
településünk megítéléséhez a környezet 
rendezettségével, mindannyiunk megelégedettségére.
 

                  Köszönettel: 

                       Forráskút Község Önkormányzata

                                          

 

őoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2018. évre 

Forráskút Község Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja 
2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázati 
feltételekről érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban 
Galzóné Gyuris Tímea ügyintézőnél, illetve a 

oldalon van lehetőség. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az új pályázóknak 
regisztrálniuk szükséges, a regisztráció elérhető: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon. 
Azok a pályázók, akik már korábban regisztráltak az 

BURSA rendszerben, már nem regisztrálhatnak 
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában 

sa rendszerben történő 
rögzítésének és a Polgármesteri Hivatalhoz 
történő benyújtásának (a szükséges 
mellékletekkel együtt) határideje: 

2017. november 07. 
   

Polgármesteri Hivatal 

 
s mindenszentek és a 

halottak napjára 

A forráskúti temető az önkormányzat tulajdonában és 
kezelésében áll. Az őseink iránti kegyelet 
mindannyiunkban él azzal, hogy a település temetőjét 
rendben tartjuk, tisztelgünk élőnek és holtnak 
egyaránt.  Ugyanakkor a környezetünkben élők is 

oma, temetője alapján ítélnek meg egy-
egy községet. A temető, sírok gondozása, egész év 
folyamán fontos feladat a hozzátartozók és az 
önkormányzat számára egyaránt.  Közeledik 
mindenszentek és a halottak napja. Az ősz 

sírok megtisztítása, feldíszítése és 
teszi maradandóvá elhunyt 

szeretteinkre való emlékezést. 
Forráskút Község Önkormányzata megbízásából 

nekünk, helyieknek Pannika néni 
látja el, és fogja össze a temető gondozásával járó 

éven keresztül. Ismeri a temető 
zugát, szükség esetén bátran 

fordulhatnak hozzá kérdésükkel. Szeretettel és szívesen 
segít akár a temetkezési vállalat dolgozóinak eligazodni 
a területen vagy épp a lakosság valamely tagjának. 

as munkájával nagyban hozzájárul 
településünk megítéléséhez a környezet 
rendezettségével, mindannyiunk megelégedettségére. 
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Beszoktatás a Katica csoportban 

Az óvodakezdés fontos lépcsőfok a gyerek, valamint 
a család életében. Nem könnyű, hiszen nagy 
változást jelent egy hároméves gyereknek a 
közösségbe kerülés, a szülőtől való elválás.                
Közel harminc év tapasztalattal a hátam mögött 
elmondhatom, a szülők jobban szoronganak, mint a 
gyermekek.  Az apróságok, bár sok esetben félnek 
a változástól, tudni akarják, mi zajlik a 
csoportszobában, milyen játékok vannak ott 
elrejtve, és a kíváncsiság, valamint a vágyakozás 
játszótársak után átlendíti őket a kezdeti időszakon.

Óvodánk Katica csoportjában két pedagógus 
foglalkozik a gyerekekkel, jómagam és Farkasné 
Szemerédi Gabriella, és két dajka, Kecskeméti 
Miklósné és Monostori Csilla segíti a munkánkat. 
Délelőtt és délután egy-egy óvónő és dajka van a 
27 gyereket számláló kiscsoportban. A világ 
legtermészetesebb dolga, hogy mindenkinek a 
maga gyereke a legfontosabb, de azt is el kell 
fogadni és meg kell érteni a szülőnek, hogy a 
pedagógus nem foglalkozhat csak egy
aprósággal, figyelmét meg kell ossza a gyerekek 
között. A legnagyobb gondot a reggeli elválás, és az 
ottalvás okozza. Nehéz reggel elengedni anya vagy 
apa kezét és bejönni a csoportszobába. Az étk
sem egyszerű, és anya nélkül lefeküdni sem 
könnyű. Mi mindent megteszünk, hogy a szorongás 
elmúljon, a kezdeti ellenállás elfogadássá, majd 
bizalommá alakuljon át. A pedagógusnak is fontos, 
hogy a gyerek elfogadja, megszeresse őt, így aztán 
az első napok azzal telnek, hogy mindenki igyekszik 
elfogadtatni magát a másikkal.  Nem kell kétségbe 
esni a szülőnek, ha a gyerek első nap nem akar 
elválni. Ez egy folyamat, van, akinél rövidebb, 
másoknál hosszabb ideig tart. Szeretetre és sok 
türelemre van szükség, hiszen nincs két egyforma 
gyerek.  Van, hogy félév kell  ahhoz, hogy a 
gyerekek megszokják az új környezetüket, 
megismerjék egymást, megtanuljanak egyedül 
vécézni, enni, kialakuljon egy bizalmi viszony 
gyerek–óvónő–szülő között. 

Az elmúlt évek során sokat változott a társadalom, 
gyermekközpontúbb lett minden ennek előnyével és 
hátrányával, mert bizony az is van. Manapság nem 
a szülő neveli a kicsit, hanem a felnőtt teszi azt, 
amit a gyerek akar, mond, követel.  

Az óvodában is van tanterv, s a beszoktatásr
idő után kezdődnek a tevékenységek
tevékeny megismerése, mese-vers, ének
matematika, mozgás és rajz. Fontos tudni, hogy az 
óvodában nem tanulunk, hanem játszunk, így 
ismerkedünk a minket körülvevő világgal, 
élethelyzetekkel. 

                    Fodor Lászlóné
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között. A legnagyobb gondot a reggeli elválás, és az 
ottalvás okozza. Nehéz reggel elengedni anya vagy 
apa kezét és bejönni a csoportszobába. Az étkezés 
sem egyszerű, és anya nélkül lefeküdni sem 
könnyű. Mi mindent megteszünk, hogy a szorongás 
elmúljon, a kezdeti ellenállás elfogadássá, majd 
bizalommá alakuljon át. A pedagógusnak is fontos, 
hogy a gyerek elfogadja, megszeresse őt, így aztán 

pok azzal telnek, hogy mindenki igyekszik 
elfogadtatni magát a másikkal.  Nem kell kétségbe 
esni a szülőnek, ha a gyerek első nap nem akar 
elválni. Ez egy folyamat, van, akinél rövidebb, 
másoknál hosszabb ideig tart. Szeretetre és sok 

, hiszen nincs két egyforma 
gyerek.  Van, hogy félév kell  ahhoz, hogy a 
gyerekek megszokják az új környezetüket, 
megismerjék egymást, megtanuljanak egyedül 
vécézni, enni, kialakuljon egy bizalmi viszony 

t változott a társadalom, 
özpontúbb lett minden ennek előnyével és 

hátrányával, mert bizony az is van. Manapság nem 
a szülő neveli a kicsit, hanem a felnőtt teszi azt, 

Az óvodában is van tanterv, s a beszoktatásra szánt 
idő után kezdődnek a tevékenységek: külső világ 

vers, ének-zene, 
, mozgás és rajz. Fontos tudni, hogy az 

óvodában nem tanulunk, hanem játszunk, így 
ismerkedünk a minket körülvevő világgal, 

Fodor Lászlóné 

Mobilitási Hét Forráskúton immár harmadszor

 

Idén szeptember 16. és 22. között tizenhatodik 
alkalommal került megrendezésre az Európai Mobilitási 
Hét, melynek célja a környezetbarát és fenntartható 
városi közlekedés népszerűs
közlekedési-környezetvédelmi kampánya évről évre 
népszerűbb Magyarországon, 2016
200 település vett részt a programokban, amivel 
Magyarország - közel ötven ország versenyében
harmadik helyen végzett. 

A kampány egy összeurópai kezdeményezés része, 
amely kifejezetten az ésszerű közlekedés 
gazdaságnövelő hatásaira helyezi a hangsúlyt
év mottója: „Közös út, közös jövő”.
közösségi és intelligens mobilitás.

Iskolánk tanulói is bekapcsolódtak a programsorozatba: 
az „Autómentes napon környezetbarát közlekedési 
eszközzel (roller, görkorcsolya, waweboard, és 
természetesen kerékpár) érkezett több nebuló is. 
Az alsó tagozatosok alternatív, egészséges közlekedési 
eszközöket álmodtak meg, melyeket a hivatal előtt le is 
rajzoltak krétával.  
Hagyomány, hogy 
a CSEMETE 
Természet- és 
Környezetvédelmi 
Egyesület hoz 
vetélkedőt 
hozzánk. Idén 
„Környezetbarát 
közlekedés” 
címmel 7 
állomásból álló akadálypályát állítottak fel. 
változatos volt a feladatsor, amit a tanulóknak meg 
kellett oldani. Játékos formában idézhették fel, hogy 
például az éjszakai közlekedésben milyen állatok 
jelenthetnek veszélyt. Óriási puzzlet kellett kirakni a 
következő állomáson, ahol régi közleke
képe rajzolódott ki a jó megoldásoknak köszönhetően. 
Miután közel 100 tanuló érkezik napi szinten 
kerékpárral, nem volt haszontalan a közlekedési totó 
megoldása. Sajnos, néha elkerekedett a tanulók szeme 
a helyes válasz hallatán, mert „nem íg
válasz. Közlekedési szituációkon (képes feladvány) 
áthaladási, elsőbbségadási sorrendet kellett 
megállapítani, ahol bizony kiderült, hogy a nem tudják 
a gyerekek, hogy gyalogosként mikor és hol van 
elsőbbségük. (Tervezzük, hogy télen vagy 
néhány könnyített KRESZ órát tartana a rendőr.
Érdekes feladat volt a világatlaszon elhelyezni egy
ország jellemző közlekedési eszközét is.
Egy programokban nagyon gazdag délutánt tudhatunk 
magunk mögött. Hogy mi lett az akadályverseny 
eredménye? Még titok homálya fedi, de nemsokára 
kiderül! 

Köszönjük a 
programban való 
részvétel 
támogatását a 
Forráskút Község 
Önkormányzatának.  
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Mobilitási Hét Forráskúton immár harmadszor 

Idén szeptember 16. és 22. között tizenhatodik 
alkalommal került megrendezésre az Európai Mobilitási 
Hét, melynek célja a környezetbarát és fenntartható 
városi közlekedés népszerűsítése. Európa legnagyobb 

környezetvédelmi kampánya évről évre 
népszerűbb Magyarországon, 2016-ban már több mint 
200 település vett részt a programokban, amivel 

közel ötven ország versenyében- a 

egy összeurópai kezdeményezés része, 
amely kifejezetten az ésszerű közlekedés 
gazdaságnövelő hatásaira helyezi a hangsúlyt. Az idei 

Közös út, közös jövő”. Témája: tiszta, 
közösségi és intelligens mobilitás. 

Iskolánk tanulói is bekapcsolódtak a programsorozatba: 
az „Autómentes napon környezetbarát közlekedési 
eszközzel (roller, görkorcsolya, waweboard, és 
természetesen kerékpár) érkezett több nebuló is.  

osok alternatív, egészséges közlekedési 
szközöket álmodtak meg, melyeket a hivatal előtt le is 

állomásból álló akadálypályát állítottak fel. Nagyon 
változatos volt a feladatsor, amit a tanulóknak meg 
kellett oldani. Játékos formában idézhették fel, hogy 
például az éjszakai közlekedésben milyen állatok 
jelenthetnek veszélyt. Óriási puzzlet kellett kirakni a 
következő állomáson, ahol régi közlekedési eszközök 
képe rajzolódott ki a jó megoldásoknak köszönhetően. 
Miután közel 100 tanuló érkezik napi szinten 
kerékpárral, nem volt haszontalan a közlekedési totó 
megoldása. Sajnos, néha elkerekedett a tanulók szeme 
a helyes válasz hallatán, mert „nem így tudtam” volt a 
válasz. Közlekedési szituációkon (képes feladvány) 
áthaladási, elsőbbségadási sorrendet kellett 
megállapítani, ahol bizony kiderült, hogy a nem tudják 
a gyerekek, hogy gyalogosként mikor és hol van 

Tervezzük, hogy télen vagy tavasszal 
néhány könnyített KRESZ órát tartana a rendőr.)  
Érdekes feladat volt a világatlaszon elhelyezni egy-egy 
ország jellemző közlekedési eszközét is. 
Egy programokban nagyon gazdag délutánt tudhatunk 
magunk mögött. Hogy mi lett az akadályverseny 

dménye? Még titok homálya fedi, de nemsokára 
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Erzsébet

   
Az első osztály kivételével az egész iskola izgatottan várta a háromnapos balatoni kirándulást, amely az 

Erzsébet-tábor keretein belül vált lehetségessé.
   Már az első nap olyan programokon vehettünk részt, amit nem mindenki tud kipróbálni élete során. Ki
vasúttal utaztunk a szállástól a Balaton
kányhajó? Egy hosszú csónakhoz hasonlít, melyben párosával lehet helyet foglalni, és evezőkkel kell irányítani. 
A ,,főnök” a csónak orrában ül, feladata dob és faütők segítségével ütni a tempót. Később volt némi időnk p
henni is: néhányan a Balaton-parton lévő játszótéren szórakoztak, mások csak beszélgettek. Este a legnagyobb 
partiarcokat diszkó várta. Fárasztó volt a hétfő, de mi mindent megtettünk, hogy éjfélig fennmaradhassunk. 
A második napunkat az égiek esővel és dermesztő hideggel ajándékozták meg. 
kedvenc kiegészítőink közé tartozik, de ha nem akartunk elázni, muszáj volt viselni. A szigligeti várban mesébe 
illő volt a látvány: felhőkbe burkolódzott a vidék.  A következő úticélunk a tapolcai tavasbarlang volt. Megné
tünk egy 3D-s rövidfilmet a természeti képződmények alakulásáról, és csónakázhattunk a gyönyörű kék vizű 
barlangban. Egy harmadik fajta vízi eszközt is kipróbálhattunk Zánkán: sétahajó tetejéről  gyönyörködhettünk a 
„magyar tenger” látványában. Aznap este már n
táncház.  
Minden gyerek szívfájdalmára elérkezett a harmadik nap. A tanáraink gondoskodtak arról, hogy a visszaút is é
vezetes legyen. Fűzfőn boboztunk, Soltvadkerten pedig fagyiztunk.
   Életre szóló élményekkel gazdagodtunk.
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Erzsébet-tábori kalandok 

(2017. szeptember 18-20.) 

Az első osztály kivételével az egész iskola izgatottan várta a háromnapos balatoni kirándulást, amely az 
keretein belül vált lehetségessé. 

Már az első nap olyan programokon vehettünk részt, amit nem mindenki tud kipróbálni élete során. Ki
vasúttal utaztunk a szállástól a Balaton-partra, hogy megismerhessük a sárkányhajózást. Hogy mi is az a sá
kányhajó? Egy hosszú csónakhoz hasonlít, melyben párosával lehet helyet foglalni, és evezőkkel kell irányítani. 
A ,,főnök” a csónak orrában ül, feladata dob és faütők segítségével ütni a tempót. Később volt némi időnk p

lévő játszótéren szórakoztak, mások csak beszélgettek. Este a legnagyobb 
partiarcokat diszkó várta. Fárasztó volt a hétfő, de mi mindent megtettünk, hogy éjfélig fennmaradhassunk. 
A második napunkat az égiek esővel és dermesztő hideggel ajándékozták meg. Bevallom, az esőkabát nem a 
kedvenc kiegészítőink közé tartozik, de ha nem akartunk elázni, muszáj volt viselni. A szigligeti várban mesébe 
illő volt a látvány: felhőkbe burkolódzott a vidék.  A következő úticélunk a tapolcai tavasbarlang volt. Megné

s rövidfilmet a természeti képződmények alakulásáról, és csónakázhattunk a gyönyörű kék vizű 
barlangban. Egy harmadik fajta vízi eszközt is kipróbálhattunk Zánkán: sétahajó tetejéről  gyönyörködhettünk a 
„magyar tenger” látványában. Aznap este már nem diszkó várt bennünket, hanem egy kicsit hagyományosabb 

Minden gyerek szívfájdalmára elérkezett a harmadik nap. A tanáraink gondoskodtak arról, hogy a visszaút is é
vezetes legyen. Fűzfőn boboztunk, Soltvadkerten pedig fagyiztunk. 

ló élményekkel gazdagodtunk. 
a kirándulók nevében: 

 

 

Az első osztály kivételével az egész iskola izgatottan várta a háromnapos balatoni kirándulást, amely az 

Már az első nap olyan programokon vehettünk részt, amit nem mindenki tud kipróbálni élete során. Kis-
partra, hogy megismerhessük a sárkányhajózást. Hogy mi is az a sár-

kányhajó? Egy hosszú csónakhoz hasonlít, melyben párosával lehet helyet foglalni, és evezőkkel kell irányítani. 
A ,,főnök” a csónak orrában ül, feladata dob és faütők segítségével ütni a tempót. Később volt némi időnk pi-

lévő játszótéren szórakoztak, mások csak beszélgettek. Este a legnagyobb 
partiarcokat diszkó várta. Fárasztó volt a hétfő, de mi mindent megtettünk, hogy éjfélig fennmaradhassunk.  

Bevallom, az esőkabát nem a 
kedvenc kiegészítőink közé tartozik, de ha nem akartunk elázni, muszáj volt viselni. A szigligeti várban mesébe 
illő volt a látvány: felhőkbe burkolódzott a vidék.  A következő úticélunk a tapolcai tavasbarlang volt. Megnéz-

s rövidfilmet a természeti képződmények alakulásáról, és csónakázhattunk a gyönyörű kék vizű 
barlangban. Egy harmadik fajta vízi eszközt is kipróbálhattunk Zánkán: sétahajó tetejéről  gyönyörködhettünk a 

em diszkó várt bennünket, hanem egy kicsit hagyományosabb 

Minden gyerek szívfájdalmára elérkezett a harmadik nap. A tanáraink gondoskodtak arról, hogy a visszaút is él-

a kirándulók nevében: Gál Violetta 



 

Művelődési Ház programajánlója
Szakköreinkhez, klubjainkhoz  

továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni! 

Szeretettel várunk mindenkit!

Nyugdíjasklub hétfőnként 15.00-tól 

Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 17.0

Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától

Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében” 
csütörtökönként 17 órától 

Tűzzománc szakkör hétfőnként és csütörtökönként 
18.00 órától 

Zumba  

hétfőnként 19 órától                     

Néptánc (0-99 éveseknek!)   péntekenként 18 órától
Oktató: Zádori Zsuzsanna 

Balett   Csütörtökönként 17.40 órától
Oktató: Vesmás Andrea 

Dinamikus jóga és gerinctréning

Csütörtökönként 18.30-tól   

Oktató: Vesmás Andrea 

Amatőr SzínKör   

Felnőtt csapat: hétfőnként 18 órától Kálmán Dánielné 
vezetésével  

Drámajáték gyerekeknek Kálmán Noémivel
Péntekenként 17. órától 

Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztő
terapeuta vezetésével kéthetente kedden 

Nagycsaládos gyűlés  
 november 7-én, kedden 16 órától. 

Mozgáskorlátozottak csoportjának gyűlése
November 9-én, csütörtökön 14 órától 

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

KÖNYVTÁR                 ÚJ NYITVA TARTÁS!
Kedden és csütörtökön 10-17 óráig  
szombaton 9 – 11 óráig várja az olvasókat

Szeretettel várjuk! 
Művelődési Ház nyitva tartás

hétfő, csütörtök, péntek: 10-20 óráig

kedd, szerda: 10-18 óráig 

www.facebook.com/forraskutimuvhaz
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Fotópályázat

„2018. Forráskút Naptár”

címmel 

Forráskút Község Önko
fotópályázatot hirdet. Várunk minden 
olyan Forráskúton készült fotó

illeszkedik a település 
jellegzetességeihez, eseményeihez, 

ünnepeihez, illetve a naptári 
hónapokhoz.

A képeket kérjük, hogy a Jerney János 
Művelődési Házba 

le, vagy a muvhaz@forraskut.hu
NOVEMBER 17

(nagy felbontásban
 
 
Minden hónapra egy mondóka, vers

Családgondozók rovata könyvtárosunk
közreműködésével

 

Bakonyi Ferencné Torma Ilona: 

Szilva, szőlő, 
szedegetni jó. 
Szíves szóval 
szeretni való. 
Számos szemet 
számba tehetek, 
szilvát, szőlőt 
mind megehetek. 
 

Szedem szépen
szőlőszemeket,
szüret szerzi
e szép örömet.
Szilva, szirup,
színes üvegek,
színig 
kamrába veletek!

 

A könyvtár új nyitva tartása:

Kedden és csütörtökön: 8

Szombaton: 9-11 óráig várja az 

Olvasókat! 

 
 
 

Gyurisné Zsemberi Edit könyvtáros

Művelődési Ház programajánlója 

továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!  

Szeretettel várunk mindenkit! 

próbák hétfőnként 17.00 órától 

szerdánként 9 órától 

„az egymástól tanulás jegyében” 

és csütörtökönként 

éntekenként 18 órától 

órától 

Dinamikus jóga és gerinctréning 

Felnőtt csapat: hétfőnként 18 órától Kálmán Dánielné 

gyerekeknek Kálmán Noémivel 

Godáné Ádám Mária egészségfejlesztő-

Mozgáskorlátozottak csoportjának gyűlése 

18 óráig tart nyitva 

ÚJ NYITVA TARTÁS! 

11 óráig várja az olvasókat 

 
yitva tartása:  

20 óráig 

 

www.facebook.com/forraskutimuvhaz 
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Fotópályázat 

„2018. Forráskút Naptár” 

címmel  

Forráskút Község Önkormányzata 
fotópályázatot hirdet. Várunk minden 
olyan Forráskúton készült fotót, amely 

k a település 
jellegzetességeihez, eseményeihez, 

ünnepeihez, illetve a naptári 
hónapokhoz. 

kérjük, hogy a Jerney János 
 személyesen adják 

muvhaz@forraskut.hu címre 
NOVEMBER 17-éig küldjék meg 

nagy felbontásban). 

Minden hónapra egy mondóka, vers  
Családgondozók rovata könyvtárosunk 

közreműködésével  
 

Ferencné Torma Ilona: Őszi teendők 

Szedem szépen 
szőlőszemeket, 
szüret szerzi 
e szép örömet. 
Szilva, szirup, 
színes üvegek, 

töltve 
kamrába veletek! 

 

A könyvtár új nyitva tartása: 

Kedden és csütörtökön: 8-17 óráig 

11 óráig várja az 

 
 

Gyurisné Zsemberi Edit könyvtáros 
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Egyházi hírek 
Templomunkban megváltozik az esti szentmisék ideje 

OKTÓBERBEN, délután ½ 7 helyett, 6 lesz! 
     Délután ½ 6 órától közös rózsafüzér, és azt követi 

az esti szentmise!  
Október 14. Szombat - kezdődik a Templomi

óra bérmálkozók, 9 óra elsőáldozóknak.
Október 22. Vasárnap: Missziós vasárnap 

missziós gyűjtés a missziók javára 
Október 23. Hétfő: N E M Z E T I   Ü N N E P 

Kapisztrán Szent János, egyházmegyénk másik 
védőszentje,  

Október 28. Szombat: Szent Simon és Júdás Tádé 
apostolok ünnepe  

Október 29. Vasárnap: Nyári időszámítás vége 
órákat visszaállítjuk, esti mise 6 óra helyett 5
lesz. 

 November 1.  Szerda: MINDENSZENTEK ünnepe, 
délután 2 órakor a temetőben szentmise, majd 
Sírszentelés.                 (Este nincs rózsafüzér!!!

November 2. első- Csütörtök: HALOTTAK NAPJA 
5 rózsafüzér + ünnepi MISE este 5 óra   

       Halottak esti ájtatosság, az elhunyt lelkekért  
              (Első csütörtöki Jézus Szíve Családok 

imaórája egy héttel később!) 
November 3. első-Péntek, mise előtt gyónási 

lehetőség 
November 9. Csütörtök: Lateráni bazilika 

felszentelése 

 

SZERZETESNŐ  KÉRŐ  IMÁJA
- (a XVIII. századból)-

 
Uram, Te is tudod, 

sőt  jobban, mint én, 
hogy minden nap öregszem…

 
Ments meg attól a rettenetes szokástól,

hogy mindennel és mindenkivel kapcsolatban
elmondjam a véleményem.

Szabadíts meg attól a törekvéstől,
hogy elrendezzem mások ügyeit.

Tégy meggondolttá és szolgálatkésszé,
segíts, hogy ne legyek mogorva és akaratos.

 
Néha nagyon sajnálom, hogy nem tudom
felhasználni páratlan tapasztalataimat,

de tudod, Uram, szeretném, ha maradna
néhány barátom. 

 
Add, hogy ne vesszek el a történeteim

ezernyi részletében, 
adj szárnyakat, hogy azonnal a

Lényegre térhessek. 
Zárd be ajkamat, ha bajaimról

és fájdalmaimról kezdek beszélni.
Ezek egyre többen vannak,

és nagyon szívesem elsorolom őket.
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az esti szentmisék ideje 
OKTÓBERBEN, délután ½ 7 helyett, 6 lesz!  
Délután ½ 6 órától közös rózsafüzér, és azt követi 

kezdődik a Templomi Hittan 8 
óra bérmálkozók, 9 óra elsőáldozóknak. 

Október 22. Vasárnap: Missziós vasárnap – országos 
missziós gyűjtés a missziók javára  

Ü N N E P - 
gyénk másik 

Október 28. Szombat: Szent Simon és Júdás Tádé 

Vasárnap: Nyári időszámítás vége - 
órákat visszaállítjuk, esti mise 6 óra helyett 5-kor 

November 1.  Szerda: MINDENSZENTEK ünnepe, 
r a temetőben szentmise, majd 

(Este nincs rózsafüzér!!!) 
Csütörtök: HALOTTAK NAPJA – ½ 

5 rózsafüzér + ünnepi MISE este 5 óra    
Halottak esti ájtatosság, az elhunyt lelkekért   

örtöki Jézus Szíve Családok 

Péntek, mise előtt gyónási 

November 9. Csütörtök: Lateráni bazilika 

SZERZETESNŐ  KÉRŐ  IMÁJA 
- 

 
hogy minden nap öregszem… 

Ments meg attól a rettenetes szokástól, 
hogy mindennel és mindenkivel kapcsolatban 

elmondjam a véleményem. 
Szabadíts meg attól a törekvéstől, 
hogy elrendezzem mások ügyeit. 

Tégy meggondolttá és szolgálatkésszé, 
legyek mogorva és akaratos. 

Néha nagyon sajnálom, hogy nem tudom 
felhasználni páratlan tapasztalataimat, 

de tudod, Uram, szeretném, ha maradna 

Add, hogy ne vesszek el a történeteim 
 

adj szárnyakat, hogy azonnal a 
 

Zárd be ajkamat, ha bajaimról 
és fájdalmaimról kezdek beszélni. 

Ezek egyre többen vannak, 
és nagyon szívesem elsorolom őket. 

 
Azt nem merem kérni,

hogy adj jobb emlékezőtehetséget,
de azt igen, hogy tanuljak a csodálatos leckékből,

ha mások pontosabban emlékeznek valamire,
és bizton én tévedek.

 
Nem törekszem arra, hogy szent legyek:
néha olyan nehéz elviselni a szenteket,
de tudom, hogy egy keserű öregasszony

az ördög remekműve!
Segíts abban, hogy örüljek az életnek,

hiszen annyi vidám és szórakoztató dolog van
a világon.

 
Ott is, ahol egyáltalán nem számítunk rá:
Add, hogy képes legyek meglátni a jót.
És felismerjem másokban a tehetséget,

noha nem is gyanítottam meglétét.
Végezetül add kegyelmedet,

hogy ki tudjam mondani:Ám
(francia szerzetesnő)

 

Lelkes „KÖVETŐK”, vagy rosszkedvű „BANDUKOLÓK”!
 
     Már Szeptemberben megtörtént az „első 
becsengetés” az iskolákban. Megvoltak az „első 
tanévnyitók”.  Megnyíltak a tanulni vágyók előtt a 
„tudás kapui”. Kitárul az Isten al
a lélek előtt is az Isten csodálatosan szép világa! Mi 
végett vagyunk a világon? Mi az életünk Értelme? 
Milyen „titkokat” rejt számunkra? Hajrá! Hajrá 
Fiatalok! Fedezzétek fel a teremtett világot!
     Ferenc pápa az egyik szerdai á
kihallgatáskor Katekézisében: a HÍVATÁS és REMÉNY 
kapcsolatáról beszélt a hallgatóinak.
   Mindig erőt meríthetünk abból, ha emlékezünk 
JÉZUSSAL VALÓ BARÁTSÁGUNK MEGSZÜLETÉSÉRE,
vagyis a Jézussal való barátságunk kezdetére. 
Jn.1,35-39. az első tanítványok meghívása.  Ez az 
első találkozás élménye annyira belevésődött a 
lelkükbe, hogy még évtizedek múlva is emlékeztek 
rá.  „Délután négy óra lehetett” (1.Jn.1,39). János 
evangélista igazi ifjúkori élményként meséli el ezt a 
történetet. A találkozásra a Jordán folyó mellett került 
sor, ahol Keresztelő János keresztelt. Azok a galileai 
fiatalok Keresztelő Jánost választották lelki 
vezetőjüknek.  - Történt, hogy egyik napon eljött 
Jézus és megkeresztelkedett a folyóban. Másnap 
ismét arra járt, és akkor a 
Keresztelő János - ezt mondta a két tanítványának: 
„Nézzétek az Isten báránya!”(Jn.1,36). 
Mindkettőjüknek az jelenti a „szikrát”. Otthagyták 
első tanítójukat és Jézust kezdik követni. Jézus 
feléjük fordul és fölteszi a döntő jelentőségű
„ Mit kerestek?”(Jn.1,38). Jézus az emberi szív 
szakértőjeként jelenik meg az evangéliumokban. Itt 
két kereső fiatallal találkozik, akiket egészséges 

 

 

 
Azt nem merem kérni, 

hogy adj jobb emlékezőtehetséget, 
de azt igen, hogy tanuljak a csodálatos leckékből, 

pontosabban emlékeznek valamire, 
és bizton én tévedek. 

 
Nem törekszem arra, hogy szent legyek: 
néha olyan nehéz elviselni a szenteket, 
de tudom, hogy egy keserű öregasszony 

az ördög remekműve! 
Segíts abban, hogy örüljek az életnek, 

annyi vidám és szórakoztató dolog van 
a világon. 

 
Ott is, ahol egyáltalán nem számítunk rá: 
Add, hogy képes legyek meglátni a jót. 
És felismerjem másokban a tehetséget, 

noha nem is gyanítottam meglétét. 
Végezetül add kegyelmedet, 

hogy ki tudjam mondani:Ámen!      
(francia szerzetesnő) 

Lelkes „KÖVETŐK”, vagy rosszkedvű „BANDUKOLÓK”! 

Már Szeptemberben megtörtént az „első 
becsengetés” az iskolákban. Megvoltak az „első 
tanévnyitók”.  Megnyíltak a tanulni vágyók előtt a 
„tudás kapui”. Kitárul az Isten alkotta világ! Megnyílik 
a lélek előtt is az Isten csodálatosan szép világa! Mi 

vagyunk a világon? Mi az életünk Értelme? 
számunkra? Hajrá! Hajrá 

zzétek fel a teremtett világot!  
Ferenc pápa az egyik szerdai általános 

kihallgatáskor Katekézisében: a HÍVATÁS és REMÉNY 
kapcsolatáról beszélt a hallgatóinak. 

Mindig erőt meríthetünk abból, ha emlékezünk 
JÉZUSSAL VALÓ BARÁTSÁGUNK MEGSZÜLETÉSÉRE, 
vagyis a Jézussal való barátságunk kezdetére. 

ítványok meghívása.  Ez az 
első találkozás élménye annyira belevésődött a 
lelkükbe, hogy még évtizedek múlva is emlékeztek 
rá.  „Délután négy óra lehetett” (1.Jn.1,39). János 
evangélista igazi ifjúkori élményként meséli el ezt a 

a Jordán folyó mellett került 
sor, ahol Keresztelő János keresztelt. Azok a galileai 
fiatalok Keresztelő Jánost választották lelki 

Történt, hogy egyik napon eljött 
Jézus és megkeresztelkedett a folyóban. Másnap 

és akkor a Keresztelő – vagyis 
ezt mondta a két tanítványának: 

„Nézzétek az Isten báránya!”(Jn.1,36). 
Mindkettőjüknek az jelenti a „szikrát”. Otthagyták 
első tanítójukat és Jézust kezdik követni. Jézus 
feléjük fordul és fölteszi a döntő jelentőségű kérdést. 
„ Mit kerestek?”(Jn.1,38). Jézus az emberi szív 
szakértőjeként jelenik meg az evangéliumokban. Itt 
két kereső fiatallal találkozik, akiket egészséges  

 



 

nyugtalanság tölt el. Milyen ifjúkor az melyet nem 
nyugtalanít az „MI AZ ÉLETEM ÉRTELMEMÉRE?” 
Irányuló kérdés. AZOK A FIATALOK, AKIK MÁR 
SEMMIT SEM KERESNEK, AZOK MÁR 
NYUGDÍJASOK! Már idő előtt megöregedtek. Az már 
szomorú, amikor nyugdíjba ment fiatalokat látunk…
Jézus az egész EVANGÉLIUMÁBAN, útjai során 
minden találkozásban „Szívgyújtogatóként!” 
meg. Ebből érthető a kérdés, amely napvilágra 
akarja hozni AZ ÉLET és BOLDOGSÁG UTÁNI 
VÁGYAT!, amelyet minden fiatal magában hordoz. „ 
Mit keresel?”   Én is szeretném megkérdezni a 
fiatalokat - mondja Ferenc pápa – akik itt vannak a 
téren, akik a tömegkommunikációs eszk
keresztül követnek minket: „Te, aki fiatal vagy mit 
keresel? Mit keresel a szíved mélyén?”
    János és András apostol hivatása itt indul: olyan 
ERŐS BARÁTSÁG alakul ki köztük és Jézus között, 
hogy az közös életre és a Jézust mozgató 
szenvedélyek megosztására készteti őket. A két 
tanítvány elkezd Jézussal lenni és rögtön 
misszionáriussá válik, hiszen Jézussal való 
találkozásuk után nem mennek haza nyugodtan, 
hanem mindketten hívják a testvérüket. 
és Jakabot,- hogy ők is kövessék Jézust! 
Odamennek hozzájuk és azt mondják: „Megtaláltuk 
a Messiást, találtunk egy nagy prófétát!” Tehát hírt 
adnak.  
Ennek a találkozásnak lesznek misszionáriusai. Ez a 
találkozás annyira erős hatást tesz rájuk, akkora 
boldogsággal tölti el őket, hogy a tanítványok 
örökre emlékezni fognak erre a napra, amely 
világosságot és irányt adott ifjú koruknak.
    Hogyan fedezhetjük fel saját hivatásunkat ebben 
a világban? Hivatásunk felfedezése sokféleképpen 
történhet. Az evangéliumnak ez az oldala azt üzeni 
nekünk, hogy a Jézussal való találkozás öröme az 
első, ami rámutat arra, hogy a helyes úton járunk. 
HÁZASSÁG, MEGSZENTELT ÉLET, PAPSÁG: minden 
igazi hivatás Jézussal való találkozással kezdődik. 
Aki örömet ad és reményt ébreszt bennünk, a vele 
való egyre mélyebb, teljesebb találkozásra és az 
öröm teljességére vezet minket. 
    Az Úr nem olyan férfiakat és nőket akar, akik 
rosszkedvűen kullognak mögötte, és az örvendezés 
szele nem fúj szívükben.  Kérdezem tőletek, akik itt 
vagytok a téren – mindenki magában válaszoljon 
a ti szívetekben ott fúj az örvendezés szele?  
Mindenki tegye föl magának a kérdést: „ott van
bensőmben, ott fúj szívemben az örvendezés 
szele?”  Jézus olyan követőket akar, akik 
megtapasztalták, hogy a vele való együttlét 
végtelen boldogságot ad! 
Ezt a boldogságot az élet minden napján újból meg 
lehet kapni. Isten országának olyan tanítványa, aki 
nem vidám, aki szomorú, az nem evangelizálja ezt 
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nyugtalanság tölt el. Milyen ifjúkor az melyet nem 
nyugtalanít az „MI AZ ÉLETEM ÉRTELMEMÉRE?” 

FIATALOK, AKIK MÁR 
SEMMIT SEM KERESNEK, AZOK MÁR 
NYUGDÍJASOK! Már idő előtt megöregedtek. Az már 
szomorú, amikor nyugdíjba ment fiatalokat látunk… 
Jézus az egész EVANGÉLIUMÁBAN, útjai során 
minden találkozásban „Szívgyújtogatóként!” jelenik 

hető a kérdés, amely napvilágra 
akarja hozni AZ ÉLET és BOLDOGSÁG UTÁNI 
VÁGYAT!, amelyet minden fiatal magában hordoz. „ 
Mit keresel?”   Én is szeretném megkérdezni a 

akik itt vannak a 
téren, akik a tömegkommunikációs eszközökön 
keresztül követnek minket: „Te, aki fiatal vagy mit 
keresel? Mit keresel a szíved mélyén?” 

János és András apostol hivatása itt indul: olyan 
ERŐS BARÁTSÁG alakul ki köztük és Jézus között, 
hogy az közös életre és a Jézust mozgató 

gosztására készteti őket. A két 
tanítvány elkezd Jézussal lenni és rögtön 
misszionáriussá válik, hiszen Jézussal való 
találkozásuk után nem mennek haza nyugodtan, 
hanem mindketten hívják a testvérüket. - Simont 

hogy ők is kövessék Jézust! 
ennek hozzájuk és azt mondják: „Megtaláltuk 

a Messiást, találtunk egy nagy prófétát!” Tehát hírt 

Ennek a találkozásnak lesznek misszionáriusai. Ez a 
találkozás annyira erős hatást tesz rájuk, akkora 
boldogsággal tölti el őket, hogy a tanítványok 

ökre emlékezni fognak erre a napra, amely 
világosságot és irányt adott ifjú koruknak. 

Hogyan fedezhetjük fel saját hivatásunkat ebben 
a világban? Hivatásunk felfedezése sokféleképpen 
történhet. Az evangéliumnak ez az oldala azt üzeni 

ussal való találkozás öröme az 
első, ami rámutat arra, hogy a helyes úton járunk. 

ÉLET, PAPSÁG: minden 
igazi hivatás Jézussal való találkozással kezdődik. 
Aki örömet ad és reményt ébreszt bennünk, a vele 

találkozásra és az 

Az Úr nem olyan férfiakat és nőket akar, akik 
rosszkedvűen kullognak mögötte, és az örvendezés 
szele nem fúj szívükben.  Kérdezem tőletek, akik itt 

mindenki magában válaszoljon -  
i szívetekben ott fúj az örvendezés szele?  

Mindenki tegye föl magának a kérdést: „ott van-e 
bensőmben, ott fúj szívemben az örvendezés 
szele?”  Jézus olyan követőket akar, akik 
megtapasztalták, hogy a vele való együttlét 

dogságot az élet minden napján újból meg 
lehet kapni. Isten országának olyan tanítványa, aki 

aki szomorú, az nem evangelizálja ezt 

a világot. Nem a retorika fegyvereinek élesítésével válik 
valaki Jézus hirdetőjévé: beszélhetsz, 
beszélhetsz, de, ha nincs meg benned valami más… 
Hogyan válhatunk Jézus hirdetőjévé? Ha megőrizzük az 
igazi boldogság ragyogását. Sok keresztényt látunk 
magunk között is, akik a hit örömét árasztják 
szemükkel!  
    Nyilvánvalóan érnek megpróbáltatások az életb
Vannak időszakok, amikor a hideg ellenére, 
ellenszélben, sok keserűség közepette
haladni. A keresztény ember ismeri azt az utat, amely 
ahhoz a szent tűzhöz vezet, amely örökre lángra 
lobbantotta őket! 
    Kérlek, szépen kérlek titeket, ne ha
csalódott és boldogtalan emberekre! Ne törődjetek 
azokkal, akik cinikusan azt tanácsolják ne tápláljuk a 
reményt az életben. Ne bízzunk azokban, akik már a 
fellángoláskor kioltanak minden lelkesedést, mert 
szerintük semmilyen vállalkozás nem é
élet föláldozását. Ne hallgassunk a szívükben 
„öregek”re! Akik elfojtják a fiatalok kitörő örömét.
    Inkább azokra az öregekre hallgassunk, akiknek 
csillog a szemük a reménytől! Egészséges vágyálmokat 
táplálunk: 
Isten azt akarja, hogy képesek legyünk álmodni, hozzá 
hasonlóan és vele együtt miközben jól látjuk a 
körülöttünk lévő valóságot. Merjünk egy másfajta 
világot álmodni 
      Kedves forráskútiak, legyetek ti is reménytől 
csillogó szemű emberek, s merjetek egy másfajta 
világról álmodni! 
 

 
                                  Sok szeretettel: Soós János 
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a világot. Nem a retorika fegyvereinek élesítésével válik 
valaki Jézus hirdetőjévé: beszélhetsz, beszélhetsz, 

nincs meg benned valami más… 
Hogyan válhatunk Jézus hirdetőjévé? Ha megőrizzük az 
igazi boldogság ragyogását. Sok keresztényt látunk 
magunk között is, akik a hit örömét árasztják 

Nyilvánvalóan érnek megpróbáltatások az életben, 
Vannak időszakok, amikor a hideg ellenére, 

k keserűség közepette kell előre 
haladni. A keresztény ember ismeri azt az utat, amely 
ahhoz a szent tűzhöz vezet, amely örökre lángra 

Kérlek, szépen kérlek titeket, ne hallgassatok a 
csalódott és boldogtalan emberekre! Ne törődjetek 
azokkal, akik cinikusan azt tanácsolják ne tápláljuk a 

az életben. Ne bízzunk azokban, akik már a 
fellángoláskor kioltanak minden lelkesedést, mert 
szerintük semmilyen vállalkozás nem éri meg egy egész 
élet föláldozását. Ne hallgassunk a szívükben 
„öregek”re! Akik elfojtják a fiatalok kitörő örömét. 

Inkább azokra az öregekre hallgassunk, akiknek 
csillog a szemük a reménytől! Egészséges vágyálmokat 

pesek legyünk álmodni, hozzá 
hasonlóan és vele együtt miközben jól látjuk a 
körülöttünk lévő valóságot. Merjünk egy másfajta 

Kedves forráskútiak, legyetek ti is reménytől 
csillogó szemű emberek, s merjetek egy másfajta 
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Feltalálókról Dudás József tollából

Nincs hálásabb feladat,
mint a magyar feltalálókról írni.

 

Az arany csapat 

 
Nem volna teljes a felsorolás, ha nem említenénk 
meg a Puskás Ferenc vezette válogatott futball 
csapatot. Nem csak azért, mert letették a 
modernfutball alapjait, a 4-2-4 formációval, hanem 
mert olyan hírnevet szereztek hazájuknak, amilyet 
azleőtt senkinek sem sikerült. Az ’50-es évek elején 
a londoni Wembley stadionban tartották az 
évszázad mérkőzéseként elhíresült találkozót, az 
angol és magyar mérkőzéseként elhíresült 
találkozót, az angol és magyar válogatott 
részvételével. Az angol edző úgy nyilatkozott:
magyarokat megütjük3:0-ra, ez nekünk elég is. 
Meg persze a magyaroknak is. A három, az bejött, 
mint tudjuk is, csak a nullából lett hatos. Ugyanez 
az edző a mérkőzés után így nyilatkozott: „a 
magyarok azt hiszi, hogy ők a legjobbak a világon. 
Mi már tudjuk is.” De nem mindenki volt ilyen lojális 
irántunk. Az angol szakvezetőség komoly gondban 
volt. „Itt van ez a Magyarország. Korábban azt se 
tudtuk, hogy eszik-e vagy isszák. Most meg az 
angol szurkolók felállva tapsolják. A pubokban 
letépik a posztereinket, és a magyarokét teszik ki. 
Egyetlen vereségtől kártyavárként omlana össze. 
Ugyanis a lelkesedés még nem kitartás. A szerencse 
pedig nem a kemény munka eredménye.” Sajnos 
igazuk volt, mint utólag kiderült. 1953. őszén 
Svájcban került sor a mindent eldöntő mérkőzésre, 
jelesül, hogy ki lesz a világ legjobb válogatottja, 
Magyarország, vagy Németország. Az angoloknak 
már esélyük sem volt részt venni ebben. Csupán 
szerették volna viszonozni a magyaroktól 
elszenvedett vereséget. Volt viszont egy titkos 
fegyverük: az egyik partjelző angol volt a magyar
német mérkőzésen. A németeknek szintén volt egy 
kis meglepetésük számunkra, ami nem más, mint a 
pervitin nevű doppingszer, a mai speed tabletta 
elődje. Ennek megértéséhez vissza kell menni a II. 
világháborúig. A német katonák ezt kapták 
támadás előtt. És hát a háború után még akadt 
egy-két dobozzal minden háztartásban. Mivel az 
ötvenes évek sportolói között doppingvizsgálat még 
nem létezett, úgy gondolta a német szakvezetőség, 
egy kis doppingolással közelebb segíti
válogatottjukat a győzelemhez. A magyar csapat 
szinte megremegett ahogy az ellenfél megrohanta 
őket, és mindjárt két gólt is kaptak.  De hamar 
felocsúdtunk és villámgyorsan egyenlítettünk. Ám 
az ellenfél, ahelyett, hogy elfáradt volna, ahogy 
illik, újabb gólt rugott, 3:2.Ekkor Puskásék olyan 
parádés bemutatót tartottak, hogy a szurkolók 
elolvadtak a gyönyörűségtől. A pénzükért olyan 
támadást láthattak, amilyetálmaikban sem 
reméltek. Meg is lett az eredménye 3:3. És ekkor 
jött el a kis középszerű partjelző ideje, nem adta 
meg a gólunkat. A bíró ledöbbent, és újra 
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alálókról Dudás József tollából 
Mottó: 

Nincs hálásabb feladat, 
mint a magyar feltalálókról írni. 

Nem volna teljes a felsorolás, ha nem említenénk 
meg a Puskás Ferenc vezette válogatott futball 
csapatot. Nem csak azért, mert letették a 

4 formációval, hanem 
mert olyan hírnevet szereztek hazájuknak, amilyet 

es évek elején 
a londoni Wembley stadionban tartották az 
évszázad mérkőzéseként elhíresült találkozót, az 
angol és magyar mérkőzéseként elhíresült 
találkozót, az angol és magyar válogatott 
részvételével. Az angol edző úgy nyilatkozott: a 

ra, ez nekünk elég is. 
Meg persze a magyaroknak is. A három, az bejött, 
mint tudjuk is, csak a nullából lett hatos. Ugyanez 
az edző a mérkőzés után így nyilatkozott: „a 
magyarok azt hiszi, hogy ők a legjobbak a világon. 

juk is.” De nem mindenki volt ilyen lojális 
irántunk. Az angol szakvezetőség komoly gondban 
volt. „Itt van ez a Magyarország. Korábban azt se 

e vagy isszák. Most meg az 
angol szurkolók felállva tapsolják. A pubokban 

et, és a magyarokét teszik ki. 
Egyetlen vereségtől kártyavárként omlana össze. 
Ugyanis a lelkesedés még nem kitartás. A szerencse 
pedig nem a kemény munka eredménye.” Sajnos 
igazuk volt, mint utólag kiderült. 1953. őszén 

tő mérkőzésre, 
jelesül, hogy ki lesz a világ legjobb válogatottja, 
Magyarország, vagy Németország. Az angoloknak 
már esélyük sem volt részt venni ebben. Csupán 
szerették volna viszonozni a magyaroktól 
elszenvedett vereséget. Volt viszont egy titkos 

ük: az egyik partjelző angol volt a magyar-
német mérkőzésen. A németeknek szintén volt egy 
kis meglepetésük számunkra, ami nem más, mint a 
pervitin nevű doppingszer, a mai speed tabletta 
elődje. Ennek megértéséhez vissza kell menni a II. 

émet katonák ezt kapták 
támadás előtt. És hát a háború után még akadt 

két dobozzal minden háztartásban. Mivel az 
ötvenes évek sportolói között doppingvizsgálat még 
nem létezett, úgy gondolta a német szakvezetőség, 
egy kis doppingolással közelebb segítik  a 
válogatottjukat a győzelemhez. A magyar csapat 
szinte megremegett ahogy az ellenfél megrohanta 
őket, és mindjárt két gólt is kaptak.  De hamar 
felocsúdtunk és villámgyorsan egyenlítettünk. Ám 
az ellenfél, ahelyett, hogy elfáradt volna, ahogy 

abb gólt rugott, 3:2.Ekkor Puskásék olyan 
parádés bemutatót tartottak, hogy a szurkolók 
elolvadtak a gyönyörűségtől. A pénzükért olyan 
támadást láthattak, amilyetálmaikban sem 
reméltek. Meg is lett az eredménye 3:3. És ekkor 

lző ideje, nem adta 
meg a gólunkat. A bíró ledöbbent, és újra 

megkérdezte, de a partjelző hajthatatlan volt. A 
játékvezető nem tehetett mást, tudomásul vette a 
döntést, majd nem sokkal később lefújta a mérkőzést, 
mondta a 3:2. A jóslat sajnos igaznak bizon
magyar csapat szétesett, soha sem tudta kiheverni a 
vereséget. A dopping használata hatvan év múltával 
derült csak ki, eddig sikerült titkolni, de ez már nem 
változtatott a végeredményen.

 Kempelen Farkas, a sakkgép feltalálója
 

 

 

megkérdezte, de a partjelző hajthatatlan volt. A 
játékvezető nem tehetett mást, tudomásul vette a 
döntést, majd nem sokkal később lefújta a mérkőzést, 
mondta a 3:2. A jóslat sajnos igaznak bizonyult, a 
magyar csapat szétesett, soha sem tudta kiheverni a 
vereséget. A dopping használata hatvan év múltával 
derült csak ki, eddig sikerült titkolni, de ez már nem 
változtatott a végeredményen.  
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Házasságkötések 

Kinyó Regina és Kovács Tibor

Kuklis Tímea és Zádori János

fogadott örök hűséget. Gratulálunk Nekik!

Gólyahírek 
Csáki Katalinnak és Hegedűs Zsoltnak

Ábel 

Hegedűs Csabának és Kónya Szilviának

Anna Gréta 

Kádár-Németh Gábornak és Németh 
Melindának 

Kristóf 

nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás  
 Rácz Márk  

 

Hozzátartozói fogadják részvétünket!

2017. október 26-án
10.00 – 13.00 óráig
a Művelődési Házban.

Személyigazolványát, lakcímkártyáját és

TAJ kártyáját hozza magával!
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Kinyó Regina és Kovács Tibor 

Kuklis Tímea és Zádori János 

fogadott örök hűséget. Gratulálunk Nekik! 

Zsoltnak 

Hegedűs Csabának és Kónya Szilviának 

Németh Gábornak és Németh 

nevű gyermeke született. Gratulálunk! 

(élt 93 évet) 

Hozzátartozói fogadják részvétünket! 

 

án,  
óráig 

dési Házban. 

Személyigazolványát, lakcímkártyáját és 

TAJ kártyáját hozza magával! 
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Vásártartások 
Ruzsa            október 22. állat- és kirakodó vásár
Kistelek         november 5. állat- és kirakodó vásár
Kiskundorozsma november 12. kirakodó vásár
Mórahalom        november 19. állat- és kirakodó 

Hétvégi állatorvosi ügyelet
Október 14-én és 15-én 08 órától 20 óráig

 Dr. Papp Zalán Telefon: 06 2
Október 21-én, 22-én és 23-án 08 órától 20 óráig

 Dr. Papp Sándor Telefon: 06 
Október 28-án, és 29-én 08 órától 20 óráig
 Dr. Kovács Tibor Telefon: 06 3

Orvosi ügyelet 
Forráskúton az Orvosi Rendelőben 
8 – 12 óráig tart a rendelés. 

A betegek bejelentkezésére 11.30
lehetőség. 

12 – 16 óráig rendelkezésre állási idő
A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS természetesen folyamatos a 
forráskúti rendelőben 7.30 – 16 óra között, ezen kívüli 
időben (hétköznap délután  
16 órától reggel 7.30 óráig, illetve hétvégén

HÍVJÁK a Szegedi Központi Háziorvosi 
ügyeletet a 104 –ES KÖZPONTI MENTŐ 

SEGÉLYHÍVÓN!!! 

Borostyán étterem 
Forráskút, Petőfi S. u. 3/a.     
Tel.: 287-118 
www.borostyanetterem.net 
Menüétkeztetés  

670 Ft/adag, előfizetve 640 Ft/adag. 
Valamint egyéb menü lehetőségek!

 
Vállaljuk továbbá családi rendezvények 

lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig.

Pizza elvitelre és helyben fogyasztásra.

Várjuk megrendelését telefonon is!

Nyitva tartás: mindennap 1100 - 2100

Várjuk kedves vendégeinket!
Erzsébet utalványt és  

SZÉP Kártyát is elfogadunk!

Dobó Zoltán Autószerelő és vizsgabiztos
Vállalja: - személy- és kistehergépjárművek 

javítása, vizsgára való felkészítése és 
vizsgáztatása 

- gumiabroncsok árusítása 
- motorolajak értékesítése 
- gépjárművek diagnosztikája
- gépjárművek okmányirodai 
- biztosításkötés 

mobil: 06-30/264-6476 
e-mail: doboszaki@freemail.hu 
6793 Forráskút, Széchenyi u. 4. 
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és kirakodó vásár 
s kirakodó vásár 

rakodó vásár 
és kirakodó vásár 

Hétvégi állatorvosi ügyelet 
08 órától 20 óráig  

06 20/9739-149 
08 órától 20 óráig  

06 30/487-9805 
08 órától 20 óráig  

06 30/965-3114 

orráskúton az Orvosi Rendelőben  

A betegek bejelentkezésére 11.30-ig van 

rendelkezésre állási idő. 
természetesen folyamatos a 

16 óra között, ezen kívüli 

16 órától reggel 7.30 óráig, illetve hétvégén)  
Szegedi Központi Háziorvosi 

ES KÖZPONTI MENTŐ 

 

670 Ft/adag, előfizetve 640 Ft/adag.  
Valamint egyéb menü lehetőségek! 

rendezvények 
lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig. 

elvitelre és helyben fogyasztásra. 

Várjuk megrendelését telefonon is! 

00 óráig. 
Várjuk kedves vendégeinket! 

 
SZÉP Kártyát is elfogadunk! 

Autószerelő és vizsgabiztos 
és kistehergépjárművek 

javítása, vizsgára való felkészítése és 

gépjárművek diagnosztikája 
gépjárművek okmányirodai ügyintézése 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

E-MAIL CÍMEK

Polgármesteri Hivatal 
  
 e-mail:  hivatal@forraskut.hu

Fodor Imre polgármester

 e-mail:  polgarmester@forraskut.hu

Általános Iskola 
                                       
                            

  e-mail:  iskola@forraskut.hu

Margarét Óvoda 
 e-mail:  ovoda@forraskut.hu

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

Orvosi Rendelő 

Tanácsadó 

Fogorvosi Rendelő 

Gyógyszertár  
 e-mail:  dr.cseh.gy@gmail.com

Négyforrás Nonprofit Kft.

 e-mail:   negyforraskft@forraskut.hu

Borostyán Étterem 

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata

Műszaki hibabejelentés

Szennyvízrákötés bejelentése

Pillér Forráskút 

Posta Forráskút 

Üllési Okmányiroda 

Repkó Zoltán KMB 

Polgárőrség 
 

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 
 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET: 

Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15

 

hír-Forrás Forráskút község lapja

Felelős kiadó: Forráskút Község Önkormányzata
Címe:6793 Forráskút, Fő u. 74.
Kiadásért felelős: Fodor Im
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
  E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 900 példányban
Megjelent: 2017.08.11. Következő lapzárta 

Az újság minden háztartás számára ingyenes

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS 

MAIL CÍMEK: 

Polgármesteri Hivatal   287-222, fax 287-323 

         06 70/489 5655 
mail:  hivatal@forraskut.hu 

Fodor Imre polgármester  06 70/38 28 031 

polgarmester@forraskut.hu 

        06 62/587-140 
                                       tel/fax:587-141 
                            Mobil:06 30/56 20 167 

mail:  iskola@forraskut.hu 

        06 62/287-123 
ovoda@forraskut.hu 

tel./fax: 06 62/287-023 

mail:   muvhaz@forraskut.hu 

     06 62/287-034 

          06 62/287-066 

           06 62/287-112 

          06 62/287-002 
r.cseh.gy@gmail.com 

Négyforrás Nonprofit Kft.      06 70/489-5656 

mail:   negyforraskft@forraskut.hu 

          06 62/287-118 

gyfélszolgálata: 06 40/922-334 

Műszaki hibabejelentés:         06 80/922-333 

bejelentése: 06-30/496-2450 

         06 62/287-156 

         06 62/287-001 

          06 62/681-370 

       06 20/209 5303 

       06 70/279 0078 

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:           112 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:      104   

  

Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15-17.)   

Tel.: 06 62/433-104 

Forrás Forráskút község lapja 

Felelős kiadó: Forráskút Község Önkormányzata 
Címe:6793 Forráskút, Fő u. 74. 
Kiadásért felelős: Fodor Imre 
Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita 
Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939 
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház 

Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3. 
Telefon/fax: 62/287-023 

muvhaz@forraskut.hu 
Megjelenés: havonta 900 példányban 

. Következő lapzárta augusztus 31. 
Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


