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Az Új Esztendő
Esztend első lapszámában régi szokásomhoz híven megosztom Önökkel go
gondolataimat, amely egyben egy rövid számadás az elmúlt év munkáiról, eseményeiről,
eseményeir valamint a 2018-as
2018 tervekről.
2017. év az önkormányzati munka vonatkozásában, véleményem szerint egy záró, ili
letve megalapozó évnek tekinthető.
tekinthet
Záró, hiszen ekkor zárt a Forrás-IV.
Forrás
Társulat, ami működését
ködését tekintve hosszú, tartalmas
időszakot
szakot (10 évet) tudhatott maga mögött, és tevékenységében, gazdálkodásában becsül
becsületes munkát végzett. Ennek eredményét a Társulatot alkotó négy település lakossága szemészem
lyesen tapasztalhatta is.
Befejező t a szennyvíz hálózat kiépítése, úgy hogy a fontosabb jegyzőkönyvezett
Befejeződött
jegyz
hibák kijavítására minden településre megállapodás született a kivitelezővel.
kivitelez
Sikerült befejezni a már régen elnyert pályázati forrásból finanszírozott járda felújítást
három utca vonatkozásában.
vonat
Elfogadásra került a település rendezési terve, helyi építési szabályzata, valamint a tet
lepülésképi arculati kézikönyve.
A megalapozó jelzőt
jelz t pedig azért használtam, mert számos terv került véglegesítésre,
közbeszerzési eljárás megindításra, illetve
illetve lebonyolításra, valamint beruházás megkezdésmegkezdé
re.
Mindezek komoly műszaki,
m szaki, gazdasági, jogi feladatot jelentettek a közrem
közreműködők, az
önkormányzat munkaszervezetének részére.
2018-ban
ban az elmúlt években, évben meghatározottak, megalapozottak szerint kívánjuk
kíván
megvalósítani az alább felsoroltakat:
• bölcsőde
bölcs de építésének befejezése, átadása a település közössége számára
• kerékpárút építése
• sportöltöző
sportöltöz energetikai korszerűsítése
• Tanácsadó épületének energetikai korszerűsítése
korszer
• Művelődési
Mű
Ház energetikai korszerűsítése
• a Piac téren lévő
lév volt élelmiszerbolt átalakítása, korszer
korszerűsítése, majd környezetében helyi piac kialakítása, illetve a tér felújítása
• „Aktív háló” kialakítása a településen, amely pontszerűen
pontszer
ad aktív pihenési, kiA
A fentiek megvalósítása nagy feladat számunkra, hiszen sok munkát és
anyagi helytállást igényel Önkormányzatunktól.
Ebben a munkában kérem továbbra is Önök közreműködését,
közrem ködését, épít
építő véleményüket, ami
sokat segíthet a fenti célok megvalósításában.
Visszautalva
va az első
els mondatomra, azt kérem Önöktől,
l, hogy tartsák meg régi szokásukat,
amely sokszor tanúskodott segítőkészségről,
segít
l, egymásra való odafigyelésr
odafigyelésről, emberségről,
barátságról…, és még sorolhatnám azon tulajdonságok sorát, amelyek nélkül nehéz az
egymás mellett
mel
élés, nehéz az együtt végzett munka.
Kívánom 2018-ra,
2018
hogy mindannyian legyünk elsőkk ezek gyakorlásában, hogy Forráskú
Forráskúthoz méltó módon tudjunk megfelelni az új esztendő
esztend kihívásainak.
Boldog Új Évet!
Fodor Imre
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Forráskúti újszülöttek köszöntése
A 2017-es
es évben 18 újszülött gyermeket köszöntött Forráskút Község Önkormányzata. A gyermekek rendezett
környezetbe érkeztek és szerető szülőkk gondoskodásával kezdhették meg életkoruk els
első szakaszát. Fodor Imre
polgármester, Rabi Mihályné alpolgármester és Gyurisné Kálmán Jolán védőnő,
ő, virággal köszöntötte Simon
Lászlóné édesanyát. Simon Barbara Ilona elsőként
els ként született gyermek érkezése alkalmából vásárlási utalvánnyal,
emléklappal valamint kelengye csomaggal gratuláltak a szülőknek.
szül
A védőnő ajándék naptárral
naptár tette nevezetesebbé
a gyermek születésének dátumát. Az év folyamán még tizenhét gyermek köszöntésére került sor családi
környezetben. Az önkormányzat részéről
részéről a kelengye csomag átadása tiszteletadás jelképe azon családok számára,
akik vállalták a szülői hivatást.
1. Simon Barbara Ilona
2. Vass Máté
3. Vitális-Angyal Nimród
4. Budai Viktória
5. Ocskó Imre
6. Lajkó Márkó
7. Tóth-Rabi Lia
8. Tinu Denisz
9. Pintér Tamás

10. Füsti-Molnár Zselyke Katica
11. Németh Botond
12. Hegedűs Anna Gréta
13. Kádár- Németh Kristóf
14. Hegedűs Ábel
15. Cziriak Egon
16. Pui Ádám
17. Juhász Róbert Áron
18. Kiss Áron

Bemutatjuk a 2017-ess év legfiatalabb lakosait. Az alábbi fotók a szülőkk beleegyezésével lettek közzé téve.

Simon Barbara Ilona

Vass Máté

Vitális-Angyal Nimród

Budai Viktória

Ocskó Imre

Lajkó Márkó
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Tóth-Rabi Lia
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Pintér

Tinu Denisz

Hegedűs Anna Gréta

Cziriak Egon

Pintér Tamás

Füsti-Molnár
Molnár Zselyke Katica

Kádár--Németh Kristóf

Pui Ádám

Hegedűs Ábel

Juhász Róbert Áron

Németh Botond

Kiss Áron

Forráskút Község Önkormányzata nevében Boldog
2018-as
as Új esztendőt
esztend kíván
Rabi Mihályné alpolgármester.
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2018. február 11-én
11
, farsang vasárnapján
ismét megrendezésre kerül a hagyományőrző farsangi

TUSKÓHÚZÁS
Forráskúton, melyre ezúton szeretettel meghívjuk
Önt és Kedves Családját!

Gyülekező a Művelődési Háznál 1500órától,
1530-kor zenés–maskarás,
maskarás, tuskóhúzó felvonulásra indulunk.
A felvonulás végén elégetjük a telet!
Vegyen Ön is részt a felvonuláson jelmezbe öltözve!
A beöltözéshez nem kell nevezni, jelentkezni előre, csak a tuskóhúzás napján beöltözve
eljönni a felvonulásra.. A legjobb jelmezeseket, maskarásokat jutalmazzuk egyéni és
csoportos kategóriában!

Mindenkit szeretettel várunk!
várunk

Farsangi fánksütő versenyt hirdetünk!
A versenyre nevezni a Művelődési Házban lehet, február 7-ig.
A nevezés díjtalan! Sőt minden nevező egy adag fánk sütéséhez szükséges olajat és lisztet
kap.
A fánkot a Tuskóhúzásra (február
február 11-én
11
14.30
30 órára) kell elkészíteni, akkor a szakavatott
szakavatot
zsűri és a vendégek eldöntik kié a legfinomabb farsangi fánk Forráskúton!
Segítse Ön is rendezvényüket! A versenyre benevezett fánkkal kínáljuk meg a
rendezvényre kilátogatókat is. Így a versenyen való részvétellel Ön is aktív
közreműködőjévé válik ennek a régi forráskúti
f
hagyománynak.
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Gazdag Erzsi: Január
Január, január
mindig hócsizmában jár;
jégbajusza, jégkabátja,
zúzmara a jóbarátja.

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

Január, január
palotája nyitva áll.
Jégtükörű padlóján
korcsolyázik fiú, lány.

Áll a tánc, áll a bál.
Kicsi szánkó csengve száll.
Meg nem áll tán tavaszig,
mindaddig, míg havazik.

Szeretettel várunk mindenkit!

Nyugdíjasklub hétfőnként 15.00-tól
Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 17.00
17.0 órától
Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától
Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében”
csütörtökönként 15 órától
Tűzzománc szakkör hétfőnként és csütörtökönként
18.00 órától
Zumba

Feltalálókról
alálókról Dudás József tollából

hétfőnként 19 órától

Mottó:
Nincs hálásabb feladat,
mint a magyar feltalálókról írni.

Balett Csütörtökönként 17.40 órától
Oktató: Vesmás Andrea
Dinamikus jóga és gerinctréning

Zwack József, az unicum feltalálója

Csütörtökönként 18.30-tól
Oktató: Vesmás Andrea

Így ünnepek után külön felüdülés
unicumról beszélni, amely talán a
legrégebbi hungarikum. Nemcsak azért,
mert magyar találmány, hanem mert az
akkori
Magyarországon
fellelhető
gyógy- és fűszernövényekből készült.
Történt pedig, hogy 1790-ben
ben II. József
császár,
szár,
aki
köztudottan
gyomorpanaszokkal
küszködött,
megbízta Zwack József udvari patikusát, készítene neki
valami gyógyszert a kínzó nyavalyája ellen. A névrokon
hosszas kísérletezés után előállt egy különös főzettel, ami,
valljuk be, ugyancsak keserére sikerült.
si
Kalapos királyunk,
miután megkóstolta, így kiáltott fel: „Zwack úr! Hisz ez
valóságos unicum. Mi a neve?”
„Felség, hogy mi volt a neve, már nem fontos, mert mától
unicumnak fogom nevezni” (egyedi, páratlan).
Azóta sokan próbálták utánozni, hamisítani,
hamisíta
de csúfos
kudarcot vallottak. A Zwack családnak sikerült megőrizni a
likőr titkát évszázadokon át. Jelen állás szerint csak az
emblémája és a márkajelzés eszmei értéke 5 milliárd forint,
természetesen a recept leírása nélkül.
Az elhangzott híres mondat óta szerte a világon sokan
megszerették és nagyon sok panaszra kellemes gyógyír. A
magyar nyelv egy tréfás mondást is talált ki rá, amely az idő
múlásával dicséretté nemesült: kismértékben gyógyszer,
nagymértékben orvosság, ha elfogyott, akkor pediglen
méreg.

Amatőr SzínKör
Felnőtt csapat: hétfőnként 18 órától Kálmán Dánielné
vezetésével
Drámajáték gyerekeknek Kálmán Noémivel
Péntekenként 17. órától
Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztőegészségfejlesztő
terapeuta vezetésével kéthetente kedden
Nagycsaládos gyűlés
február 6-án, kedden 16 órától.
SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
hétfőtől – péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva
KÖNYVTÁR
Kedden és csütörtökön 10-18 óráig
szombaton ZÁRVA

Szeretettel várjuk!
Művelődési Ház nyitva
yitva tartása:
tartás
hétfő, csütörtök: 10-20 óráig
kedd, szerda, péntek: 10-18
18 óráig
www.facebook.com/forraskutimuvhaz

Következik: Schwarz Dávid, a léghajó
feltalálója
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A Titkos barátok ajándékai eljutottak a címzettekhez: 57 doboznyi meglepetéss és boldogság
2017. december elején meghirdetett „cipősdoboz
„cip
akcióra” szép számmal gyűltek
űltek össze az adományok,
melyeket ez úton is nagyon szépen köszönünk!
Az önzetlen és szeretetteljes felajánlásoknak és az Önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően
köszönhet
végül 57 gyermeknek tudtunk személyre szóló ajándékot készíteni
készíteni az önkéntes segítők
segít közreműködésével
– köszönjük munkájukat!
A cipősdobozok
sdobozok átadása a meghívottak megtisztelő
megtisztel jelenlétével és közreműködésével
űködésével ismét baráti és
ünnepi hangulatúvá vált. Sokan készültek verssel, énekkel, mondókával, szintetizátoron eljátszott
eljáts
csodálatos művekkel. A közreműködő
űködőknek még egyszer köszönjük!
Köszönjük minden kedves résztvevőnek,
résztvev
segítőnek
nek és mind azoknak, akik valamilyen formában
hozzájárultak, ahhoz hogy ez a hagyománnyá váló kezdeményezésünk megvalósulhatott!
Az ajándékozók:
ozók: Bodnár Réka, Budai Blanka, Berci és Viktória, Csenki család, Csikós Mirjam, Réka és
Judit, Daka Adél, Dobai Léna, Dr. Pogány Eszter, Dudás Dénes, Elekes Jázmin és Emília, Fülöp Zalán,
Horváth Kristóf, Kálmán Dalma, Kecskeméti Ildikó, Lajkó Attila és Niki, Lippai Szabolcs, Nagy Noé és
Léna, Paplogó Csenge, Sára és Anna, Paplogó Gabriella, Patyik Dominik és Zalán, Pintér Barnabás,
Gergő,, Hanna és Sára, Pintér Tomi, Tapodi Ágnes, Tapodi Sándorné Tünde, Tari Zsuzsi, Krisztián és
Anna, Tóth Gábor, Tóth-Rabii Lara és Lia, Vitális-Angyal
Vitális Angyal Nimród, Vörös Zsófia továbbá az Iskola Szülői
Szül
Munkaközösségének, a Művelődési
ődési
dési Ház dolgozóinak, az Önkormányzatnak, és azoknak is, akik
véletlenül kimaradtak a felsorolásból. Tőlük
T
elnézést kérünk!
Ezúton kívánunk minden kedvess itt élő
él embernek testi – lelki egészségben gazdag boldog új évet!
Véd
Védőnői
Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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Visszatekintés az adventre
2017-ben
az
adventi
gyertyagyújtások
megvalósítására új időpontban, délutánonként
került sor és a beérkezett igények alapján
jótékonysági vásárral is színesítettük a programot,
melyhez sokak hozzájárulására, összefogására is
szükség volt.
Ezúton szeretnénk megköszönni az óvodai
óvo
és iskolai
szülői munkaközösségeknek, az Önkormányzat, az
Óvoda és Iskola dolgozóinak,, a forráskúti
Csipkebogyó Kézimunkakörnek, valamint forráskúti
alkotóknak, Rabiné Csikós Szilviának, Maróti
Rózsának, Illés Kittinek és Lippai Gézánénak, hogy
kézműves
s
termékeikkel,
süteményekkel,
a
gyerekek alkotásaival a hideg ellenére is részt
vettek a vásárban és ezzel gazdagították az ünnepi
a programot.
Természetesen az idei évben is ünnepi műsor
keretében gyújtottuk meg a gyertyákat, melyekről
a templomi kórus és
s az óvodások, az Őszirózsa
Népdalkör, a furulyások és a citerások, valamint az
Amatőr Színjátszókör gondoskodott. Felkészítőiknek
és a fellépőknek egyaránt köszönjük a színvonalas
műsorokat!
Köszönjük Soós János esperes atyának, hogy a
változásokkal
együttt
is
támogatta
kezdeményezésünket
és
az
evangélium
felolvasásával
segítette
az
ünnepre
való
felkészülést.
Az első vasárnapon az óvodások műsorát követően
a Mikulás is meglátogatott minket „pónifogatos
szánjával” a gyerekek nagy örömére.
A Park a csodás fényeken és a kivilágított
standokon túl is több elemmel gazdagodott, így az
idei évben már két szarvassal is játszhattak a
gyerekek, melyet, mint ahogy az adventi
koszorúnkat is Rabiné Csikós Szilvia és Rabi
Mihályné
alpolgármester
asszony
készített,
köszönjük nekik.
Egy betlehemes is helyet kapott a Peták-Paplogó
Peták
Kertészet felajánlásával, a felállításában a hittanos
gyerekek is részt vettek.
A falu karácsonyfáját az idei évben is felajánlásként
kaptuk Dobó Zoltántól.
Köszönjük a nagylelkű felajánlásokat minden
m
forráskúti lakos nevében.
Hagyományainkhoz
híven
Falukarácsonyát
is
rendeztünk december végén, ahol a Margarét
Óvoda nagycsoportosai, az általános iskola 3.
osztályosai,, a hittanosok és az Amatőr Színkör
tagjai szerepeltek. Igazán meghitt és szép perceket
per
tölthettünk együtt a fellépők és felkészítőik
jóvoltából, melyet ezúton is köszönünk!
Köszönjük mindenkinek a munkáját, segítségét,
felajánlását,,
valamint
a
helyi
borosgazdák
természetbeni támogatását,, továbbá köszönjük
Nagy Tibor és Molnár Antal első
ő hétvégén nyújtott
közreműködését!
A rendezvénysorozat sikerességéről pedig az
alábbiakban
a
7.
osztályosok
gondolatai,
visszajelzései tanúskodnak.
(Képek a Művelődési Ház facebook oldalán elérhetőek az
adventi hétvégékről és a Falukarácsonyról.)

Gondolatok a forráskúti adventről…
(a hetedikesek tollából)
Falusi advent
Az advent lényegében a karácsony előtti négy hétről
szól, aminek fontos feladata van. Ilyenkor egyfajta
nagytakarításba kell kezdenünk a lelkükben, rá kell
készülnünk
a
keresztények
egyik
legfontosabb
ünnepére, Jézus születésére.
Hogy színesebbé, és maradandóbbá tegyük ezt a négy
vasárnapot, a mi kis falucskánk is szervezett adventi
vásárt. Kisebb előadás és az evangélium felolvasása
keretében mindig meggyújtottunk egy-egy
egy
gyertyát,
majd a falucskánknak
alucskánknak megfelelő méretű „vásár”
„
várta
az érdeklődőket. Házi készítésű díszeket, könyveket,
süteményeket lehetett kapni,
kapni és mivel hideg volt,
meleg tea és forralt bor melegítette a kint lévőket. Pár
osztálytársammal együtt finomabbnál
finomabb
finomabb házi
készítésű sütiket kínáltunk a csodálatosan kivilágított
parkban.
Igaz, hogy dermesztő hideg volt, de igazi karácsonyi
hangulat vett minket körül. Nagyszerű ötlet volt az
adventi vásár! Kívánom, hogy sikerekben gazdag új éve
legyen mindenkinek!
(GV)
Az adventi vásár falusi formában
Az advent a karácsony napját megelőző negyedik
vasárnaptól karácsonyig számított időszak.
Nálunk idén került először megrendezésre az adventi
vásár. Minden vasárnap egy gyertya meggyújtására
került sor, társultak
k mellé különböző előadások, mint
például: óvodások versei, dalai; furulyások, citerások
műsorszámai. „Vásárolni” lehetett finom süteményeket,
ajándéktárgyakat. Az én osztályom feladata (a
nyolcadikosokkal együtt) ezek „eladása” volt. Lehetett
még forralt bort és teát is kapni. A fények gyönyörűek
voltak! A hideg ellenére is imádtam ezeket a
hétvégéket!
Nagyon szeretném, hogy hagyomány legyen minden
évben az adventi vásár Forráskúton is.
(DN)
„A park közepén állt egy nagy adventi koszorú, amin
minden vasárnap
árnap meggyújtottak egy gyertyát.”
„Csodaszép világítások tündököltek bokrokon és fákon.
Ilyenkor minden olyan szép, mintha a fény ünnepe is
lenne.”
„A legjobb díszek: a szarvasok - nekem azok voltak a
kedvenceim.”
„A parkban árusítottak süteményeket
süteményeke az iskolások. Sok
édesanya nagy lelkesedéssel készítette őket…”
„Szerintem a legjobb ötlet a sütivásár volt.”
„Szeretném, hogy ez a vásár hagyománnyá váljon,
mert összehozza a faluban lévő embereket …”
„Remélem, hogy a vásár megmarad hagyománynak, és
hogy mindenkinek lesz alkalma átélni a karácsony
varázsát.”
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Adventi koncert

Karácsonyi műsor
m

Az Üllés, Forráskút,
Csólyospálos
Községi Általános
Iskola
és
Alapfokú
Művészeti
Iskola
2017. december
15
15-én
(péntek) 17 órakor rendezte meg hagyományos
Adventi koncertjét a
forráskúti
Jerney
János
Művelődési Házban. A kedves szülők, rokonok,
ismerősök, barátok zsúfolásig megtöltötték a
termet, ahol nemcsak a zenei tanszakon tanuló
gyerekeink
legjobbjai,
hanem
valamennyi
tanszakon tanító tanárunk is fellépett. Az estre
hagyományaink
ományaink
szerint
virágokkal
díszített
teremben került sor, a nézők között az est végén
gazdára talált a dekoráció is.

Hagyomány iskolánkban, hogy a karácsonyi ünnepi
műsorról a 3. osztályosok gondoskodnak. Így volt ez
most is.
Mindenki nagyon várta ezt a napot, hiszen ezzel
hivatalosan is megkezdődött a téli szünet. De ne
szaladjunk ennyire előre!
Szóval; december 22-én
én reggel izgatottan gyülekeztek
a 3. osztályosok a művelődési házban, hiszen amikor
iskolánk minden tanulója
ulója a nézőtéren ül majd, ők
megkezdik ünnepi műsorukat, amit osztályfőnökük,
Nagyné Rabi Márta tanító néni állított össze és tanított
be.
Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül című klasszikusa volt
az alaptörténet, amit hangszeres, énekes és táncos
betétekkel
el egészítettek ki. Nagyon látványos műsor
volt, az ovisokat is ámulatba ejtette.
Ezt követően került sor a szintén hagyomány szerinti
teázásra és kakaózásra, amit kaláccsal fogyaszthattunk.
Ezután az izgalom a tetőfokára szökkent: következett a
tombolaszelvények
szelvények kisorsolása. Akik nyertek, vidáman
mentek haza. Akik nem nyertek, kissé elkeseredtek, de
mint
tudjuk,
a
szerencse
forgandó.
Majd
legközelebb…talán. És végre kitört a téli szünet! Csak
kettőt kellett aludni, és remélhetően mindenki
karácsonyfája alá került olyan ajándék, amire
vágyakozott. És remélhetően örült a család annak,
hogy végre együtt voltak békében, szeretetben.
Beszélgettek, társasoztak, együtt voltak.

A koncerten Fodor Imre polgármester Úr mondott
köszöntőt,
aki
átadta
László
János nyugdíjba
vonuló
pedagógusunk,
zenetanárunk részére a
Balogh
Zoltán
Emberi
Erőforrások
Minisztere
által
adományozott Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet
is.
László János 1972-ben
ben szerezte első diplomáját
Pécsett, gordonkatanár szakon, majd 2009-ben
2009
a
SZTE
előadóművészet
alapképzési
szakán
klasszikus gitár előadóművészként
adóművészként szerzett újabb
képesítést. 10 évig gordonkatanárként majd újabb
10
évig
zenekari
gordonkaművészként
tevékenykedett. Forráskúton 1995-ben
ben a művészeti
oktatás
bevezetésekor
kezdett
tanítani.
Mérhetetlen kitartással, lelkiismeretesen tanította
diákjait, akik közül többen országos, területi és
megyei
versenyek
résztvevői
voltak.
Szakmai felkészültsége
rendkívül magas szintű,
kiváló
munkáját
fegyelem, igényesség,
pontosság, precizitás és
megbízhatóság
jellemezte.
A
hangszeres
oktatás
során
tanítványai
komplex tudást kaptak.
Lenyűgöző
lexikai
tudásával
mindenkit
ámulatba ejtett.
Örömteli
nyugdíjas
éveket kívánunk a tanár úrnak!
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énekes hologramja megjelent a szobában. Nagyon
gyanús lett a dolog… Csak most vettem észre, hogy
az egyik fal egy érintőképernyős óra és naptár
egyben, aminek a közepén
özepén ez állt:

„Az én digitális világom”
A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál
Gazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 2017
őszén
"Az
én
digitális
világom"
címmel
szövegalkotási
pályázatot
hirdetett,
melyre
diákjaink színvonalas pályamunkákat készítettek. A
zsűri Gál Violetta írását 1., Dudás Nelliét 2.
helyezéssel jutalmazta.

2047. okt.
szülinapja!!

a

Emlékeztető:

Anya

- Te nem hologramos reklám vagy! De akkor hogy
tudtál bejönni az ujjlenyomat-olvasós
ujjlenyomat
ajtón?

Háromévesen arról álmodoztam, hogy ha egyszer
nagy leszek, feltalálom az időgépet, mert nincs a
világon izgalmasabb talány, mint az időutazás.
Válaszokat akartam kapni azokra a kérdésekre,
amik minden ember fejében megfogalmazódnak:
Lesznek-e
e emberek, vagy mindent a robotok
uralnak majd? Már tíz éve foglalkozom ezzel a
témával, de még egy választ sem kaptam, és
őszintén, már nem is nagyon hittem az egészben.
Pankával,

13:56

Harminc évet utaztam volna az időben?! De hogy??!!
A fiatal lány idegesen nyomkodta a tabletre
hasonlító üvegdarabot. Néha rám pillantott. Mintha
azt várta volna, hogy eltűnjek.

Gál Violetta
Mit rejt a jövő?

Délután három órakor
barátnőmmel cseteltem.

18.

- Nem tudom, hogy miről beszélsz. Én nem egy
tévében ugráló reklám vagyok! Figyelj! Lehet, hogy
furán fog hangzani, de hidd el, hogy amit most
elmesélek, az mind igaz.
Elmondtam
mindent
az
idegennek.
Ahogy
gondoltam, nem hitt nekem, ezért elő kellett
vennem
nem bizonyítékképpen a diákigazolványomat.
Belátta, hogy csakis a múltból jöhettem, mert ő
ilyen vicces kártyát még életében nem látott! Nincs
szükségük iratokra, csak le kell olvastatni a bőrük
alatti csip kódját, és bármilyen adat rögtön tudható
az emberről.
ről. A könyvtár is megváltozott: abban már
nem könyveket tartanak, hanem az összes valaha
élt személy aktáit. Miközben beszélgettünk, egyre
jobban megismertem az új világot, Alexa pedig a
múltat. Megtudtam, hogy az éjjeli asztalon lévő
kocka alakú kis kütyü
ü a vetítősugár, amivel a
hologramot meg tudja jeleníteni. Ahogy sejtettem,
az üveglap a tablet fejlettebb mása, egyben a
tankönyvek és füzetek. Mivel digitális az oktatás,
még suliba se kell menniük, mert a tanárt
hologramban meg tudják jeleníteni.

legjobb

Én: Az az új srác elég helyes!
Panka: Ja! Fruzsi meg egyből ráhajtott!
Épp vissza akartam írni neki, hogy ne is
foglalkozzon vele, amikor a telefonom képernyőjén
színes kis pixelek jelentek meg. Ilyet még sosem
csinált. Egyik pillanatról a másikra elsötétedett
előttem a világ...
*
Amikor már végre eltűnt a sötétség, nem a
szobámban találtam magam, hanem egy idegen
helyen. Mellettem egy magas férfi mikrofonba
üvöltve
rángatózott.
Hatalmasat
kiáltottam
ijedtemben. Az előttem lévő ágyon egy velem
egyidős, tizenhárom éves kamasz lány ült
törökülésben, és egy üveglapot nyomogatott.
Amikor meghallotta a sikításomat, majdnem
kiejtette azt a kezéből:
- Na, szupi! Egy újabb reklám!

Napokon
on át tudtam volna hallgatni az új technológiai
eszközökről tartott kiselőadást, de sietnem kellett,
mert ha huszonnégy óránál tovább tartózkodom egy
másik dimenzióban, akkor a múltbeli lényem
megszűnik. Eszembe jutott, amit Alexa a könyvtárról
mondott. Ha megkeresném a jövőbeli énem aktáját,
akkor megtudhatnám, hogy miért teleportáltam ide,
mert az biztos, hogy ennek oka van! Megkértem
Alexát, hogy segítsen eljutni a könyvtárba, és már
indultam is az ujjlenyomat-olvasós
ujjlenyomat
ajtó felé.

Nem
tudom,
hogy
kerültem
ide
mentegetőztem. - Az előbb még a saját szobámban
voltam, és ott nem ordibált egy félőrült.
A fiatal lány megérintette az üveglapot, és a férfi
eltűnt.
- Ez hologram volt?- kíváncsiskodtam.
ncsiskodtam.
- Nem. Varázsoltam. Szerinted?!
Úgy hallgatta a zenét- értettem meg -, hogy az

(
(folytatás
a következő oldalon)
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Mivel a könyvtár csak pár sarokra volt Alexáék
házától, ezért gyalog mentünk. De nem bántam
meg, mert közelebbről is megismerhettem az új
világot. A hangirányítású autók fölé magasodó üveg
felhőkarcolókra hologramos reklámokat vetítettek,
a
közlekedést
pedig
világító,
beszélő
táblák
irányították.
Sőt még egy beszélő kutyát sétáltató nővel is
találkoztunk! Persze valójában nem beszélt, hanem
egy olyan nyakörvet viselt, ami érzékeli az
agyhullámokat, és egy mikrofonnal hangot is tud
adni a gondolatainak.
A könyvtár egy tágas, világos épület volt, aminek a
falain óriási 3D-s
s okostáblák díszelegtek, érintéssel
lehetett a szövegeket irányítani. Nagyon egyszerű
volt a saját dokumentumomat megtalálni. Csak ki
kellett mondanom a nevem, és már a szemünk előtt
lebegtek a különféle cikkek, képek. De ezekből
sajnos
s nem olvashattam el egy sort se, hogy ne
lássam a saját jövőmet. Ezért Alexa keresett
gyanús pontokat. Hamarosan talált is egy érdekes
részt.
,,Veszélyes az időutazás? című könyv 6.
fejezet, 3. bekezdés: Őszintén bevallom, hogy
volt egy időszak, amikor már kezdtem feladni
az időutazásról szőtt álmaimat. Tíz lázadó év
következett, elkezdtem a rossz út felé hajlani
azzal a gondolattal, hogy a tudomány nem az
én világom. Később rádöbbentem, hogy nem
szabad ilyen egyszerűen semmiről sem
lemondani, és újra foglalkozni
glalkozni kezdtem az
időgéppel.”
Szíven ütött ez a pár mondat. Egyből megértettem,
hogy ezzel az utazással a jövőbeli énem
figyelmeztetni akart: Ha elhanyagolom az iskolát és
az álmaimat, akkor nem lehetek HÍRES feltaláló.
Hirtelen a plexi lapján ismerős színes kis pixelek
jelentek meg. Alexa nagyon megijedt.
- Itt az idő. Mennem kell - mondtam. - A
segítségedért egy jó tanácsot adok, amit sose
felejts el: Kövesd az álmaidat!
*
Végre újra a saját szobámban és a saját
dimenziómban találtam magam. Egy kicsit
kics sokkos
állapotban ültem az ágyamon, amikor a telefonom
pittyegett.
Panka: Most takarékra teszem a fiúkat, és a
holnapi irodalom dogára koncentrálok. Tanultál?

Dudás Nelli
Minden egy álommal kezdődik…
A mai tollasedzésnek vége. Kimerült, fáradt
vagyok, és még messze az otthon. Este fél kilencre
keveredtünk haza. ”Gyorsan fürdés és alvás!”alvás!” hangzik
el mindig anya szájából. Nagy nehezen csak sikerült
elaludnom.
Valamivel később, úgy tíz óra felé arra
ébredtem, hogy nagyon éhes
éh
vagyok. Lementem a
konyhába. Kinyitottam a hűtőt, ÉÉÉS… nem hittem a
szememnek.
A polcokon színes kapszulák sorakoztak, mindegyikre rá
volt írva az ízesítése. El is ment
az étvágyam. Kíváncsi lettem,
hogy az innivaló is kapszulában
van-e.
e. Hát igen, az is abban volt.
Ránéztem a naptárra. Ez nem lehet igaz. 2047??!!
Képtelenség! Gyorsan
n felkaptam valami ruhát a
pizsama helyett, és kimentem a városba megnézni,
változott-e
e ott is valami. A közlekedési eszközök még
jobban ámulatba ejtettek! Repülő autó? Repülő busz?
Ez nagyon különös!
Hirtelen
elhatározással
betértem
az
Árkádba. A Media
Markt felé vettem
az utam. 50 éves?
25 százalék akció?
Iphone 30, Samsung Galaxy 30? Hova kerültem? tettem fel magamnak a kérdéseket, egyiket a másik
után. Csak úgy zsongott a fejem a sok újdonságtól.
Hamarosan feltűnt, hogy az eladók robotok. Szóltam
hozzájuk. Rögtön válaszoltak is, bár egy kicsit akadozva
beszéltek.
Kedvem támadt egy filmet megnézni. Jegyet szerettem
volna venni. Természetesen az ablakok mögött is robotrobot
eladók ültek. Amikor meghallották, hogy a GRU 3-at
3
szeretném megnézni 3D-ben,
ben, kinevettek.
kin
Kuncogva
közölték, hogy 3D nincs, és a GRU 3-at
3
már évek óta
nem vetítik. Ajánlottak helyette egy másik filmet, arra
vettem belépőt. 7D-ben
ben kértem, mert nagyon kíváncsi
voltam, hogy milyen lehet. Leültem a helyemre,
vártam. Nem is a film miatt voltam
vol
olyan izgatott,
hanem a 7D miatt. Különlegesen kezdődött az előadás:
a vásznon kinyúlt egy kéz, és megkínált pattogatott
kukorica ízű kapszulával. Éppen megkóstoltam volna,
amikor azt hallom, hogy „Jó reggelt! Most már ideje
felkelni.”
k egy álom volt...volt... szomorodtam
Ez az egész csak
el. Majd kicsit elgondolkodtam: tényleg ez a jövő? Nem
szívesen ennék ízesített kapszulákat; annak sem
örülnék, ha a robotok leváltanák az embereket. Bár –
halkan megsúgom - azt azért sajnálom, hogy nem
ültem bele egy repülő autóba, és nem próbáltam ki az
új telefonokat. De talán majd egyszer…
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Egyházközségi hírek
Január 25. Csütörtök: PÁLFORDULÓ – Pál apostol
megtérése
Február 2. Első-Péntek:
Péntek: Gyertyaszentelő Boldog
Asszony
ünnepe
(gyertyaszentelés)
Lourdesi kilenced kezdése
Február 3. Szombat:
(balázsolás)
Február
4.
Vasárnap:
(balázsolás)
Február 11.
ünnepe –

Vasárnap:

Szent
Évközi
Lourdesi

Balázs
5.

ünnepe
vasárnap

Boldogasszony

Vannak boldog könnyek, fájó mosolyok, mindig
lesznek szerelmek, míg a föld forog.
Az élet szép, de élni tudni kell, mert EZ AZ ÉLET harc
és benne győzni kell.
Az ADVENT egy különösen titokzatos idő, a jövőbe
mutató reményeivel és a szeretet apró csodáival, hitünk
titkainak imáival. A családok, a gyermekek, a papság
együtt készülnek Jézus eljövetelére, Jézus születésére.
Jézus nem félt magára
ra venni emberi természetünket,
vállalta emberi sorsunkat. Ez nagy bizalmat önt belénk,
nincs mitől félnünk, mert ha Jézus megszületik,
megs
akkor
velünk Az Isten! Bennünk akar szeretni. Bűneinkben,
nyomorunkban is fontosak vagyunk neki.

Betegek világnapja (könyörgő nap a betegekért
és az éhezőkért)

Sose sajnálj ADNI. adni
adn egy ölelést!
Ne sajnálj szólni egy kedves szót!
Ne sajnáld kimutatni a szeretetedet!
És ne sajnáld senkitől az idődet!
Ha mindent csak tartogatsz, halogatsz, de nem adsz,
előbb-utóbb
utóbb magadra maradsz. És akkor már nem
adhatsz...
Addig adj, amíg van kinek és van miből, hogy aztán
mindenkinek
szép és felejthetetlen emlékei legyenek az életről.
(Lippai Marianna)
Ha semmim sincs, akkor is ADOK, adok,
Szeretetet, mosolyt, és mindent,
mindent amit magamban
hordozok,
Végül is odabenn lakik minden,
Kedvesség, jóság, és maga
ma
az Isten,
Mert egy jó szóra mindenki szomjas,
Úgy legyen mindig, hogy szívedben szeretetet
hordhass
hordhass.

AZ ÉV MINDEN
EN NAPJÁRA!!!
(kívánom mindenkinek)
Azt, hogy lássál,
Hogy a sötétben is lásd a fényt,
Hogy a háborgó világ ellenére is béke lakjon a
szívedben.
Hogy egyedül se legyél magányos,
Hogy tudjál örülni a vannak,
Hogy ne hazudj magadnak hamis örömöket,
Hogy megtaláld
találd a kezdet tisztaságát,
Hogy ne sirasd az időt,
Hogy meglásd benne a végtelen lehetőségét,
Hogy a csendben, a benned levő csendben
megHALLJAD A LELKED SZAVÁT.
Bölcsességet kívánok, sok-sok
sok bölcsességet,
Hogy felismerd,
Hogyan helyes lépned,
Mit érdemes meglátnod,
Mit kell megtenned,
Mit kell szólnod,
Hova kell eljutnod.
Hogy soha semmit ne kelljen megbánnod.

BUÉK mindenkinek.
Szeretettel: Soós János esperes-plébános
esperes

ADNI, „ÁT-ADNI” a XXI. században!
Kezdjük elölről. 3 rövid történet az élet fontos
dolgairól:
Egyszer a falusiak elhatározták,
k, hogy esőért
eső
fognak imádkozni. Az ima napján kivonultak a
mezőre, de csak egy kisfiú volt, aki hozott esernyőt
is. EZ A HIT.
Amikor az édesapa az egyéves gyermekét a
levegőbe dobja, az nevet, mert tudja,hogy
tudja,
az apja
elfogja kapni őt.
EZ A BIZALOM.
Amikor éjjel aludni térünk, nincs rá biztosítékunk,
hogy reggel felébredünk. Mégis beállítjuk az
ébresztőórát. EZ A REMÉNY.
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Januári aktualitások
Tisztelt Termelők!
Az
őstermelői
igazolvány
ügyintézésével
kapcsolatos tudnivalók
Az őstermelői igazolványok
azolványok cseréje az elmúlt években
évekb
nagyrészt megtörtént. Az őstermelői igazolvánnyal
kapcsolatban ügyintézés csak akkor szükséges,
szüks
ha a
személyes adatokban, vagy a termőföld területek
vonatkozásában változás történik, vagy megváltozik a
bejelentett adatokhoz képest a termelés szerkezete. Ebben
az esetben mindenképp szükséges, hogy a kártya alapú
igazolványt elhozzák, ugyanis a kártya elektronikus
felülírása csak az irodában lehetséges. Az egyéb szükséges
dokumentációk nem változtak:
•
Földhasználati lapszemle,, vagy bármilyen
dokumentum, amely helyrajzi számonként
tartalmazza a használt földterületek adatait és
igazolja az őstermelői
elői tevékenység végzéséhez
szükséges jogszerű földhasználatot
•
Személyes
iratok:
Személyi
igazolvány,
lakcímkártya, adóazonosító jel, adószám,
adószám MVH
Regisztrációs
szám,
Családi
gazdaság
nyilvántartási száma (ha van), Agrárkamarai
nyilvántartási szám
Két fontos
ontos változást emelnék ki az előző évekhez
viszonyítva:
Minden, az ügyintézés során keletkezett
iratokon az ügyfélnek az eredeti aláírása szükséges,
szükséges
mivel az aláírt dokumentumok elektronikusan azonnal
továbbításra fognak kerülni. Emiatt az a kérésem, hogy az
ügyintézéskor az igazolvány kiállításában érintett személy is
jelenjen
meg.
Csak
sak
közjegyző
által
hitelesített
Meghatalmazást lehet elfogadnunk (ezt is csatolnunk kell).
kell
Az ügyintézés során, legfőképpen az új igazolvány
kiállításakor a személyes okmányokat
mányokat eredetiben kell
szkennelnünk, s továbbítanunk
ovábbítanunk a NEBIH felé.
felé A kérésem,
hogy a személyi igazolványt,, a lakcímkártyát és az
adóazonosító jelet ezentúl mindig hozzák magukkal.
A jogszabályváltozások,, valamint az adminisztrációs
kötelezettségek miatt az ügyintézési idő hosszabb lesz, ezt
kérem, vegyék figyelembe.
.A
2017-es
területalapú
ületalapú
támogatások
támogatásokkal
kapcsolatos információk:
A 2017.. évi támogatási előlegek első körös kifizetése
megtörtént azon gazdálkodók esetében, ahol nem történt
ellenőrzés. Az ellenőrzéssel érintett gazdák támogatásainak
támogatásain
kifizetése csúszni fog, ennek időtartamáról nincs
információnk. A második körös kifizetés várhatóan februárfebruár
márciustól indul majd el.
A termeléshez kötött növényalapú (zöldség,, pillangós szálas
növények (lucerna)) támogatást
atást igénylő gazdáknak
Gazdálkodási naplót kell vezetniük, melynek a pontos
formátuma nálam beszerezhető, az érintett gazdákat kérem,
érdeklődjenek.

Novemberi viharkárt szenvedett gazdálkodók részére
kárenyhítési támogatás benyújtására lesz lehetőség 2018.
február 15 és március 15. között. A részletekről az érintett
gazdálkodók érdeklődjenek.
Az anyajuhtartás támogatási kérelmének benyújtása 2018.
201
március 31. csak elektronikusan lehet benyújtani, szükséges
hozzá az instruktor igazolása.
Azoknál a gazdáknál, akik valamilyen beruházási célú
támogatást, vagy egyéb magasabb szintű támogatást vettek
igénybe, s ha a támogatási
ámogatási rendelet előírja, monitoring
adatszolgáltatási
kötelezettségük
lesz,
melyet
szintén
elektronikusan kell teljesíteni. (A sima területalapú támogatást
támog
igénylő gazdáknak nincs ilyen kötelezettségük.)
kötelezettségük.
Részletek később várhatók.
A nitrátrendelet és a hozzá kapcsolódó
adatszolgáltatással kapcsolatos információk
A nitrát adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodóknak
(emlékeztetőül: 5 nagyállat-egységné
egységnél több állatot tartanak, vagy
nitrát érzékeny területen gazdálkodnak) a gazdaságukban 2017.
január 1 és a 2017. december 31 között keletkezett és
felhasznált szerves – és műtrágya vonatkozásában a nitrát
jelentést 2018. március 31-ig
ig kell elkészíteni.
elkészíteni Az érintett
gazdálkodókat kérem, hogy egyeztetésre jelentkezzenek.
Az Agrár-közigazgatás átalakulásával
kulásával Fontos hivatalok, (MVH
(
és
NÉBIH
FM
Főosztály
Főosztály)
szervezetileg
átalakult,
Hódmezővásárhelyre települt. Az új elérhetőségek a következők:
Az MVH új neve és címe:
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 129.
Telefon: 62/814-900
62/814
Az FM új neve és címe:
CSMKH Hódmezővásárhelyi
Hódmezővásárhel Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.
Telefon: 62/680-785
62/680
A családi gazdaságok ügyintézése ezentúl a Mórahalmi Járási
Hivatal Járási Földhivatalánál
ldhivatalánál történik
Az ügyintézéshez ezeket az információkat kérem, vegyék
figyelembe.
Az
aktuális
információk,
rmációk,
pályázati
lehetőségek
a
www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , a www.mvh.gov.hu és a
www.nak.hu honlapokon , kérem, figyeljék ezeket az oldalakat
is.
Tisztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Gyuris Ferenc falugazdász ügyfélfogadási ideje
Forráskúton:
Kedd, szerda: 8-16
16 óra között
Csütörtök: Telefonos egyeztetés alapján

A 2018.. évi támogatások igénylése várhatóan
áprilisban
an kezdődik, melyhez időpont egyeztetésére majd
március végétől lehet jelentkezni.
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Anyakönyvi hírek
Gólyahírek
Szekeres Juditnak és Kiss Árpádnak

Áron
nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás
Zámbó József
(élt 44 évet)
Hozzátartozói fogadják részvétünket!

Köszönetet
mondunk
mindazoknak,
akik
szerettünk,
Zámbó
József
temetésén
megjelentek, részvétükkel,
vétükkel, virággal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családjai

Apróhirdetések:
Szántóföld 3 db eladó:
10.725 m2
9021 m2
6309 m2
Faluhoz közel.

Nőgyógyászati rákszűrés
ULTRAHANG
vizsgálattal

Érd.:30/698-0918

2018. január 29-én
29
9 órától

Értesítem a Termelőket,
ket, hogy a 2018.
évi
SZERZŐDÉSEK ÉS
TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSI
SZÁNDÉKNYILATKOZATOK
megkötésére

A vizsgálatot Dr. Kajtár István
végzi
Költsége 3000 Ft

JANUÁR 29. és FEBRUÁR 1.
KÖZÖTT
13-tól 17 óráig lesz lehetőség
a felvásárló telep irodájában.
Dudás Gusztáv
06 30/9679-865

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

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

MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ
ÉVET KÍVÁNUNK!
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL
MAIL CÍMEK:
CÍMEK

Vásártartások
Ruzsa
január 28. állat- és kirakodó vásár
Kistelek
február 4. állat- éss kirakodó vásár
Kiskundorozsma
február
11.
kirakodó
rakodó
vásár
Mórahalom
február 18. állat- és kirakodó vásár

Polgármesteri Hivatal

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

Fodor Imre polgármester

Hétvégi állatorvosi ügyelet

06 70/38 28 031

e-mail: polgarmester@forraskut.hu

Január 20-án és 21-én 08 órától 20 óráig
Dr. Hursán Mihály
Telefon: 06 30/998-6139
3
Január 27-én és 28-án 08 órától 20 óráig
Dr. Szőke Csaba
Telefon: 06 30/324-5032

Általános Iskola

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

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

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

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

A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS természetesen folyamatos a
forráskúti rendelőben 7.30 – 16 óra között, ezen kívüli
időben (hétköznap délután
16 órától reggel 7.30 óráig, illetve hétvégén)
hétvégén
HÍVJÁK a Szegedi Központi Háziorvosi
ügyeletet a 104 –ES
ES KÖZPONTI MENTŐ
SEGÉLYHÍVÓN!!!

Orvosi Rendelő

06 62/287-034

Tanácsadó

06 62/287-066

Fogorvosi Rendelő

06 62/287-112

Gyógyszertár
06 62/287-002
e-mail: dr.cseh.gy@gmail.com
r.cseh.gy@gmail.com
Négyforrás Nonprofit Kft.
e-mail:
mail:

06 70/489-5656

negyforraskft@forraskut.hu

Borostyán Étterem

06 62/287-118

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

Borostyán étterem

Műszaki hibabejelentés:

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

06 80/922-333

Szennyvízrákötés bejelentése: 06-30/496-2450

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

Pillér Forráskút

06 62/287-156

Posta Forráskút

06 62/287-001

Üllési Okmányiroda

06 62/681-370

Repkó Zoltán KMB

06 20/209 5303

Polgárőrség

06 70/279 0078

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:

112

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:

104

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

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

Felelős kiadó: Forráskút Község Önkormányzata
Címe:6793 Forráskút, Fő u. 74.
Kiadásért felelős: Fodor Imre
Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita
Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház
Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3.
Telefon/fax: 62/287-023
62/287
E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 900 példányban
Megjelent: 2018.01.15.. Következő lapzárta augusztus 31.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
ingyenes
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