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ingyenes

Közmeghallgatás
A Képviselő-testület
Képviselő
március 22-én
én tartott közmeghallgatással egybekötött falufal
gyűlést.
Az eseményen meghívottként jelen volt B. Nagy László
László országgyűlési
o
képviselő
Önkormányzati hírek
is, aki az ülés 1. napirendjében lakossági fórumot tartott.
1-4 oldal
Képviselő Úr először a Területi Operatív Programról adott tájékoztatást, amelyamel
Rendelői hírek,
ből kiderült, hogy Csongrád megye települései – megyei jogú városok kivételékivétel
civil hírek
vel – összesen 29 milliárd forint támogatást kaptak. Forráskút
Forrásk 254 millió forint
összegű fejlesztést valósíthat meg.
5. oldal
Programajánló
Ezt követően B. Nagy László beszélt arról, hogy Magyarországon az elmúlt évekéve
6. oldal
ben nem rosszabbodott a helyzet, a gazdasági mutatók nőttek, államadósságunk
csökkent. Tavaly a GDP 4 %-kal
%
emelkedett. Erre
re az évre további 3 %-os
%
növeEgyházi hírek
kedést jósolnak.
7. oldal
A lakosság létszámának növekedését a Kormány különböző családpolitikai intézinté
Agrárhírek
kedésekkel segíti elő. Nyugat Európában ellenőrizetlen migrációval próbálják felfe
8.oldal
tölteni
a
lakosságot,
amely
minden
társadalmat
megha
meghatároz.
A
Magyar
Kormány
Anyakönyvi hírek
nem akar bevándorlást.
Hirdetések
Képviselő Úr mindenki figyelmét felhívta az április 8-i
8 országgyűlési választás
9. oldal
fontosságára. Kérte a jelenlévőket, hogy menjenek el szavazni.
Vásárnaptár
Ezt követően lehetőség volt a jelenlévőknek Országgyűlési képviselő
képvise úrnak kérÁllatorvosi ügyelet
déseket feltennie. Felvetődött a munkanélküliség problémája, a közmunka progpro
Közérdekű telefonszámram, a választási törvény kérdésköre, valamint egy hozzászóló Képviselő úr fof
ok
gadóórájával kapcsolatosan tett észrevételt. B. Nagy László a hozzá intézett
10. oldal
kérdésekre válaszolt,
válaszolt, továbbá tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Szegeden van
irodája, ahol előre egyeztetett időpontban tudja fogadni a hozzá fordulókat, vav
lamint ha arra igény merül fel, akkor szívesen ellátogat a településekre, lakoslako
sági fórumokra.
A képviselő úr távozása
ozása előtt a polgármester úr megköszönte az eddigi munkáját és reményét fejezte
ki, hogy a választások után is segítségére lehet településünknek.
Kérte még, hogy a következő ciklusban a mezőgazdaságból élők helyzetével fokozottan foglalkozzon a
kormányzat,, különös tekintettel a jelenleg tapasztalható fagykárokra. Ezt követően B. Nagy László
távozott a teremből.
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Második napirendben a 2017. évi költségvetésről adott rövid tájékoztatót
beszámolóból kiderült, hogy az önkormányzat és intézményei
intézményei 2017. évben
gazdálkodtak, amelyből 240 millió forint működésre fordítódott.
Az elmúlt évben a következő beruházások valósultak meg:
beszerzésre került egy, az előzőnél kisebb hulladékszállító autó,
zárt hulladékgyűjtő edények (4-12
(4
m3),
utak karbantartáshoz gépek vásárlása,
telephelynek és raktározási célra 6,5 millió forintért megvásárlásra került a Boross
tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése,
ivóvíz vezeték bővítés a Boross József utcában,
járdák felújítása a József Attila, Ady Endre és Petőfi Sándor utcában,
a legnagyobb léptékű beruházás a bölcsőde építése volt, amely 130 millió forintos
34 millió forint önerőből került megvalósításra,
valamint további pályázatokra való felkészülés.

Polgármester úr. A
570 millió forintból

iskola

pályázati forrásból és

folytatás a következő oldalon
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Szorgos munkával boldogul Forráskút

Harmadik napirendi pontban a 2018. évi tervekről
adott tájékoztatás Polgármester úr: a költségvetés
bevétel-kiadás
kiadás főösszege: 622 millió forint. Az idei
évben a következő beruházások várhatóak a
településen:
kerékpárút építése, amelyre 136 millió fof
rint támogatást nyertünk, de időközben az
építőipari szolgáltatások árai megemelkedmegemelke
tek, ezért további 40 millió forint kormánykormán
zati forrásra szeretnénk pályázatot benyújbenyú
tani,
a Vidékfejlesztési Program támogatásával
a Művelődési Ház energetikai korszerűsítékorszerűsít
se már elkezdődött, amely magában foglalfogla
ja a szigetelést, nyílászáró cserét, fűtés
korszerűsítést, klimatizálást, mintegy 58
millió forint értékben,
szintén e program finanszírozásával sor kek
rül a volt Áfész bolt felújítására, energetienerget
kai korszerűsítésére, s mellette
saját forrásból egy kulturált piac tér kialakial
kítására,
a sportöltöző és a védőnői tanácsadó enerene
getikai korszerűsítésére 44 millió forint tát
mogatást nyertünk,
pozitív támogatói döntés érkezett egy új
traktor beszerzésére,
benyújtásra került egy „Aktív
tív háló” kialakíkialak
tása elnevezésű pályázat, amelyből a teletel
pülés különböző pontjain (a Tanácsadó udu
varában, a Munkácsy utca végén, a József
Attila utca – Gárdonyi utca sarkán és a
Művelődési Ház melletti területen) a gyergye
mekek részére játszótéri, míg a felnőttek
feln
számára fitnesz eszközök kerülnek elhelyeelhely
zésre, továbbá kerékpártárolók kialakítása
valósulhat meg.
Fontos, hogy az elmúlt években elkezdődött
fejlődés ne álljon meg.
Fontos változásként említette Polgármester úr a 70
év
feletti,
egyedül
élők
hulladé
hulladékszállítási
díjkedvezményét. Erről a témáról bővebben
olvashatnak tájékoztatót a lap hasábjain.

A mezőgazdaság korszakváltás előtt áll, tavaly
33%-kal
kal növekedtek a beruházások, megérkezett
a digitalizálás korszaka, ami sok új és izgalmas
lehetőséget nyit meg az ágazat előtt – mondja B.
Nagy László, a Csongrád megyei 2. számú egyéni
választókörzet képviselője és képviselőjelöltje.
ké
A Homokhátság, mindig speciális helyzetben volt, a
térségben rossz minőségű a termőföld, a homok
mindössze 3-6
6 aranykoronás. A jövő nagyban függ
attól, hogy az itt élők milyen fejlesztéseket tudnak
végigvinni. A terület legnagyobb problémája
problém
a
kevés víz, mely nélkül a termelés esélytelen, a
csapadékeloszlás a Homokhátságban hektikus. –
Az viszont jó hír, hogy nyugvópontra juthat a
tavalyi kúthisztéria, a már meglévő és 80 méternél
nem mélyebb kutakkal nem lesz probléma,
benyújtottuk a törvénymódosítási
énymódosítási javaslatot, amit
tavasszal tárgyalhat az országgyűlés – mondja B.
Nagy László.
Forráskút tipikus homokhátsági település, lakói a
nehéz körülmények ellenére szorgos munkával
virágzó zöldség- és gyümölcstermesztést hoztak
létre. Vezetői is életre valók, az uniós fejlesztési
ciklusban 5 pályázaton 240 millió forintnyi
támogatást nyertek.. Legnagyobb összeg, 130
millió forint a meglévő óvoda bölcsődével történő
bővítésére
és
a
konyha
átalakítására
jut
Forráskúton. – Az óvodának az utókor, a következő
nemzedék szempontjából kiemelkedő jelentősége
van, segít abban, hogy a szülő nyugodtan
dolgozhasson
gozhasson a gyerek mellett – hangsúlyozza
Csongrád megye fejlesztési biztosa. 44 millió forint
jut az egészségház és a sportlétesítmények
energetikai fejlesztésére, ez hosszabb távon
mindenképpen csökkenti a település rezsiköltségét.
Csakúgy, mint az az 50 millió forint, amit a
művelődési
ház
energetikai
korszerűsítésére
fordíthat Forráskút.
Viszonylag erős a szegedi ingázás, amit nagyban
segít
a
rendszeres
és
jó
minőségű
tömegközlekedés. Fontos, hogy a belátható jövőn
belül
Szegedig
lehet
majd
kerékpározni
biztonságosan, ami persze napi
rendszerességgel
és
munkába
járáshoz túl nagy távolság, de
segédmotorral már nem az. – Ez a
típusú infrastruktúrafejlesztés is
segít abban, hogy megállítsuk,
visszafordítsuk a homokhátság
több településére is érvényes
elnéptelenedési
elenedési folyamatot, hiszen
ezen is múlik a térség jövője –
hangsúlyozza B. Nagy László.

Egyebekben kérdések, felszólalások
következtek a lakosság részéről
dűlőutak
karbantartásával
kapcsolatban,
a
Haladás
utca,
Munkácsy utca közötti kis szakaszon
n
lévő
közvilágítás
hiányáról,
a
kerékpárút építés határáról, az
orvosi
rendelő
felújításának
szükségességéről,
a
falunap
költségeiről és a hűségjutalmakról.
Polgármester
úr
a
felvetésekre
válaszolt.
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irodához, vagy a szavazás napján is
benyújtható az illetékes szavazatszámláló
bizottsághoz legkésőbb
őbb 15 óráig. A
kérelemben meg kell jelölni a kérelem indokát
is, valamint
nt a kérelmező tartózkodási helyét,
ahova a mozgóurnát kéri. (A kérelem
meghatalmazott útján is benyújtható, ez esetben
csatolni kell egy meghatalmazást, melyet két
tanú is aláírt.)

Tisztelt Forráskúti Választópolgárok!

Mint az már mindenki előtt
őtt ismeretes, 2018.
április 8. napján ismét országgyűlési
űlési képviselő
képvisel
választás lesz.
Előző cikkemben foglalt általános tájékoztatót
követően,
en, most a szavazás napi aktuális
tudnivalókra szeretném felhívni a figyelmet.
Már minden, a szavazóköri névjegyzékekben
szereplő választópolgár megkapta a választási
értesítőt,
t, melyben a szavazás idejéről,
idejérő helyéről
és egyéb választási információról
nformációról olvashatott.
Ebben olvashatják többek közt azt is, hogy
lakcímük szerint mely szavazókörben élhetnek
választójogukkal.

Az átjelentkezés iránti kérelemnek 2018.
április 6-án
án 16 óráig kell beérkeznie a
választási irodához, valamint eddig az
időpontig
pontig lehet módosítani, vagy visszavonni
azt. A kérelemben meg kell jelölni azt a
települést, ahol szavazni kíván. (Átjelentkezés
esetén is a lakóhely szerinti egyéni jelöltekre
adhatják le szavazataikat.)
Kérjük, hogy a kérelmeket mindig a személyi
okmányok alapján, az azokban szereplő
szerepl
hivatalos adatokkal töltsék ki!
A kérelem nyomtatványok letölthetőek
letölthet
a
www.forraskut.hu honlapról is.
A választással kapcsolatos kérdésekre szemészem
lyesen, ügyfélfogadási időben
idő
a Helyi Választási Irodában kérhetnek tájékoztatást: ForráskúForrásk
ti Polgármesteri Hivatal, 6793 Forráskút, Fő
F út
74., telefon: 62/287-222.

A szavazóköröknek az idén is a Jerney János
Művelődési
dési Ház (nagyterem) ad otthont.
A választás egyfordulós lesz, szavazni két
szavazólapon lehet majd, egyéni jelöltre és
országos listára. Érvényesen szavazni
változatlanul két, egymást metsző vonallal
lehet majd (X,+) egy jelöltre és egy listára
szavazólaponként.
Szavazni a választás napján reggel 6 órától
este 19 óráig lehet.
Feltétlenül hozzák magukkal valamely
személyazonosításra alkalmas és érvényes
igazolványukat (pl.: személyi igazolvány,
útlevél, kártya típusú jogosítvány…), valamint
lakcímkártyájukat!

Köszönettel:
dr. Kapás Anita
jegyző, HVI vezető

A választás lebonyolítását szavazatszámláló
bizottságok segítik. Tagjait
jait a Képviselő-testület
Képviselő
választotta meg a következők
ők szerint:
I. szavazókör bizott- II. szavazókör
ságának tagjai
bizottságának tagjai
Ádám Andrásné,
Fodor Lászlóné,
Ádám Illésné,
Gyuris Katalin,
Vass Ilona.
Paraginé Hegedűs
Heged
Erzsébet.

Tisztelt Forráskúti Választópolgárok!

Szeretném kedves mindannyiuk figyelmét
f
felhívni arra, hogy nem mindegy egyikünk
számára sem, hogy Magyarország irányítása
milyen kezekben lesz, tud-e
tud és akar-e segíteni a
kormányzat a vidéken élőkön
élő
és így szűkebb
otthonunkon, Forráskúton is!?
is
A jelenlegi törődésnek
ődésnek és odafigyelésnek
köszönhetően
en pályázati és központi forrásokból
tudunk kellő előrehaladást
őrehaladást és fejlesztést
realizálni településünkön, ami szeretném, ha
így is maradna!
Azt kérem Önöktől,
ől, hogy mindannyian
vegyenek részt az április 8-ra
8
kitűzött
országgyűlési
lési választáson, éljenek
él
aktív
választójogukkal, szavazatukkal járuljanak
hozzá a jelenlegi stabilitás megőrzéséhez!
meg

Póttagok: Gyurisné Jenei Aranka, Farkasné
Szemerédi Gabriella, Kocsispéterné Krizsán
Ilona Mária, Péter Gáborné, Szabó Attiláné,
Sándor Alajosné, Szekeres Ferencné.
Köszönjük
a
megválasztott
póttagoknak, hogy segítik a
lebonyolítását.

tagoknak,
választások

A mozgóurna iránti kérelemnek 2018. április
6-án 16 óráig kell beérkeznie a választási

Köszönettel: Fodor Imre
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önállóan be kell szerezni a hulladékgyűjtő edényeket,
melyeket a közszolgáltató számára be kell mutatni!
Fontos, hogy mind a kommunális adó alóli mentesség,
mind a közszolgáltatási díjmentesség megállapítása
megá
során
az
egyedül
élő
állapotnak
jogilag
(lakcímnyilvántartásban) és ténylegesen is fenn kell
állnia! Továbbá be kell mutatni a közszolgáltató
számára a legfeljebb 60literes gyűjtőedényt.
Igyekszünk mindenkit értesíteni akkor is, ha úgy látjuk
nem jogosult a mentesség igénybe vételére.
vételére Ha valaki
eddig mentességet élvezett, és most mégis csekket kap
áprilisban, s nem kapott határozatot a mentességről, de
a fentebb részletezett feltételek fennállnak, úgy kérem,
keressenek engem a Polgármesteri Hivatalban!
Hivata
Megértésüket
és
együttműködésüket
előre
is
köszönjük!

Tájékoztatás!
Tisztelt Lakosok!
A
szennyvízcsatorna
éves
karbantartásának
keretében
Környezetvédelmi Kft. várhatóan
04.15. között munkálatokat végez.

üzemszerű
az
OMS
2018.03.21.
2018.03.21.-

Az érintett szakaszok, ahol fennakadás lehet a
közlekedésben: Csongrádi utca szakasza a József
Attila utca kereszteződéséig, Piac tér-József
tér
Attila
utca kereszteződése, Petőfi S. utca-Iskola
utca
utca
kereszteződése.
Kapcsolattartó és helyszíni felelős személy az OMS
Környezetvédelmi Kft. részéről:
Deák József
ép.vez. Tel.: +36 30 631-1070

dr. Kapás Anita
jegyző

Tájékoztató a hulladékszállítási díj alóli
mentességről
Forráskút Község Önkormányzata a kommunális adó
alól
mentes
(70
70
éven
felüli,
egyedül
élő)
ingatlanhasználók számára ingyenes biztosítja a
hulladékszállítást.
E kedvezményt, vagyis a mentességet (éveken
keresztül) a közszolgáltatón keresztül kapták az
érintettek,
azonban
a
hulladékgazdálkodás
dékgazdálkodás
„államosítását” követően
n ez már ebben a formában
nem lehetséges. Ugyanis, ha az önkormányzat
ingyenességet állapít meg, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj ezáltal meg nem fizetett
fizetet összegét
meg kell térítenie a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.. számára, vagyis az
Önkormányzat teljes összegben köteles megfizetni
megfizet az
ingatlanhasználó helyett a közszolgáltatási díjat.
E jelentős anyagi teherrel is biztosítani kívánja az
Önkormányzat a mentességet a továbbiakban is,
azonban a szabályozási hátteret átt kellett alakítani:
•
egyrészt maximalizálásra került a mentesek
által kihelyezhető hulladék mennyisége, vagyis
a mentesség igénybevételének feltétele,
felt
hogy
az érintettek vállalják, hogy leg
gfeljebb 60 liter
hulladékot termelnek hetente,
•
ennek ellenőrizhetősége érdekében természeterm
tesen legfeljebb 60 liter űrtartalmú edényzetet
kell használniuk,
•
másrészt egy külön (közigazgatási) eljárásban
eljárá
kell kérelmezni a mentesség megállapítását.
megállap
Azért,
hogy
mindezzel
a
lehető
legkevesebb
kellemetlenséget okozzunk
zunk a jelenleg mentességet
élvezők számára, egyeztetünk a közszolgáltatóval, s a
mentes háztartások listáját hivatalból felülvizsgáljuk.
Erről mindenki határozat formájában fog értesülni,
melyeket
automatikusan
megküldünk
a
közszolgáltatónak is.
Továbbá egy pályázatnak köszönhetően a 60 literes
kukákat most ingyenesen tudja az Önkormányzat
biztosítani, azonban a már kiosztott és átvett 120
literes hulladékgyűjtőket vissza kell szolgáltatni (ezt a
közszolgáltató FBH NP Nonprofit Kft. és a Négyforrás
Kft. ellenőrizni fogja).
Röviden összefoglalva: a mentesség feltétele tehát,
hogy az ingatlanhasználó rendelkezzen kommunális
adó alóli mentességet megállapító határozattal
(valóban egyedül éljen a meghatározott ingatlanban)
és legfeljebb 60 literes gyűjtőedényt használjon.
A jövőben várhatóan az új jogosultak számára

Tisztelt Lakosok!
Szeretnénk felhívni ismételten a Tisztelt Lakosság
figyelmet, hogy a kommunális hulladékgyűjtő
edényekbe ne tegyenek hamut, fűnyesedéket,
állati maradványokat,
yokat, építési törmeléket és egyéb
hasonló hulladékot. Amennyiben az ürítéskor ilyen
jellegű hulladékot lát az edényben a rakodó nem
köteles azt kiüríteni, illetve az ürítés során keletkező
sérülésekért nem tudunk felelősséget vállalni. Szíves
megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Négyforrás Nonprofit Kft.

Központi segélyhívószám: 112
Tájékoztatjuk
a
tisztelt
lakosságot,
hogy
amennyiben
bűncselekmény,
szabálysértés
áldozatává
válnak,
vagy
bűncselekményre,
szabálysértésre utaló magatartást, körülményeket
tapasztalnak, akkor kérem, hogy haladéktalanul
hívják az ingyenesen hívható 112-es
112
központi
segélyhívószámot! A segélyhívószám tárcsázását
követően az illetékes szolgálatot ellátó kollega a
helyszínre
irányítja
a
térségben
legközelebb
tartózkodó rendőrjárőrt, aki a szükséges intézkedést
végrehajtja.
Sürgős
esetekben
a
rendőrség
vonalas
telefonszámainak
elefonszámainak tárcsázásával időt veszíthetnek,
így kérjük Önöket, hogy a 112-es
112
segélyhívószámot
használják segítségkérésre!
Dr. Pőcze Tünde r. őrnagy

Tisztelt Forráskútiak!
2018. áprilisától dr. Tóth István Péter ügyvéd előzetes
bejelentkezés esetén ügyvédi fogadóórát tart
kéthetente (minden páratlan héten) kedden 14 és 16
óra között.
Bejelentkezni Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet
személyesen, vagy a 62/287-222-es
62/287
telefonszámon.
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A Forráskútért Civil Egyesület hírei

Rendelői hírek

Itt van Május elseje!

Kedves betegeink!

Ahogy a bemutatkozó esten ígértük rendhagyó
módon 2018. április 29-én
29
családi majálist
szervezünk, melyre mindenkit szeretettel várunk!
A programok dióhéjban: pörkölt főző
f
verseny,
jótékonysági futás az általános iskolásokért,
aszfaltrajzoló verseny, öregfiúk
öregf
focimérkőzés,
családi vetélkedő,
ő, lovaskocsikázás és még sok
más. Az egész napos eseményen lesz büfé és
ebédelési lehetőség
őség előrendelésre: marhapörkölt
körettel 1 400 Ft/adag áron.
A versenyeken való részvétel feltételei:
Pörköltfőző verseny:
minimum 2 fős
ős csapat, a főzés
f
szükséges
eszközök, nevezési díj befizetése. A húst az
egyesület
biztosítja
a
jelentkez
jelentkezők
igényének megfelelően.
megfelel
Ennek árát a
nevezőkk fizetik a nevezési díj befizetésével
egy időben.
Jótékonysági futás:
bárki, aki kedvet érez egy kis
ki
testmozgáshoz, nevezési díj befizetése
Aszfaltrajzoló verseny:
minden óvódás és kisiskolás korú
gyermek.
Családi vetélkedő:
ő: minimum 2 felnőtt
feln
és 1
gyerek

Bordány, Üllés és Forráskút felnőtt háziorvosi
praxisainak összefogásaként két éves szűrő,
sz
betegségmegelőző, egészségmegőrző
őrző programot
indítunk. A programra mindenki jelentkezhet,
minden szolgáltatás, program térítésmentes lesz,
a költségeket az EFOP-1.8.2-17
17-2017-00020
kódszámú, „Az alapellátás és népegészségügy
rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás
fejlesztése„ című pályázat forrásai fedezik.
Kérünk minden kedves érdeklődőt,
érdeklődő hogy a
helyben szokásos módokon személyesen a
rendelőben,
ben,
vagy
a
62/287
62/287-034
telefonszámomon, és - főként – a
szuroprogram.forraskut@gmail.com
címen,
vagy a
Forráskúti orvosi szűrőprogram
őprogram facebook
csoportunk
segítségével
jelentkezzen,
érdeklődjön.
A meglévő adatbázisaink éss ismereteink alapján
több hónapja készülünk a program elindítására
/valószínűleg
leg többen részesei is voltak az
előzetes
zetes vizsgálatoknak/, így mi is fel fogunk
állítani rizikóbecslés alapján csoportokat.
Minden további hírt, fejleményt folyamatosan
közölni fogunk!

A versenyekre való nevezést 2018. április 22-ig
22
lehet
megtenni
emailen,
telefonon
és
személyesen azz alábbi elérhetőségeken:
elérhet
Pörköltfőző verseny:
70/668-8570
Nagy Orsolya 06-70/668
Nagy Zoltán 06-30/284
30/284-8915
„elsődlegesen”!!!!!!!!!
Tóth Anita, Tóth Csaba – személyesen

A sikeres és eredményes közös munka
reményében várjuk a kedves érdeklődők
érdekl
jelentkezését!
Dr. Vereczkey Csaba praxisa

Jótékonysági futás és családi vetélkedő:
vetélked
Paplogóné Farkas Brigitta
paplogo@gmail.com
Paplogó Imre 06-30/228
30/228-66-87
Aszfaltrajzoló verseny:
Kálmán Noémi – személyesen
További részletek az Egyesület facebook oldalán
vagy személyesen az Egyesület tagjainál.
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Művelődési Ház programajánlója
Szakköreinkhez, klubjainkhoz
továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!
Szeretettel várunk mindenkit!

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

2018. április 12-én,
12
10.00 – 13.00
3.00 óráig

Zumba
hétfőnként 19 órától

a Művelődési
ű ődési Házban.

Balett Csütörtökönként 17.40 órától
Oktató: Vesmás Andrea

Személyigazolványát, lakcímkártyáját és

TAJ kártyáját hozza magával!

Dinamikus jóga és gerinctréning
Csütörtökönként 18.30-tól
Oktató: Vesmás Andrea

Jógázz együtt gyermekeddel!
gyermekeddel

Amatőr SzínKör

A CSALÁDI, azaz a SZÜLŐ-GYEREK,
SZÜLŐ
páros jóga órán
együtt kell mozogni, játszani, jógázni a gyermekkel.

Felnőtt csapat: hétfőnként 18 órától Kálmán Dánielné
vezetésével
Drámajáték gyerekeknek Kálmán Noémivel
Péntekenként 16. órától
Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztőegészségfejlesztő
terapeuta vezetésével április 10-én és 24-én
én 15.
1 órától
Nagycsaládos gyűlés
május 8-án, kedden 18 órától.
SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
hétfőtől – péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva
KÖNYVTÁR
Kedden és csütörtökön 8-12 és 13-18 óráig
szombaton ZÁRVA

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

Családi Jóga Forráskúton a Művelődési házban
április 14-én, szombaton 17. órától

www.facebook.com/forraskutimuvhaz

Előzetes bejelentkezés szükséges, IllésVizsnyiczai Borbálánál.
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Egyházközségi hírek
Ápr. 8. Isteni irgalmasság vasárnapja (húsvét 2. vas.)
Ápr. 9. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe
Ápr.15. Húsvét 3. Vasárnapja
Ápr. 22. Húsvét 4. Vasárnapja – Papi hívatások napja imádkozzunk hívatásokért
Ápr. 29. Húsvét 5. Vasárnapja – Búzaszentelő
MÁJUS a Szűzanya hónapja – MINDEN ESTE
imádkozzuk a Lorettói litániát!
Május 1. Kedd - munkás Szent József
Május 3. Első-Csütörtök - Jézus Szíve családok imaórája
Május 4. Első-Péntek
Május 6. Húsvét 6. Vasárnapja – Anyák napja –
édesanyák megáldása
Május 11. SZENTLÉLEK KILENCED kezdete
Május 13. Forráskúti TEMPLOMBÚCSÚJA. Reggel 7 óra –
háziasszonyok és vendégvárók miséje,
De. 11 óra Búcsúi Nagymise + búcsúi körmenettel
Május 13. SZENT RITA KILENCED kezdete
Május 20. PÜNKÖSDVASÁRNAP Szentlélek eljövetele. ½
11 mise – ELSŐÁLDOZÁS
Május 21. Pünkösd - Hétfő: ½ 11 mise SZŰZ MÁRIA AZ
EGYHÁZ ÉDESANYJA (Ez egy új ünnep!)
Május 27. Szentháromság Vasárnap ½ 11 mise
NE MONDD…
Ne mondd hogy "Úgy is jó!" Ne mond!
Ne mondd hogy "mindegy" nem igaz!
Napod ezer parancsot ont
S ha nem igyekszel, lemaradsz!
"Úgy is," semmi sem sikerül!
Ha „minden, mindegy" célt nem érsz csak úgy ha küzdesz emberül!
Győzni az fog, ki tettre kész...
De azt, hogy "Úgy sem", azt se mondd,
Csatát veszt, aki csügged, és
a tett helyett csak könnyet ont...
Az "Úgy sem", a csüggedés!
Hát sose légy reménytelen...
Kövessünk el bár száz hibát,
a győztes az lesz - higgy nekem! kit jó szándék hajt, s értelem,
És helyrehozni nekilát
Fogadd el! Fogadd el,
Krisztust, Ö szeret, vele lehet
helyre hozni minden hibát . . (B.Radó Lili)
AMIKOR JOBB KAPNI, MINT ADNI
A szeretet olyan „kincsesház”, amelybe nemcsak a
segítés fér bele, hanem még sok minden. Például az ADÁS
ellentéte, az ELFOGADÁS képessége is. Ehhez is éppúgy
szeretet kell, mint az adáshoz És mivel erről keveset
beszélünk, ritkán hallunk, érdemes fölidézni a „kis nagy
ember”, Zakeus történetét.(Lk. 19,1-10) Remélem, hogy
ennek segítségével érthető lesz, hogy például – egy jó
Karitász – tag nemcsak akkor jószívű, ha AD, hanem
akkor is, ha ELFOGAD. És akkor meggyőződünk arról,
hogy nemcsak adni kell tudni, hanem elfogadni is.
Induljunk ki abból, hogy mi is rászorulunk másokra,
nemcsak az, akinek adunk. Ebben a történetben Jézus is
rászorult Zakeusra. Jézus idegen Jerikóban. Mondjuk úgy,
hogy: Átutazó. Tehát nincs még szállása! Biztos, már a
gyomra is korog. És ekkor fölnéz a fügefára. Meglát a
lombok között egy apró emberkét. Fölszól neki. Humoros
és kedves tolakodással meghívatja magát: szállást kér, és
persze ételt is. („Zakeus, szállj le hamar, ma a te
házadban kell megszállnom!”) Erre, a meglepetéstől
majdnem lepottyant a fügefán leskelődő férfi. Ezt a

jelenetet úgy szokták értelmezni, hogy Jézusnak ez egy
lelkipásztori fogása volt, arra hogy megtérítse Zakeust. De itt
nemcsak erről van szó Jézusnak eszébe juttatta saját
rászorultságát. Azt, hogy még nincs szállása éjszakára, és azt,
hogy jó lenne estére valami finomat enni! De mindenek előtt
azt, hogy ez a „nyomorult vámos” is ajándékozhat. Bármilyen
bűnös és bitang is, de ő is tehet jót. Adhat vacsorát, adhat
puha ágyat. Vajon tiszteletlenség-e, hogy a történet végét
kiegészítjük ezzel a kérdéssel, Jól aludt-e Jézus Zakeus
valamelyik ágyában? Jézus nagy boldogsággal örvendeztette
meg Zakeust, azzal, hogy alkalmat adott neki az adásra., a
jótettre! Hozzásegítette, hogy Ő is megtapasztalhassa:
„nagyobb boldogság adni, mint kapni!” Mi se feledjük, ha
bátorítani akarjuk a másikat igyekezetében, akkor engedjük,
hogy megérezze, milyen nagy örömben lesz része, amikor ad
nekünk valamit.
A leghatásosabban akkor segítjük
embertársunkat,
ha
megtapasztaltatjuk
vele:
Képes
megajándékozni minket!
Beöthy Tamás Jezsuita szerzetes, lelki vezető mondta
magáról: „Fiatal lelkipásztor koromban valami hiányzott a
kereszténységemből. Buzgó voltam. De csak adni akartam,
nem tudtam elfogadni. Nem egyszer megtörtént, hogy nem
tudtam elfogadni a másik személyét” Az a pap, aki mindig ad,
de csak ő ad, és nem engedi, hogy a hívek szeressék és
törődjenek vele, az elszigetelődik… Aki csak adni akar, az a
társát – bizonyos értelemben – lenézi, koldusnak tekinti.
Pedig a másik könnyebben megérti, ha ő is érték. Ő is jó
ember! (Mondjuk meg őszintén, ki ne szeretné jónak érezni
magát!) Mi el tudunk tőle fogadni bármilyen kis ajándékot. Ha
képesek vagyunk megmutatni, hogy ő is gazdagíthat minket.
Ma már szent, XXIII. János pápának, aki az eset idején még
csak velencei pátriárka volt, jelentették, hogy egyik papja
alkoholista. Akkor ezzel fordult titkárához: - „Na, akkor máris
meglátogatjuk. Fogd be azonnal a lovakat!” (A „lovak”, = az
autója volt!)
A plébánián keresték az atyát, de
eredménytelenül. Ott azt mondták nekik: keressék a
szomszédos kocsmába. És elmentek a kocsmába, mely a
plébániától a második utcában volt. Amikor a kocsma elé
értek, János pátriárka nem ment be, beküldte a titkárát, hogy
hozza ki onnan a papot. A titkár ezzel tért vissza: „ A kalapja
ott a fogason lóg, de magát sehol sem láttam.” Erre János:
„ha a kalapja ott van, akkor ott lesz a gazdája is.” S valóban,
néhány perc múlva megjelent a titkár a pappal, akit megtalált
az egyik belső asztal alatt elheverve.
János a palotába
hajtatott vele. Ott székkel kínálta: „Ülj le.
Szeretnék
meggyónni nálad!”
Nem hiszem, hogy lelkipásztori fogás lett volna ez a későbbi
pápánál. El tudom képzelni, hogy az utazás nyomasztó
csendjének perceiben, miközben papja nyomorúságán
gondolkodott, eszébe jutott saját ínsége, rászorultsága is. S
miután hellyel kínálta ezt a lerobbant embert, azt kérte tőle,
amit még az alkoholista pap is megadhat: a bűnök alól való
feloldozást.
Jézus is megadta Zakeusnak azt az örömet, hogy finom
étellel kínálhassa, ágyat vethessen neki. Csak ez a
botránkozókkal mit sem törődő, a nagy csalót meg nem vető
és főként elfogadó jóságos szeretet tette képessé a fő vámost
arra, hogy vagyona felét elossza a szegényeknek és
négyszeres térítést adjon a becsapottaknak. (Lk.19,8)
Tehát, miután Jézust megajándékozhatta, ez az öröm, ennek
az ajándékozásnak a jó íze, öröme tovább lendítette egy még
nagyobb ajándékozás felé, az ajándékozás sorozata felé.
Néha, bizony gépiesen, lélektelenül tesszük a jót. Van úgy,
hogy nem is tudunk adni, vagy nem tudjuk, hogy mit is
lehetne adni. Ezért jó, ha tudatában vagyunk a jóságnak ezzel
a fajtájával. Tudjunk nemcsak ADNI, de ELFOGADNI, kapni is!
Így olykor, az elfogadással üdvösebbet teszünk, sokszor többet
segítünk valakin, mintha bármit adnánk neki. Ettől az ő
szívében is „üdvösség köszönthet be”, mint Zakeus
„házába.”(Lk.19,10) szívéve.
Testvér! Te is fogadd el a Jézusi kezet, aki meg akar
ajándékozni Égi Kincseivel.
Szeretettel: Soós János esperes-plébános
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Áprilisi aktualitások
Tisztelt Termelők!
Az őstermelői igazolvány ügyintézésével
kapcsolatos tudnivalók
Az őstermelői igazolványok cseréje az elmúlt évben
nagyrészt megtörtént. Az őstermelői igazolvánnyal
kapcsolatban ügyintézés csak akkor szükséges,
szüksé
ha a
személyes adatokban, vagy ha 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, a tudnivalók az
előző számokban szerepelnek.. A kérésem, hogy ezekkel a
módosításokkal
az
Egységes
kérelem
benyújtási
határideje, azaz május 15 utánkeressenek.
ánkeressenek.
.A 2017-es területalapú támogatásokkal
kal kapcsolatos
információk:
A 2017. évi támogatási összegek kifizetése folyamatos,
azoknál a gazdáknál, ahol nem történt ellenőrzés, vagy az
ellenőrzés nem tárt fel eltérést. Az ellenőrzéssel
ellenőrzéss érintett
gazdák támogatásainak kifizetése csúszhat,
csúszhat
ennek
időtartamáról nincs információnk.
A 2018. évi Egységes kérelem benyújtásával
kapcsolatos információk
A 2018.. évi támogatási kérelmek benyújtási
határideje MÁJUS 15! A kérelembenyújtás április 99
től lesz lehetséges.
yümölcs és szőlő ültetvényeket ért fagykár miatt az
A gyümölcs
érintett gazdák kárbejelentésének feltétele, hogy az
Egységes Kérelem Rendeletének megjelenése
megjelen
után már
beadott kérelemmel rendelkezzenek.
zenek. Másik fontos
információ, hogy a téli fagykár bejelentésének a
határideje április 15!!! Ezen okok miatt április 9 és 15
között csak azoknak a gazdáknak a kérelmét tudjuk
elkészíteni, akik érintettek a káreseményben és
kárbejelentést kívánnak tenni. A többi gazdák kérelmét
április 15 után készítjük el.
Az a kérésem, hogy időpont egyeztetésére április
első hetétől jelentkezzenek, elsősorban a fagykárral
érintett gazdákra gondolok.
Csak
sak
kamarai
meghatalmazottként
tudjuk
a
támogatási
kérelmeket
benyújtani,
ehhez
mindenképpen szükség van a Magyar Államkincstár
(volt MVH) által kiadott jelszóra. Ez a változás azokat
az ügyfeleket érinti, akinek az
z elmúlt évben saját
ügyfélkapuján
nyújtottuk
be
a
kérelmét
kérelmét,
nekik
mindenképpen hozni kell a jelszót, vagy kérni kell a MÁKtól. A nyomtatvány letölthető a honlapról, de nálam is
beszerezhető.
A támogatási feltételek alapjaiban nem változtak.
Emlékeztetőül a következő ábrában röviden bemutatnám
a közvetlen támogatások rendszerét,

Az alaptámogatás, melynek mértéke 144,7 Euro/ha, az
eddigi kérelmezési rend szerint történik 2020-ig,
2020
minden
területünkkel jogosultak leszünk rá, amely megfelel a

Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot feltételeinek
(HMKÁ). Feladatunk ugyanaz, mint eddig, be kell rajzolni a
kultúrák területnagyságát és alakját.
alakját
A zöld komponens, vagy zöldítés (mértéke 81,3 Euro
/ha):
Feltételei:
diverzifikálása 10 ha
-tárgyévben termesztett növények diverzifikálása;
szántó területnagyság felett legalább 2, 30 ha területnagyság
felett 3 növénykultúra termesztése
-állandó
állandó gyepek fenntartása;
fenntartása 2012-ben állandó gyepnek
feltüntetett területeket
teket nem szabad feltörni, ez már látszódni
fog az idei támogatási kérelmek fotóin.
-ökológiai
ökológiai célterület fenntartása (támogatásra jogosult
szántóterület nagysága szerint). 15 ha területnagyság felett
kötelezően
telezően ki kell jelölni a szántóterület 5 %-án,
%
az
elszámolható elemekről ( pihentetett terület , lucerna
elszámolható lesz…)a következő számban fogok írni.
Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás:
támogatás 40 évnél
fiatalabb gazdálkodók esetében lehetséges, maximum
max
5 évig
lehet igényelni.

Termeléshez kötött támogatási jogcímek
Évente közel ~175 millió euró,
euró ~52,5 mrd Ft – (300
HUF/EUR árfolyamon) összegben lehet kiegészítő támogatást
kérni az állattenyésztési és a növénytermesztési ágazatokban
a következőkre:
Anyatehén, Hízott bika, Tejhasznú tehén, Cukorrépa, Rizs,
Gyümölcs (mértéke kb. 220 Euro,), Termeléshez kötött
zöldség támogatására, ipari zöldségfélék támogatására,
fehérjenövények támogatására,, (Szemes
(
fehérjenövények.
Szálas fehérjenövények (lucerna)
lucerna)), gyümölcs ültetvények
támogatására lehet a Területalapú támogatás fölé kiegészítő
támogatást igényelni, melynek legfontosabb feltétele a
fémzárolt vagy certifikált szaporítóanyag használata a
megfelelő mennyiségben, gyümölcsösök esetében emellett az
ültetvény
tetvény tőszámbeállottsága és kora, zöldség és szálas
fehérje növények igénylése esetén gazdálkodási napló
vezetése.
A burgonya tavaly bekerült az ipari zöldségfélék kiegészítő
támogatásra
jogosult
növények
körébe,
a
gyümölcs
ültetvények esetében pedig két
k
csoportra osztják az
ültetvényeket: extenzív és intenzív ültetvények csoportjába.
A burgonya vetőgumó szükségletét a következő táblázat
tartalmazza:
Burgonya gumó
Min.
gumó Min.
gumó
méret kategória
darab/hektár
súly kg/hektár
25-35 mm

50 000

1 250

35-45 mm

38 000

2 000

45-60 mm

30 000

2 500

25-45 mm

44 000

1 625

35-60 mm

34 000

2 250

28-60 mm

39 333

1 916

Gyümölcsös esetében az extenzív gyümölcs ültetvényekre kb
70.000 Ft, intenzív ültetvények esetében pedig kb 150.000 Ft
kiegészítő támogatás igényelhető.
igényelhető Különbség a hektáronkénti
tőszámban van, az őszibarack esetében 400 db/ha
mennyisége az extenzív
enzív kategóriába fog tartozni..
tartozni.
Gyakorlati tudnivalók, feladatok a termelők részéről:
Az MVH regisztrációs szám és a JELSZÓ ismeretében
elkészítjük a meghatalmazásokat, ekkor tudjuk a kérelem
kitöltését kezdeni.(Saját
(Saját Ügyfélkapun nem nyújthatjuk be a
kérelmet!)
Előzetesen a feladat az előző évekhez képest nem változik:
pontos táblarajz és területnagyság,
területnagys
valamint a kultúrák
ismerete feltétlenül szükséges.
es.
folytatás a következő oldalon
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Anyakönyvi hírek

Meg kell mondani pontosan a gazdaság összterületének
összterü
a nagyságát, valamint az állatalapú jogcímek esetében az
állatok darabszámát, szarvasmarhák esetében az igényelt
állatok ENAR számát
Ezután történik meg a rajzok felvitele, valamint a
támogatási jogcímek rögzítése.
Termeléshez kötött jogcímek esetében:
Állatalapú jogcímek esetében az ENAR számok, Változás
az előző évhez képest, hogy az állatorvosi igazolást
nem kell csatolni, azt központilag
tilag fogja a Magyar
Államkincstár lekérni a Kormányhivataltól. Növény alapú
jogcímek esetében a vetőmagszámlákat, a Tanúsítványt,
vagy a fémzárjegyeket (Zacskókat is) el kell hozni, de az
előzetes információk alapján nem kell elektronikusan
csatolni a kérelemhez!
Az ültetvényes jogcímek esetében az ültetvények
paramétereinek az ismerete szükséges (db szám, a korra,
tőszámbeállottságra, vonatkozó igazolás később kerül
kiállításra)

Halálozás
Dudásné Sziveri Valéria Katalin
(élt 52 évet)
Kocsispéter Attila
(élt 72 évet)
Hozzátartozói fogadják részvétünket!

Mivel még a támogatási rendelet nem jelent meg, ezek az
információk csak tájékoztató
ékoztató jellegűek, pontos ismeretek
valószínűleg
csak
a
következő
számban
fognak
megjelenni.
A részletekről kérem, érdeklődjenek!
Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a
www.szechenyi2020.hu,
a
www.mvh.gov.hu
és
a
www.nak.hu honlapokon, kérem, figyeljék ezeket az
oldalakat is.
Tisztelettel:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

ÁPRILIS 10-ÉN 17. ÓRAKOR
Az agrártámogatásokkal kapcsolatos
TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM
a Jerney János Művelődési
ődési Házban
Gyuris Ferenc
falugazdász

Tudja már, hogy milyen balkonnövényt ültessen
tavaszra?
Jöjjön Csólyosra, a választ a Tóth Kertészet
megadja.
Megannyi színpompás virág aktuális trendje,
beültetési variációja,
szombaton délelőtt várja Önöket egy virágos
találkozóra!
Talál zöldség, és fűszernövényt is a konyhába
felhasználhatót,
kérésre ládájába ültetjük a növényt, a
kertészetben kaphatót.
Címünk: 6135 Csólyospálos Barátság utca vége.
Telefonszámunk: +3670/907-1154;
+3670/907
+3670/908
3670/908-6080
Honlap: www.plantalliance.hu

Mag népe
Magyar vagyok, Nimród
vére.
A magnépe, bennünk,
nyelvünkben
A tudás, bölcsesség, éle,
sohasem félve!
Láttak már félni magyar
embert?
A mag ember egész!
Rá nem hat semmi vész!
A magyarok száma a hét.
Ki ne hallott volna róla
Vezéreink száma is a hét
volna.
Jött hozzánk, mint járvány
Más nép, német, tatár,
török,
A magyart, nem fogja az
ármány.

Vendégszerető nép
vagyunk.
Így igaz, ki vendégként,
meghál.
Szeretjük, jókenyérrel
etetjük.
A vendégnek tetszik,
Hogy a magyar neki
szolgál.
Vendég! Tehetjük?!
Hogy a cehhet
Csak mi fizetjük???
Érkeznek, jőnek,
menekülnek hozzánk.
Nevezik magukat
vendégnek,
Migránsnak is mondják
Folyamatosan erőltetik
magukat ránk.
Magyar vagyok, szeretem
a vendégem.
Házamba, hazámba
Kit hívok, kit engedek:
Azt megnézem!!!
Rabi Antal
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL
MAIL CÍMEK:
CÍMEK

Vásártartások
Ruzsa
Kistelek
Mórahalom

április 22. állat- és kirakodó vásár
május 6. állat- éss kirakodó vásár
május 13. állat- és kirakodó vásár

Polgármesteri Hivatal

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

Hétvégi állatorvosi ügyelet
Április 7-én és 8-án 08 órától 20 óráig
Dr. Hursán Mihály
Telefon: 06 30/998-6139
3
Április 14-én és 15-én 08 órától 20 óráig
Dr. Kovács Tibor
Telefon: 06 30/9653-114
Április 21-én és 22-én 08 órától 20 óráig
Dr. Szőke Csaba
Telefon: 06 30/324-5032
Április 28-án és 29-én 08 órától 20 óráig
Dr. Tóth Ferenc
Telefon: 06 20/4763-517

Fodor Imre polgármester

06 70/38 28 031

e-mail:
mail: polgarmester@forraskut.hu
Általános Iskola

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

Margarét Óvoda
06 62/287-123
e-mail:
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:
ail: 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:
mail: dr.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
750 Ft/adag, előfizetve 700 Ft/adag.
Valamint egyéb menü lehetőségek!

06 80/922-333

Szennyvízrákötés bejelentése: 06-30/496-2450

Pillér Forráskút

06 62/287-156

Posta Forráskút

06 62/287-001

Üllési Okmányiroda

06 62/681-370

Polgárőrség

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

06 70/279 0078

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:

112

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:

104

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

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

Tel.: 06 62/433-104

hír-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
mobil: 06-30/264-6476
e-mail: doboszaki@freemail.hu
6793 Forráskút, Széchenyi u. 4.
Nyitvatartás: minden nap 8-17-ig

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: 2018.04.03.. Következő lapzárta április 30.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
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