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ingyenes

XXV. Forráskúti Falunapok

2018. augusztus 24. péntek

Tartalom
Falunapi és Lovasnapi
programajánló

1530
1630

1700

Veterán jármű felvonulás
A XXV. Forráskúti Falunapok megnyitása, köszöntőt mond
B. Nagy László országgyűlési képviselő és Fodor Imre polgármester úr
A Forráskútért Érdemérem ünnepélyes átadása
Csíkszenttamási Néptáncegyüttes fellépése

1600

Kézimunka Kiállítás megnyitója

1830
20

Polgár Peti
APOSTOL

2200

Lengyel rock zenekar műsora

1-3. oldal

Újszülöttek,
Helyi adók
4. oldal
Iskolai hírek
5-7. oldal

Egyházi hírek,
Feltalálókról,
Gál Violetta verse

00

00

19

Eridanus Zenekar nyáresti mulatós műsora

8-9. oldal

Nyári táborok,
Művelődési Ház programajánló
10. oldal
Anyakönyvi hírek,
40 éves osztálytalálkozó
11. oldal

Vásárnaptár
Állatorvosi ügyelet
Közérdekű telefonszámok
12. oldal

Közelgő események:
Népdalos találkozó
Szeptember 22.
Szüreti mulatság
Szeptember 29.
Nyugdíjas találkozó
Október 3.

2018. augusztus 25. szombat
1000

930

Ünnepi szentmise a község lakóiért a Templomban, közvetlen
utána megemlékezés a II. világháború hősi halottairól, emlékmű szentelése és
koszorúzása a Parkban
Falunapi kupa: barátságos labdarúgó mérkőzés a Sportpályán

1200-től

1500 óráig ebéd lehetőség a rendezvénysátorban, egész nap hangulatfelelős a DOMIX.

Délutáni programok: vásári forgatag, ingyenes légvár, arcfestés, népi játék
játszótér
1430
16

00

Tűzoltó bemutató
Forráskúti előadóink, amatőr művészeti csoportjaink műsora

1830

Szekeres Adrien

2030

Kelemen Kabátban

2200

Tűzijáték
Egész nap a Rendezvénysátorban a Borostyán étterem gondoskodik
az étel- és italfogyasztási lehetőségről!
Este óriás tárcsán sült finomságok!

Falunapi ebédajánlatunk (aug. 25-re):
Marhapörkölt körettel vagy pacalpörkölt körettel vagy
rántott sertésszelet körettel 1.200 Ft/adag egységáron.
Ebédjegyek elővételben vásárolhatóak a Borostyán étteremben
aug. 10 – 22 –ig.

Mindenkit szeretettel várunk!
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XIV Forráskúti Lovasnap
XIV.
a Forráskúti Lóbarátok Egyesületének szervezésében
2018. AUGUSZTUS 26.
26 VASÁRNAP
HELYSZÍN A LOVAS PÁLYA
8.30

Gyülekező a lovas pályán

9.00

Felvonulás

10.00

A XIV. Forráskúti Lovasnap megnyitása, pályabejárás

10.15

Bemutató fogathajtás

12.30 – 14.00 Ebéd lehetőség - Menü birkapörkölt
14.00

Délutáni bemutató hajtás

16.00

Eredményhirdetés

Lovasnapi támogatójegy – mely az ebédet is magában foglalja – elővételben
vásárolható a Borostyán étteremben 1.500 Ft egységáron.
A TOMBOLA főnyereménye egy 3 napos wellnes hétvége!
hétvége

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Forráskúti Lóbarátok Egyesülete

IV.. Forráskúti Veterán Találkozó és Kiállítás
2018. augusztus 26-án
n vasárnap 9 és 17 óra között tekinthetőek meg az 1990 előtt
forgalomba helyezett járművek és antik használati tárgyak, eszközök a Lovas pályán.
Jelentkezés Gyuris Zsoltnál (30/401-7788) augusztus 21-ig!
21

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
várunk
Forráskúti veteránjármű tulajdonosok nevében
Gyuris Zsolt
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FELHÍVÁS
Kedves Kézimunkázni szerető forráskúti Lányok – Asszonyok – Gyerekek!
Idén is megrendezzük a
„Minden, ami kézi munka - kézimunka”
kiállításunkat, amelyen ismét bemutatkozási
bemuta
lehetőséget biztosítunk minden ügyes kezű
kez alkotónak.
Szeretettel meghívjuk és várjuk Önöket a Falunapon megrendezendő Kézimunka Kiállításra.
A kiállítás helye és ideje:
Forráskút, Jerney János Művelődési Ház
2018. augusztus 24-25.
A jelentkezéseket és a kiállítandó
iállítandó munkákat augusztus 17-ig
17 várjuk
a Művelődési
dési Házban, vagy Pálnik Zoltánnénál.
Bővebb
vebb információ: (06) 30/731 0386
e-mail: palnikne.edit@gmail.com
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Forráskút Község Önkormányzata
ata köszöntötte
a legifjabbakat

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE
Értesítjük a lakosságot, hogy a 2018. évi II. félévi
adókat — magánszemélyek kommunális adóját,
telekadót, gépjárműadót és a helyi iparűzési adó
előleget — 2018. szeptember 17-ig
17
lehet
befizetni pótlékmentesen.
pótlékmentesen

Forráskút Község Önkormányzata az újszülött
köszöntő
programját
azért
indította,
hogy
köszönetet mondjon, a forráskúti családoknak a
gyermekvállalásért valamint osztozzon abban az
örömben, hogy minél több apróság tölti meg a falu
a bölcsődéjét, óvodáját és az iskolát.

A befizetéseket a
o

o

3A Takarékszövetkezetnél szesz
mélyesen az értesítő bemutatábemutat
sával, vagy
banki átutalással
átutaláss

tudják teljesíteni.
Azon adózóink, akik befizetésüket átutalással
szeretnék
teljesíteni,
kérjük
utaláskor
a
megjegyzés rovatba szíveskedjenek feltüntetni a
kiküldött értesítő bal felső sarkában lévő „Mutató”
számot,, amely maximum 4 számjegyet tartalmaz,
továbbá az adózó nevét.
Fokozott figyelmet kérnénk azon adózóink
esetében, akiknek több adónemben kell
befizetést teljesíteniük Önkormányzatunk felé,
hogy
a
megfelelő
összeg
a
megfelelő
adószámlára kerüljön átutalásra.
átutalásr

Fodor
Imre
polgármester
úr
köszöntőjében
elmondta nincs annál nagyobb öröm, mint amikor
gyarapodik a család,
salád, és egy aprócska kis életről
gondoskodhatunk. Láthatjuk, ahogyan cseperedik,
ahogyan felfedezi a világot, ahogyan sorra beváltja
a hozzáfűzött reményeket. A gyermek nagy
ajándék, áldás. Örömmel látom, hogy Forráskúton
idén jó néhány család részesült gyermekáldásban,
Minden kicsinek jó egészséget, hosszú, gazdag és
szerencsés életet kívánok. A szülőknek
nek pedig azt
kívánom,
éljenek
meg
minden
pillanatot
gyermekükkel, mert rendkívül gyorsan felnőnek.
Szülőnek lenni nagyon nehéz, de csodálatos feladat,
sok erőt és kitartást kívánok hozzá.

Számlaszámok:
Magánszemélyek kommunális adója:
11059479
Telekadó:
11095639
Helyi iparűzési adó:
11059486
Gépjárműadó:
11059558
Késedelmi pótlék:
11059565

A köszöntő után Forráskút Önkormányzata nevében
az anyukák egy csokor virágot a kicsinyek
emléklapot, 2018-as
as naptárt valamint kelengye
csomagot, a testvérek csokoládét vehettek át Fodor
Imre polgármestertől az alpolgármester
alpolgárm
és a
védőnő közreműködésével.

5760003957600039576000395760003957600039-

Amennyiben a befizetést nem a megfelelő számlára
teljesítette, úgy írásban kérheti az összeg
átvezetését a hátralékot mutató számla javára.
Kérjük a határidő pontos betartását!
Továbbá felhívjuk azon adózóink figyelmét, akik
elmaradtak a korábbi év(ek) adóinak
adó
befizetésével,
hogy minél hamarabb egyenlítsék ki a tartozásukat,
mert az elmaradásokra késedelmi pótlék számítódik
fel.

Íródott: Rabii Mihályné alpolgármester által

Adóiroda
Forráskúti Csipkebogyó Kézimunkakör Meghívója
Tisztelt érdeklődők, kedves forráskúti kézimunka kedvelők!
Szeretettel meghívjuk és várjuk Önöket a műhelymunkával egybekötött alkotóház avató, bemutatkozó rendezvényünkre.
rendezvényünkre
Helyszín és időpont: 2018. szeptember 15. 14:30 Forráskút, Jókai utca 30.
Lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek néhány kézműves-technika
technika megismerésére, kipróbálására: harisnyavirág készítés, papírfonás,
hímzés (tűfokos technika), a horgolás alapjai.
Várjuk kedves vendégeinket!
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Iskolai hírek

milyen
eredményesen
sajátította
el
a
tudnivalókat. A verseny eredménye: 1. helyezett
Czakó Ella Gréta,, 2.
2 Mata Nóra és a 3.
helyezést Senften Davina nyerte el.

Alsós tanulóink versenyeredményei a 2017/18as tanévben:
Iskolánk alsós tanulói az elmúlt tanévben is
számtalan versenyen szerepeltek. Volt, aki
mesemondásban, volt, aki számolásban vagy
helyesírásban jeleskedett, de olyan is akadt, aki
több területen is képviselte iskolánkat.
A versenyek sorát mesemondással indítottuk,
amiben két tanítványunk is kiemelkedett az
indulók közül a területi fordulón, Üllésen:
Tari Zsuzsanna 2. osztályos tanulóó 2. helyezést,
Lippai Szabolcs 3. osztályos tanuló pedig 1.
helyezést ért el.
A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen Maróti
Viola 3. osztályos tanuló bizonyult iskolánk
legeredményesebb tanulójának.
Viola az Orchidea Pangea Matematikaverseny
feladatsorát is hibátlanul oldotta meg, mellyel
bejutott az országos fordulóba.
Helyesírásban a 4. osztályos Szekeres Bálintra
lehettünk büszkék, aki 3. helyezést ért el Ruzsán,
a tavasszal megrendezett területi versenyen.
Matematikából két évfolyamunk két-két
két
versenyzője szerzett nagy örömet iskolánk
számára, a Csólyospáloson lebonyolított területi
fordulón:
2. osztályból Tari Zsuzsanna 1. helyezést,
Németh Zoárd pedig 2. helyezést ért el,
3. osztályból pedig Maróti Viola hozta el 1.
továbbjutó helyet, őt követte Tandari Domos,
aki a dobogós 3. helyet szerezte meg.
Áprilisban rajzversenyt hirdettek több korcsoport
számára Mórahalmon, egyéni és csoportos
kategóriákban. Itt a 2. osztályos tanulók munkái
nyerték el a zsűri
ri tetszését két kategóriában is:
Jenei Jázmin 1. helyezést
ést (egyéni kategória 1-2.
1
korosztály), valamint
Jenei Jázmin, Szűcs
cs Milán, Muhel Tibor
szintén 1. helyezést (csoportos kategória 1-2.
1
korosztály) értek el.
A 4. osztályosok egész évben foglalkoztak egy
oktatóprogrammal,
mely
a
Felel
Felelős
kisállattartásról szólt,
ólt, és a Tappancs Alapítvány
támogatásával jutottak hozzá tanulóink a hasznos
ismeretekhez. Év végén egy záró verseny
keretében mérte fel osztályfőnökük,
őnökük, hogy ki

Szarvasi osztálykirándulás
Márti néni szervezésében szuper családi szarvasi
kiránduláson vettünk részt június második
szombatján.
Zuhogó esőben,
ben, izgalommal teli várakozással
indultunk el 42-en
en a híres arborétumba. A konvoj
ahogy haladt Szarvas felé, az időjárás
id
is
kedvezni kezdett, és mire odaértünk, az eső
es is
elállt.
Először
ször a Mini Magyarországot (makettpark)
járjuk körbe, ahol a történelmi
t
Magyarország
nevezetes épületeinek, vasútjainak, hajóinak
kicsinyített mását tekintettük meg pl.:
Parlamentet, Balatont, Tihanyi Apátságot,
szegedi dómot, pécsi dzsámit, diósgyőri
diósgy
és a
gyulai várat. A gyerekek gombnyomásra el is
tudták indítani a kis vonatokat, ill. meg tudták
forgatni a dorozsmai szélmalom lapátját.
A helyi büféből
ől rendelt hot dog és fagyi nagyon
ízlett a közös ebéden.
A délutáni program sétahajózás volt, ahol két
csoportra oszlottunk. A vállalkozó szellemű
szellem
utasok is kormányozhatták
kormányozha
a hajót, ami nagy
élményt jelentett számukra, és jót derülhettünk a
kapitány viccein. A Kőrös
Kő
holtágán hajókázva
elértük a nagy Magyarország középpontját és
igazi vízi színházat is láthattunk.
A szarvasi arborétumban kialakított játszótér
nagyszerű kikapcsolódást
ikapcsolódást jelentett, ahol az
ovisok és iskolások is remekül érezték magukat.
A szülőkk kedvükre vásárolhattak a díszkertben
található különleges növényekből.
növényekb
Hamar eltelt ez a kellemes nap, késő
kés délután
indultunk haza. Az úton és hazaérkezéskor is
zuhogott az eső,
ő, az autókból kiszállva
csuromvizesek lettünk, de rengeteg közös
élménnyel gazdagabbak, melyekre évek múltával
szívesen emlékezünk vissza.
Nagyon szépen köszönjük Márti néninek a
fantasztikus kirándulást!
Gazdag család
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Megcsináltuk!
Egy forráskúti kis csapat július elején biciklivel nekinek
vágott a közel 208 kilométeres balatoni körútnak.
Utunk során sok településen haladtunk át, így láthatlátha
tuk azokat a táborokat is, ahová az őszi iskolai kiránkirá
dulások alkalmával jutottunk el. Bár nem álltunk
meg, de ez is elég volt az emlékeink felidézéséhez.
Keszthelyen megnéztük a Festetics-kastély
Festetics
csodás
külső és belső kertjét. A negyedik nap szó szerint bőb
rig áztunk. A magaslatról szüntelenül hömpölygött fef
lénk a víz, helyenként az egész út egy hatalmas tócsa
volt! Az eső elálltával a parton sétáltunk. Néhányan
megmártóztak még utoljára a Balatonban (másnap
indultunk haza), míg a többiek a hattyúkat, kacsákat
csodálhatták, vagy hallgathatták
lgathatták a szép történeteket.
A kempingekben a focikedvelő fiúk örömére meccsnémeccsn
zésre is nyílt lehetőség.
Az ötödik napon sikeresen megérkeztünk a siófoki
vasútállomásra. Teljesítettük a 208 km-t.
km
Időnként
eltévedtünk, de a kalandvágy segített minden akadályt leküzdeni.
Csodálatos kirándulás volt, melyet sohasem fogunk
elfelejteni!
Köszönjük!

Az osztályommal régóta dédelgetett álmunk vált
valóra július elején, amikor kerékpárral teljesítettük a
balatoni kört. A 14 általános iskolás és 13
egyetemista/felnőtt
társaságában
megtett
út
hihetetlen összefogás eredményeként jött létre! És
bár mindenki vágyott a kihívás teljesítésére, a kísérők
valamennyien elsősorban a gyerekek kényelmére,
épségére, biztonságára vigyáztak, amiért külön
hálásak vagyunk.
Szeretnénk köszönetet mondani Török Zsoltnak és
Tildának, Tandari Zoltánnak, Meszesné Bárkányi
Zsuzsinak, Dudás Andrásnak és Móninak; Gergőnek,
Máténak és Nettinek a kíséretért. Kocsispéter
Alajosnak a kerékpárok műszaki felügyeltéért, a
felmerülő hibák
bák javításáért. Külön kiemelném Zámbó
Szabolcs és Bogi felajánlását, akik önerőből, profin
kivitelezett kerékpártartó állványt készítettek, a
biciklik szállítását és az autós kíséretet biztosították.
És nagyon köszönjük az önkormányzatunk jelentős
anyagi támogatását!
(Kocsispéterné Éva)
És
most
következzék
élménybeszámoló.

néhány

kirándulói
(Török Karolin)
Balaton körül két keréken

„Nyári gyerekek a Balaton-parton…”
parton…”
Az osztályunk (ahogy már máskor is olvashatták)
nagyon szeret biciklizni. Eddig kisebb távokat tettünk
meg, de most, hogy már nagyobbak, edzettebbek és
talán okosabbak lettünk, nagyobb kihívásra vágytunk.
A magyarok büszkesége a Balaton - gyönyörű,
izgalmas és remek hely a biciklizni óhajtó turisták
számára.
Gyorsan eldőlt, hogy körbebiciklizzük
körbebicik
a „magyar
tengert”. A megszervezés és a kivitelezés már nem
volt olyan egyszerű, de egy életre szóló élményt
sikerült szerezni, amit majd mindenki büszkén mesél
az unokáinak. Naponta 30--60 km-t tekertünk, eleinte
még egyenletes úton a déli parton, majd
m
a harmadik
napra megérkeztünk az északi oldalra, ahol már
keményebb emelkedők vártak minket. Jó hír, hogy
mindegyik után következett a jól megérdemelt lejtő.
Délutáni programjaink: a kemping elfoglalása, a
sátrak
felállítása,
majd
frissítő
pancsolás
a
Balatonban. Mindig akadt valami extra meglepetés:
vízibiciklizés, meccsnézés stb. De az igazi családi
hangulatot a rengeteg nevetés, sztorizgatás és a
„szabályok szigorú megtartása” okozta. Hiába a
kerülő utaknak, a szakadó esőnek, mi mindig
találtunk valamit,
mit, amitől senki se mondta azt, hogy
„én innen már vonattal megyek!”
Hihetetlen gyorsan eltelt ez az öt nap… Újra
megérkeztünk a kiindulási pontunkra, Siófokra.
Óriási köszönettel tartozunk a kísérő felnőtteknek
és az önkormányzatnak.

Júliusban egy újabb jól sikerült kiránduláson vehetvehe
tünk részt.
Az indulás reggelén mindenki izgatottan készülődött,
majd később boldogan szálltunk fel a vonatra, ami
egyenesen Siófokra vitt. Hatalmas lelkesedéssel vágvá
tunk bele a túrába. Természetesen előkerült a KeleKel
men Kabátban együttes Maradjatok gyerekek című
zenéje is. Fontos állomásaink voltak: Balatonszemes,
Keszthely, Révfülöp
öp és Balatonalmádi. Előfordult,
hogy estére kelve fáradtabbak voltunk, esetleg a lelle
kesedésünk is alábbhagyott, de mindig maradt annyi
erőnk, hogy fürödjünk a Balatonban. Volt, hogy szasz
kadó esőben teljesítettük az aznapi távot, ami különkülö
leges élménynek számított.
Elégedettek voltunk, amikor megpillantottuk a helyet,
ahonnan indultunk. Tudtuk, sikeresen teljesítettük a
kitűzött célt, körbebicikliztük a Balatont!
Köszönjük a támogatóinknak és kísérőinknek a hoszho
szas szervezést és az élményeket!

(Pekó Emília)
Balatoni kirándulás
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hangjegyfüzet (A/5), 1 db leckefüzet.
cipősdobozban tárolva: 1 csomag zsírkréta, 1
csomag vízfesték, 1 csomag tempera (legalább
5 színű), 3 db vékony, közepes, vastag ecset, 1
db víztartó edény, 1 db törlőkendő, 1 csomag
filctoll + 2-3 db fekete filctoll, 1 db olló, 1
Technokol ragasztó és 2 db stiftes ragasztó, 1
csomag gyurma, 2 db dosszié, 20 db
félfamentes rajzlap, 40 db famentes rajzlap, 1
csomag színespapír (A/4), 3 csomag írólap.
Tolltartóban: 4-5 db grafitceruza (HB), színes
ceruzák (12 szín ), 1 db radír, 1 db hegyező, 1
db kék golyóstoll (kb.félévtől). Matematika
órára: 3 db vonalzó (1 kicsi, ami elfér a
tolltartóban, 1 hosszú kb. 30 cm, 1 derékszögű
háromszög formájú vonalzó), műanyag óra,
műanyag hőmérő, kistükör. Tisztasági csomag: 1
csomag papírkéztörlő, 2 csomag 100 darabos
papír zsebkendő (napközibe +2 csomag), 2
csomag 100 darabos szalvéta (napközibe +2
csomag)

Szülők, Kedves Gyerekek!
Hasznos információk a tanévkezdésről
A tankönyvek ebben az évben is minden tanuló
számára ingyenesek, átvételük az iskolában az
alábbiak szerint történik:
2018.08.30.(csütörtök).: 08:00-16:00-ig
Az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre
jogosultakat kérjük, hogy hozzák magukkal a
jogosultságot igazoló dokumentumokat, GYVK
határozat, 3 gyermekes család vagy tartós
betegség
esetén a családi pótlék összegét
igazoló dokumentumokat, ezek hiányában nem
biztosítható az ingyenes vagy kedvezményes
étkezés. A GYVK határozatok többsége június
30-án
lejárt,
ezeket
mihamarabb
kérvényezzék újra!
A tankönyv ügyintézéssel egy időben kell
nyilatkozni a napközi illetve az egész napos
iskola igénybevételéről. Az iskolában jogszabály
szerint 16 óráig kötelező foglalkozásokon részt
venni, 17 óráig pedig ügyelet kérhető. Kérés
alapján engedélyezhető ez alól a felmentés.
Az étkezés befizetésének helye továbbra is a
Borostyán étterem.
Időpontja: 2019. szeptember 3-4. 8-12 óráig
Ádám Illésnénél
A tanévnyitó ünnepély 2018. szeptember 3-án,
hétfőn reggel 8 órakor lesz, mely után már
lesznek tanítási órák is. Ezen a napon már van
étkezés, valamint igény szerint napközi is!

4-8.osztály: 13db vonalas, 5 db négyzetrácsos, 3
db sima 1 db hangjegyfüzet (a tavalyi is
használható), 1 db szótárfüzet, 30 db félfamentes
és 30 db famentes rajzlap + dosszié, 1 db házi
feladat füzet 2 csomag írólap, 1 szögmérő, 1
körző, 1 db egyenes és 2 db háromszög vonalzó,
5 db műszaki rajzlap, 1 csomag színes papír
készlet, 10 db milliméter papír, 1 üveg tustinta,
Testnevelés órai felszerelés:
Lányok: sötét (fekete vagy sötétkék) rövid vagy
hosszú sztreccsnadrág, sima fehér, felírat nélküli
póló, zokni tornacipő.
Fiúk: kék vagy fekete tornanadrág, sima fehér,
felírat nélküli póló, zokni tornacipő.
(A tornacipő talpa nem foghat!)

Ajánlott taneszköz csomag a 2018/2019-es
tanévre:
1-2. osztály (külön listát kaptak a tanítóktól)

A nyár hátralévő részére kellemes pihenést és jó
felkészülést kívánunk az iskolakezdésre.

3. osztály: Füzetek: 7 db 3. osztályos vonalas
füzet, kódszáma 12-32 (olvasás, nyelvtan,
fogalmazás,
másolás-tollbamondás,
olvasónapló, környezetismeret, üzenő) A/5, 2
db négyzetrácsos füzet (A/5), 1 db

Iskolavezetés
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megbotlottam.
S mindegyik botlás után állj fel és menj tovább, úgy
ahogy én tettem
Csakis ezután ítélkezhetsz rólam, és ezután ítélkezhetsz
felettem. Akkor mondhatod, hogy ISMERSZ!”
„Az Asszony ingatag!” – Nézzük Szentírást, mit mond
a háziasszonyokról.
Vajon MILYEN A JÓ FELESÉG? Azt hiszem, nem járunk
messze az igazságtól,
ól, ha azt mondom, kérdezzük meg a
férjeket! Ahány férj, annyi választ kapnánk a kérdésre! A
Szentírásban így olvashatunk erre vonatkozó útmutatást.
Egyrészt számos bibliai elbeszélés kínál példaképet a
hívő asszonyok számára. Másrészt a Szentírás
bölcsességi
égi irodalmának egyik legfontosabb irata a
Példabeszédek könyve. A könyv egy tanító költeménybe
írja le a jó feleség eszményképét, amely költemény
hagyományosan
a
„derék
asszony
dicsérete”
megnevezést kapta. A szent szerző
- jól érezhetően egy férj szemszögéből
szemsz
látatja a jó
feleség tulajdonságait, akinek „értéke a gyöngyét
messze meghaladja.” S akire a „férje egész szívével
ráhagyatkozik.”
(Péld.
31,10
31,10-11)
A
költemény
ábrázolását
követve
bizony
igen
magas
követelményeknek kell megfelelnie a jó feleségnek!
„Mindig férje javára van, soha a kárára,..
Előteremti a gyapjút, és a kendert, s mindent beszerez
ügyes kézzel… Bár még éjszaka van, már felkel és ellátja
háza népét eledellel… Szántóföld után néz, meg is szerzi,
szőlőt telepít keze munkájából.” (Péld.31,12-16)
(Péld.31,
Kiemelkedő szorgalma mellett a derék asszony jó szívű
is: „Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek
meg a karját nyújtja. Nem kell félteni övéit a hidegtől,
egész háza népét ellátja kettős ruhával.” (Péld. 31,2031,20
21)
E csodálni való asszony
ny már önmagában is hírt szerez
férjének, akit ezért „igen nagyra tartanak a kapuban, ha
tanácsba ül az ország véneivel” (Péld.31,23) A derék
asszony emellett vidám és okos is: „Az erő érzete veszi
körül, vidáman néz a jövendő elé. Ha kinyitja száját,
bölcsen
csen beszél, jóságos tanításárad nyelvéről. (Péld.
31,25-26)
Végül a leírást ezzel a figyelmeztetéssel fejezi be a szent
szerző:”Csalfa dolog a báj. A szépség múlandó, de az
okos asszonynak kijár a dicséret.” (Péld. 31,30)
Mindenképpen egyet kell értenünk a kijelentéssel,
hogy az ilyen asszonynak valóban kijár a dicséret, és a
férje számára valóban értékesebb bármiféle kincsnél.
Csodálkozva fedezzük azonban fel, hogy a költemény a
feleség feladatai között olyan munkákat is
i megemlít,
mint például a szántóföld vagy szőlő megművelése, ami
inkább férfi- munka volna. Ugyanakkora hölgyek joggal
hiányolnak egy hasonló bibliai leírást, amely a „derék
férj” eszményképét mutatná be.
Ez a tanító költemény több mint, amit az első
pillanatra
elárul.
A
szentírás
tudósok
arra
figyelmeztetnek
a
költemény
tanításának
helyes
értelmezéséhez szem előtt kell tartanunk, hogy a
példabeszédek könyvének befejező intelmeiről van szó.
A szent szerző nemcsak a jó feleség teendőit akarja
felsorolni,, hanem az utolsó szó jogán a derék asszonyról
szóló leírás nyilvánvaló ellentéte a csábító, igéző „idegen
nőnek”, akitől a szerző ismételten óva inti az olvasót. Ez
az „idegen nő” nem egy konkrét személy, hanem a
hellenista világ nagyvilági „ledér nő” típusa.
típ
Az „idegen
nő” szépségétől elakad a férfiak lélegzete., mégis a
hódolóira csak romlást hoz. Szépsége ugyanis üres
ígéret. Sem valódi örömet, sem jövőt nem képes adni.
Ellentétben a választott népből származó asszonyok
asszony

Egyházi hírek
Augusztus 15. Szerda: FŐÜNNEP –
NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE, Szűz Mária
Mennybevétele
– ünnepi mise este fél 7 óra. (Zákányszéken búcsú
de.10 óra)
Augusztus 19. Vasárnap: Évközi 20. Ünnepi mise ½ 11
óra Szent István kenyere MÓRAHALMI KISTÉRSÉGI
BÚCSÚ 6 órakor van Mise
Augusztus 20. Hétfő: FŐÜNNEP SZENT ISTVÁN KIRÁLY
Ünnepe - mise reggel 7 óra.
Augusztus 24. Péntek: XXV. FORRÁSKÚTI FALUNAPOK
első napja - Mise reggel 7 óra
Augusztus 25. Szombat: XXIV. FORRÁSKÚTI FALUNAPOK
második napja, mely keretében ünnepi szentmise lesz
délelőtt 10 órakor, utána koszorúzás az emlékműnél a
Parkban.
Augusztus 26. Vasárnap: Mise reggel 8. óra (Bordányban
búcsúi szentmise 10 órakor)
Szeptember 2. Vasárnap: évközi 22. vasárnap VENI
SANCTE - tanévnyitó szentmise reggel 8 órakor
Hagyományosan idén is lesz „TÁSKASZENTELÉS!”
Szeptember 8. Szombat: KISBOLDOGASSZONY ünnepe
De. 10 órakor PAPSZENTELÉS a Dómban
Itthon: ünnepi mise este ½ 7 óra.
CSAK A MOSOLYÁT NE FELEDD …
Csak a mosolyát ne feledd anyádnak
Ha rögös útjait járod a világnak.
Ha sötét fellegek borítják be életed,
Ha szertefoszlik majd’ minden reményed.
Vészek ostora rajtad, hogyha csattan,
Bánat
ánat virága nyílik az ablakban,
Fájdalmak tengerén süllyedő hajóban,
Jó anyád mosolyát lássad a távolban.
Kísérjen e mosoly minden örömödben,
Ha boldogság sugara csillog a szemedben,
Szerencse csillaga mikor reád ragyog,
Amikor békében telik minden napod.
Teljes lesz akkor minden boldogságod,
Az élet útjait biztosabban járod.
A béke angyala honol lelkedben,
Ha anyád mosolyát őrzöd a szívedben.
(ismeretlen szerző)
ASSZONY DICSÉRETE…

Amikor korunkban az emberi, baráti és rokoni
kapcsolatok sajnos meglazultak,
zultak, Sarlós Boldogasszony
ünnepe a rokoni szeretet és a segítség ünnepe. Szűz
Mária meglátogatta idős rokonát, Erzsébetet, hogy részt
vegyen örömében és közölje vele saját örömét és titkát.
Mária azért ment, hogy idős rokonának segítségére
legyen. Ősrégii tapasztalatot őriz a Szentírás: „Nézzétek,
milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek a testvérek”
(Zsolt. 13,1)
Az emberek nem értették, sőt elítélték Mindkettőt,
Máriát és Erzsébetet is. Máriát azért, mert még csak
jegyes volt és gyermeket hord szíve
ve alatt.. Megcsalta
Józsefet? Erzsébet eddig mindenki úgy tudta, meddő,
azaz magtalan és most mégis gyermeke fog születni.
Megy a pletyka!...A susmus,…
Had idézzem egy fájó szívű édesanya sorait: „Mielőtt
ELÍTÉLSZ, vedd fel, a cipőmet, és járd végig utamat,
Járd végig a múltamat, érezd a könnyeimet, éld át
fájdalmamat és éld át örömömet.
Tedd meg a lépéseket, amelyeket én megtettem és
botladozz
meg
minden
kövön,
amelyen
én
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egyszerűségével, akiknek elkötelezettsége biztonságot
jelent: „férje egész szívével ráhagyatkozhat.” Ezért is
figyelmeztet a szerző a báj csalfaságára, és a szépség
múlandóságára.
A Példabeszédek könyvében még egy fontos nőalak
jelenik meg. A megszemélyesített bölcsesség, mely az
isteni kinyilatkoztatás közvetítője, Izrael és a népek
nevelője. Fiatal nő alakjában szólítja meg és lakomára
hívja a tudásra vágyókat. (Péld. 8-9)
9) A derék
d
asszony
ennek a megszemélyesített bölcsességnek konkrét
megjelenési formája, aki a mindennapi élet közepette
gyakorlati módon valósítja meg mindazt, amire a
bölcsesség asszonya tanít. A férfi csodálkozva ismeri
fel, hogy a felesége a hétköznapi apró-cseprő
apró
dolgok
közepette teremti meg azt, amit ő annyira keres. Az
örömteli élet lehetőségét. Tehát a derék asszony az
isten tervében szereplő „férfihez illő segítőtárs”
(Ter.2,19), aki kivételesen ügyes a házimunkában, a
bölcsesség gyakorlati megvalósítója, ami a férfinak oly
sok fáradozásába kerül. A”derék asszony dicséretével”
a szent szerző nem idealizálja a nőt, nem felejti
törékeny voltát, de követendő példaképet akar állítani.
Ugyanakkor a költemény leírásának hátterében
kirajzolódik egy asszony, - a názáreti
ázáreti szent Szűz, a
BÖLCSESSÉG
SZÉKE
–
alakja,
aki
életében
megvalósította ezt a jövendölést.
Had zárjam soraimat egy apa intelmeivel, amit a
párválasztás nehéz idejét élő leányához írt.
„Ha valaki kezét nyújtja,… fogadd el,
Ha magához ölel… hajtsd fejedet a vállára,
Amikor ajándékba adja a szívét…
Őrizd azt lelked minden szeretetével…
Ez a legszebb ajándék, amit kaphatsz,
Mert szívből jön, és nem lehet megvásárolni!”

Amiért annyit dolgoztak, a magyar autógyártás, nem
valósult meg. Mindvégig gyerekcipőben járt sajnos.
Ezzel szemben a világ összes autója magán viseli
szellemi termékük nyomát.

Az évek során Gál Violetta (immár nyolcadikos
tanulónk) több írását bemutattuk. Most a DebreDebr
ceni Nagyerdőért
ért Egyesület pályázatára írt versévers
vel szeretnénk megismertetni az Olvasókat.

Nem értem…
Nem is oly messze, hol véget ér a város,
Van egy szép hely, benne nyugalom ver tábort.
Ott jár táncot a kis kankalin a széllel,
Szirmait lengetve búcsút int a télnek.
Ott öntözi gyenge harmat az ibolyát,
Hogy kibújhasson, félretolt egy kis mohát.
E képet a patak szalagként töri át;
Ide tekint le a bükk, mint egy óriás.

Néma az erdőő széltében és hosszában.
Megtöri csendjét dalával egy poszáta.
Amott a fatörzsön harkály kutat lárvát;
Talált, s most dobolva hívogatja párját.
Az álmodozó nyúl friss, zsenge fűben
f
ül,
Később
bb fürgén a róka elől
el menekül.
S a távolban pár szarvasagancs látszik,
Oltalmazó bokron nap sugara játszik.

Szeretettel:
Soós János esperes-plébános
esperes

Feltalálókról Dudás József tollából
Mottó:Nincs hálásabb feladat,mint a magyar
feltalálókról írni.
Bánk Donát és Csonka János a karburátor feltalálói

Hát nem csodás ez a zöld, elrejtett világ?
Hová a túrázni vágyó gyakran kijár?
Csak egy nap pihenés! Munka nélküli lét!
Egy lassú séta, egy barátságos vidék…
Hűss bokornál megpihenve senki se lát.
És nem sürgetnek, a határidő
határid megvár.
Esőben
ben táncolni, mezítláb a fűben…
f
Heves lelkem máris izgalomtól tűzben.
t

A magyar autógyártás e két megmentője a
századforduló táján érte el a legnagyobb sikerét.
Nem csak álmodozók voltak, hanem egyik
világszabadalmat a másik után nyújtották be a
találmányhivatalnak. Ilyen volt például a porlasztó,
az elektromos gyújtás, az első kerék meghajtás, a
postaautó. És ha ez még mind nem lenne elég,
feltalálták a gőz- és vízturbinát.
Ezek nélkül a mai ipari termelés elképzelhetetlen
lenne. Valószínűleg idővel valaki más is feltalálta
volna ezeket a dolgokat, csakhogy ők mindenkit
megelőztek ebben. A legnagyobb vitát mégis a
porlasztó feltalálása váltotta ki, a német Maybach
vállalat is feltalált valami hasonlót, igaz hónapokkal
később, de ez nem zavarta őket abban, hogy
magukat tekintsék az egyedüli feltalálóknak. Mára
már egyedül maradtak ebben a kérdésben. A két
világhírű
feltalálónak
a
lételeme
volt
az
autógyártás, úgy érezték benne magukat, mint hal
a vízben.

Jaj, de most berregés járja át az erdőt!
erd
Láncfűrészes
részes alak… - És a bükkfa eldől!
A kecses kankalin se táncol már tovább,
Eltapossák. Pusztul minden kezük nyomán.
Céltábla a kis nyúl… Durranás! - sorsdöntő…
Nem értem, az ember miért ilyen önző?!
önz
Gál Violetta
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Gyerekzsivajtól volt hangos az iskola

Művelődési Ház programajánlója

Az idei évben a Művelődési Ház felújítása
miatt az iskolában került megrendezésre
ezésre a nyári
napközis tábor.
A gyerekek megcsodálhatták Repkó Janiék
különleges madarait, ellátogattunk velük a balástyai
Állatsimogatóba,, lovaskocsikkal ellátogattunk a
horgásztóhoz,
kézműveskedtünk
az
Üllési
Alkotóházban. Vesmás Andrea jógaóráján vehettek
részt a táborozók, valamint a Forráskútért Civil
Egyesület tartott nekik játékos vetélkedőt. Volt
lehetőségünk Török Tildáéknál lovagolni, ahol
Nagyné Törő Krisztina a gyapjúmosás és a
nemezelés technikáját is bemutatta. Az internet
veszélyeiről tartott előadást dr. Pőcze Tünde rendőr
őrnagy, majd a gyerekek kipróbálhatták,
bálhatták, hogy
milyen egy szirénázó rendőrautóban utazni.
Ellátogattunk a Szegedi Füvészkertbe, valamint a
Természetismereti Tudástárba is, ahol a Magyar
Televízió
felvételt
és
interjút
készített
a
gyerekekkel. A rengeteg program között többször is
meséztünk
ünk a kicsikkel, sokat szórakoztunk a
játszótéren is.
Köszönöm a sok segítséget Farkas Kittinek,
Kiss Reninek, Lajkó Mártinak, Zombori Petrának,
valamint az iskola dolgozóinak.
Köszönjük
a
lovaskocsikázást
Kopasz
Attilának és Palatinus Zsoltnak, a kézműves
kézműv
foglakozást az Üllési Alkotóház házigazdáinak, a
lovagoltatást Török Tildáéknak, a nemezelést az
ópusztaszeri Vackor Egyesülettől érkező Törő
Krisztinának, a gyerekjógát és kézműveskedést
Vesmás Andreának, a kedves vendéglátást a
balástyai Állatsimogató dolgozóinak, a vetélkedőt a
Forráskútért Civil Egyesület tagjainak, az előadást
és autókázást Pőcze Tündének, a madarak
bemutatását Repkó Janinak.

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

Nyugdíjasklub hétfőnként
főnként 15.00-tól
15.00
Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 17.00
17.0 órától
Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától
Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében”
csütörtökönként 17 órától
Tűzzománc szakkör Csütörtökönként
sütörtökönként 18.00 órától
órátó
Zumba
hétfőnként 19 órától
Balett
a NYÁRI SZÜNETBEN SZÜNETEL!
Amatőr SzínKör
Hétfőnként
étfőnként 18 órától Kálmán Dánielné vezetésével
Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztőegészségfejlesztő
terapeuta vezetésével szeptember 4-én
4
közös főzés
Nagycsaládos gyűlés
szeptember 4-én, kedden 18 órától.
SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
hétfőtől – péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva

Reméljük minden gyerek jól érezte magát! További

KÖNYVTÁR

képek megtekinthetők a Művelődési Ház facebook

Kedden és csütörtökön 8-12
12 és 13-18
13
óráig

oldalán.
Illés-Vizsnyiczai
Vizsnyiczai Borbála

Szeretettel várjuk!
várjuk
Művelődési Ház nyitva tartása:
hétfő, csütörtök: 10-20
10
óráig
kedd, szerda, péntek: 10-18
10
óráig
www.facebook.com/forraskutimuvhaz
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Ruzsa Andrásné,, a forráskúti nyugdíjas klub vezetője
Kiskundorozsmán, a Petőfi Sándor Művelődési Házban, az
„Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei
Egyesülete fennállásának 15. évfordulója alkalmából
szervezett ünnepségen kitüntetésben részesült kiváló
közösségi munkájáért.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

Gyuris Glória és Csurgó Gábor

Gratulálunk Neki!

valamint

Paróczy Ágnes és Varga Balázs
fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

40 éves osztálytalálkozó

Születés

2018. július 14-én
én délután 1 órakor egy igen örömteli
eseményen vehettem részt a Borostyán Étteremben. 40
éves osztálytalálkozót szerveztek az 1970-1978-ig
1970
a
gyapjasi iskolában tanuló és onnan elballagó diákok.
Mivel abban az időben összevont alsó tagozat (1-4.
osztály),
y), illetve összevont felső tagozat (4-8. osztály)
tanult a tanyasi iskolában, ezért egy-egy
egy
osztály
létszáma igen alacsony volt. Így 1978-ban
1978
4 tanuló:
Dudás Magdolna, Gál Erika, Maróti József és Sárközi
Gyula ballagott el a 8. osztályból. Osztályfőnökük
Osztá
Szemerédi Imréné Aranka néni volt.
Volt tanítványaim párjaikkal együtt vártak az
étteremben. A meghatottságtól alig tudtam néhány
gondolatot elmondani, hiszen 40 év telt el a ballagásuk
óta! A finom ebéd elfogyasztása
elfogyaszt
után nagyon jó
hangulatban, gyorsan eltelt a délután. Felelevenítettük
a régi emlékeket, csínytevéseket, azok korrigálását,
stb.
Nagy tisztelettell és hálával emlékeztünk Szemerédi
Imréné Gammel Aranka tanító nénire.
nénire Ő mindannyiunk
példaképe volt! Olyan ember, akinek a jósága, türelme,
bölcsessége,
munkabírása
feledhetetlen
és
felülmúlhatatlan!
Nagy öröm számomra, hogy a négy tanítvány az
életben
letben is sikeresen megállja a helyét. A lányok (Erika
és Magdi) kiváló édesanyák és nagymamák, a fiúk
(Józsi és Gyuszi) szintén családszerető, dolgos
emberek. Természetesen mindez csak úgy valósulhatott
meg, hogy megtalálták életük párját,
párját akivel jóban,
rosszban kitartanak egymás mellett.
A beszélgetés során úgy tűnt, hogy az az összetartás,
figyelmesség és szeretet ott folytatódott, ahol 40 évvel
ezelőtt abbamaradt.
Külön köszönet illeti meg Maróti Józsit a szervezésért, a
mindenre és mindenkire
denkire kiterjedő figyelmességért, a
sok-sok
sok régi emlékért, melyeket hosszú évtizedeken
keresztül megőrzött és erre az alkalomra elhozott.
Néhány dolog a sok közül: rajzok, füzetek,
bizonyítványok, gyakorlati foglalkozás órán (ma már
technika) készített tárgyak,
rgyak, régi kerékpár felújítva,
mellyel még iskolába járt,
járt stb. Fel sem tudom az
összeset sorolni! Nagyon örülök, hogy láthattam ezeket
a megőrzött kincseket.
A szervezésben, az ötletek megvalósításában való
részvételéért köszönetet mondok Magdinak, Erikának
Erikán
és Gyuszinak is.
Köszönöm Nektek, hogy egy feledhetetlen délutánt
tölthettünk
nk együtt. Köszönöm az emlékeket
emlékeke (képeket),
a figyelmességet, szeretetet, mindent, mindent
köszönök!

családba érkezett:

Török Dávid Lajos
Márton Lászlónak és Szilágyi Ritának

Martin
Szalai Zoltánnak és Kulcsár Viviennek
Vivien

Lora
Kopasz Attilának és Kocsis-Savanya
Savanya
Melindának

Kitti
Mantsch Mihálynak és Mantsch Mártának

Márk
nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás
Zombori László
(élt 63 évet)
Hozzátartozói fogadják részvétünket!

Kálmán Dánielné Mónika
volt alsós tanító néni
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL
MAIL CÍMEK:
CÍMEK

Vásártartások
Mórahalom
Ruzsa
Kistelek

augusztus 19. állat- és kirakodó vásár
augusztus 26. állat- és kirakodó vásár
szeptember 2. állat- éss kirakodó vásár

Polgármesteri Hivatal

06 62/287-222
fax: 06 62/287-323
06 70/489 5655
e-mail: hivatal@forraskut.hu
Fodor Imre polgármester
06 70/38 28 031

Hétvégi állatorvosi ügyelet

e-mail: polgarmester@forraskut.hu

Augusztus 11-én és 12-én 08 órától 20 óráig
Dr. Papp Sándor
Telefon: 06 30/487-9805
Augusztus 18-án, 19-én és 20-án 08 órától 20 óráig
Dr. Szőke Csaba
Telefon: 06 30/3245-032
Augusztus 25-én és 26-án 08 órától 20 óráig
Dr. Papp Zalán
Telefon: 06 20/973-9149

Általános Iskola

e-mail:

06 62/587-140
tel/fax:587-141
06 30/740-3213

iskola@forraskut.hu

Margarét Óvoda és Bölcsőde
- Óvodai intézményegység
06 62/287-123
06 70/489-5646
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

- Bölcsődeii intézményegység 06 70/705-2371
e-mail: bolcsode@forraskut.hu
Művelődési Ház
tel./fax: 06 62/287-023
62/287
e-mail: muvhaz@forraskut.hu
Orvosi Rendelő
06 62/287-034

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!!!

Tanácsadó

06 62/287-066

Fogorvosi Rendelő

06 62/287-112

Gyógyszertár
e-mail:

06 62/287-002

dr.cseh.gy@gmail.com

Négyforrás Nonprofit Kft.
06 70/489-5656
e-mail: negyforraskft@forraskut.hu

Borostyán étterem
Forráskút, Petőfi S. u. 3/a.
Tel.: 287-118
www.borostyanetterem.net
Menüétkeztetés
750 Ft/adag, előfizetve 700 Ft/adag.
Valamint egyéb menü lehetőségek!

Borostyán Étterem

06 62/287-118

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

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!

3A Takarék

06 62/287-156

Posta Forráskút

06 62/287-001

Kormányablak Üllés

06 62/681-370

Polgárőrség

06 70/279 0078

Körzetben szolgálatban lévő rendőr, 0-24
0
órában hívható
06 20/232-6655

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

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:
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ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:

104

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

Dobó Zoltán Autószerelő és vizsgabiztos
Vállalja: - személy- és kistehergépjárművek
javítása, vizsgára való felkészítése és
vizsgáztatása
- gumiabroncsok árusítása
- motorolajak értékesítése
- gépjárművek diagnosztikája
- gépjárművek
vek okmányirodai ügyintézése
mobil: 06-30/264-6476
e-mail: doboszaki@freemail.hu
6793 Forráskút, Széchenyi u. 4.
Nyitvatartás: minden nap 8-17-ig

hír-Forrás
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
62/287
E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 900 példányban
Megjelent: 2018.08.10.. Következő lapzárta augusztus 31.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
ingyenes
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