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Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és
me
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és dolgozói szeretettel meghívják Önt és kedves családját a 2018. december 14-én
14
(péntek)
17,00 órakor kezdődő
ADVENTI KONCERTRE
a forráskúti Jerney János Művelődési Házba. Szeretnénk, ha a
kedves szülők, rokonok, ismerősök, barátok megismerkednének a
zenei tanszakon tanuló gyerekeink legjobbjaival.
A hangversenyen nemcsak a tanulók mutatják be tudományutudomány
kat, hanem valamennyi tanszakon tanító tanárunk is fellép.
Belépőjegy nincs, de arra kérjük minden kedves Vendégünket,
támogassák a csontvelő-transzplantáción
csontvelő transzplantáción átesett tanítványunk,
Farkas Réka családját! További gyógyulásához steril szoba kik
alakítására van szükség! Köszönjük adományaikat!
Farkas Réka 11773092-00650595
00650595
Kérjük, tisztelje meg rendezvényünket a jelenlétével!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog újévet kívánunk 2019-re!
2019
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Információs és Közösségi Hely Forráskút,
Forráskút nyitva
tartása az alábbiak szerint alakul:
kedden:
8 - 12 és 13 - 18 óráig
szerdán:
13 – 15 óráig
csütörtökön: 8 - 12 és 13 - 18 óráig
Továbbá ezen időponttól a könyvtári tagság és kölkö
csönzés térítésmentes lesz.
Egyebekben aktualitásokról tájékoztatta PolgárPolgá
mester Úr a jelenlévőket.

Testületi tájékoztató
A Képviselő-testület
testület a kialakult menetrend szerint, a
hónap utolsó csütörtökén, október 25-én
25
tartotta
soron következő ülését.
Első napirendi pontban egy általános tájékoztatást
kaptak
a
képviselők
lakóhelyünk
környezeti
állapotáról. Elmondható, hogy a település környezeti
állapota jónak mondható, mely nemcsak a község
földrajzi
fekvésének,
éghajlati
adottságának
köszönhető.
Az
élhető
tiszta
környezet
megteremtésében a település lakosságának és az
önkormányzatnak is jelentős szerepe van.
Második napirendben az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó helyi szabályokról szóló
rendeletet alkottak a képviselők. A települések
belterületén
területén a hatályos jogszabály szerint csak akkor
van lehetőség növényi hulladék égetésére, ha e
tevékenység
önkormányzati
rendeletben
szabályozott. Jogszabálytól eltérő vagy hatósági
engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység
tűzvédelmi bírságot von maga után.
A Képviselő-testület
testület az alábbiak szerint szabályozta
az avar- és kerti hulladék nyílttéri égetés
időpontjait: ünnepnapok kivételével – hétfőtől
péntekig naponta 8.00 – 18.00 óra, és
szombaton
8.00
–
18.00
óra
között
engedélyezett, más napon és időpontban az
égetés tilos.
Harmadik napirendben a temető díjak éves
felülvizsgálatát végezték el a képviselők, amelyben
egyhangúlag döntöttek, hogy nem kívánnak
módosítani a jelenlegi rendeletben szereplő díjakon,
amely az alábbiak szerint van meghatározva:
atározva:
A temetési hely, illetőleg az újraváltás díja:
a) egyes sírhely:
7.500,- Ft
b) kettes sírhely:
12.000,- Ft
c) urnasírhely:
10.000,- Ft
d) urnafülke urnafalban:
10.000,- Ft
e) 2 urnatárolós urnasírbolt:
25.000,- Ft
f) sírbolthely
25.000,- Ft +
1.000,- Ft/m2 (mely területaráterületar
nyos díjat a mindenkor meghatámeghat
rozott kettes sírhely méretén felül
igénybe vett terület után kell
megfizetni)
g) Rátemetés:
mindenkori alapdíj 50%-a.
50%
Következő
napirendi
pontban
a
Könyvtári
szabályzatok módosításáról döntöttek a Képviselők.
A Somogyi Könyvtár jelzése, valamint a Digitális
Jólét Program Pont pályázaton való részvételünk
miatt vált szükségessé a szabályzatok
szabályzat
módosítása
(elnevezés, nyitva tartás, ingyenes használat és
beiratkozás, adatpontosítások). 2018. november 11
től a megnevezése a következő: Könyvtári,

Dudásné Gábor Tünde jegyzőkönyv-vezető
jegyzőkönyv

Hűségjutalmasok
lmasok köszöntése
Hagyományaihoz híven idén is köszöntötte
Forráskútt
Község
Önkormányzata
jubiláló
munkatársait.
Október 26-án
án Fodor Imre polgármester úrtól és
Rabi Mihályné alpolgármester asszonytól vehették át
jutalmukat az idei ünnepeltek.
Elismerésben részesültek:
Forráskúti Polgármesteri Hivatal:
Barakonyiné Kómár Anikó 5 év
Forráskút Község Önkormányzata:
Kálmánné Kovács Mónika 15 év
Ördög Attila Zsolt
15 év
Huszár Antalné nyugdíjba vonulása alkalmából.
Iskola:
Kiss Csillag Anna
Csenkiné Tajti Tímea
Bárkányiné Gyuris Mariann
Lakatos Angéla
Tóth Levente
Kálmánné Mucsi Ildikó
Nagyné Rabi Márta
Simon Ilona

5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
15 év
20 év
30 év

Forráskúti Margarét Óvoda:
Fodorné Szántó Ágota
Huszár Erzsébet

20 év
10 év

Vass Erzsébet Hajnalka közelgő nyugdíjba
vonulása alkalmából.

2

[öéâÇ~ àö}t
2018. Adventi gyertyagyújtások
és karácsonyi vásár

Tájékoztató a 2018/2019. évi térítésmentes
influenza elleni védőoltásról
véd
Tisztelt Hölgyem!
Tisztelt Uram!

Az idei évben Advent elsőő két vasárnapján a
Forráskútért Civil Egyesület szervezésében,
szervezésében a
harmadik vasárnapon Forráskút Község
Önkormányzata szervezésében kerül sor az adventi
gyertyagyújtásokra és karácsonyi vásárra.
A negyedik gyertyát december 21. pénteken a
Falukarácsonyán gyújtjuk meg.
Szeretettel várunk mindenkit a forráskúti parkba a
közös gyertyagyújtásokra és a karácsonyi vásárra!
Programok:
December 2. vasárnap 16. óra
karácsonyi történetek, dallamok
gyermekprogramok
Gyertya gyújtás
December 9. vasárnap 16. óra
karácsonyi koncert
mikulás várás
Gyertyagyújtás
December 16. vasárnap 16. óra
Gyertyagyújtás
Csigaduó koncert
mindhárom vasárnap kézműves
űves és süti vásár,
valamint forralt bor és tea várja a kilátogatókat!
kilátogatókat
December 21. péntek 16. óra
Falukarácsony

Ezúton tájékoztatom, hogy ebben az évben is lehetőség
lehet
nyílik a 60 éven felüliek, valamint életkortól függetlenül
egyes krónikus betegségben szenvedő
szenved
személyek
térítésmentes influenza elleni védőoltására.
véd
Az influenza az influenzavírusok által okozott, ragályos
légúti betegség. A legjellemzőbb
legjellemző
tünetek: láz, fejfájás,
köhögés, torokgyulladás, ízületi, illetve izomfájdalom,
általános levertség, fáradékonyság, bár nem minden
fertőzöttnél
zöttnél jelentkeznek a felsorolt tünetek.
A magas láz a csecsemők,
ők, az id
idősek és a tartós
betegségben szenvedők
ők számára veszélyes: megterheli a
szívet, a tüdőt,
t, felboríthatja az anyagcserét
(cukorbetegség), de ronthatja a vesevese máj- és
vérképzőszervi
szervi betegségben szenved
szenvedők állapotát is.
Gyakrabban lépnek fel szövődmények
szöv
hörghurut,
tüdőgyulladás
gyulladás az immungyengeségben (daganatos
betegek) szenvedőknél, az időseknél
őseknél és a dohányosoknál.
Az influenza elleni oltásnak az a célja, hogy egyéni
védelmet nyújtson azoknak, akiknél egy esetleges
influenzavírus-fertőzés
őzés súlyos lefolyású lehet.
Kiknek ajánlott az influenza elleni védőoltás?
véd
Minden 60 évesnél idősebb
ősebb személynek, továbbá
életkortól függetlenül a krónikus légzőszervi
betegségben szenvedőknek,
őknek, pl. asztmás betegeknek,
szív-,,
érrendszeri
betegségben
szenved
szenvedőknek,
cukorbetegnek, krónikus májmáj és vesebetegeknek,
daganatos vagy más betegség miatt csökkent
védekezőképességű személyeknek.
A védőoltás az időss emberek körében a kórházi felvételek
számát 25-39%-kal,
kal, a halálozási gyakoriságot 35-57%35
kal csökkentheti. Az intézményekben, ápolási
otthonokban élő,, influenza ellen oltott idős
id személyek
között a kórházi kezelés gyakorisága felére, a
tüdőgyulladás
gyulladás kockázata 60%-kal,
60%
a halálozás kockázata
68%-kal csökkenhet.
A kórokozó változékonysága miatt minden évben új
oltóanyagot állítanak elő és az oltást
oltás is minden évben
újra be kell adatni. A hazai influenza vakcina élő
él vírust
nem tartalmaz, így megbetegedést nem okozhat. Az oltást
követően
en csak igen ritkán lépnek fel olyan nem kívánt
mellékhatások, mint láz, fejfájás. Helyi reakció (bőrpír,
(b
duzzanat az injekció helyén) az oltottak mintegy 20%20%
ánál jelentkeznek, de ezek a reakciók általában enyhék és
1-2 napon belül elmúlnak.
A védőoltással
oltással nem csak önmagát, hanem a
környezetében élőket
ket is védi!
A védőoltás
oltás beadásának pontos id
időpontjáról a rendelőben
tájékozódhat.
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Iskolai hírek

Az 1-2.
2. helyezettek november 23-án,
23
Üllésen a területi
versenyen vesznek részt. Gratulálunk!

Mesemondó verseny
Iskolánkban már hagyomány, hogy október hónapban
megrendezésre kerül az iskolai mesemondó verseny.
Idén sem történt ez másképpen. Október 18-án
18
Lakatos Angéla tanítónő, szervezőő köszöntötte a
versenyzőket, szüleiket és a zsűri
űri tagjait: Vass Csilla,
Simon Ilona és Fődi
di Kornél pedagógusokat. Az
izgatott versenyzőkk az életkorukhoz közel álló
klasszikus, vagy modern mesékkel varázsolták el a
közönséget és a zsűri
ri tagjait, akik az alábbi döntést
hozták:
1-2. osztályosok
1. helyezett: Nagy Léna
2. helyezett: Galzó Zalán
3. helyezett: Soós Nikolett
4. helyezett: Török Hajnal
5. helyezett: Goda Fanni Regina

3-4. osztályosok:

Közel 4000 fát megmentettünk!

Ökoiskola lévén ismét megrendeztük a papírgyűjtést.
papírgy
A
két nap alatt a lelkes diákoknak és szülőknek
szül
köszönhetően
en több mint 18 tonna papírt sikerült
összegyűjteni.
jteni. Örülünk, hogy tanulóink évr
évről évre átérzik
a környezet védelmének fontosságát.
osságát.
Ez alkalommal is versenyt hirdettünk alsó, illetve felső
fels
tagozaton, melynek eredménye a következő:
következ
alsó
tagozaton I. helyezést a 4. osztály, II. helyezést a 3.
osztály, III. helyezést a 1. osztály érte el. Felső
Fels tagozaton
az I. helyezést a 8. osztály,
tály, a II. helyezést az 5. osztály, a
III. helyezést a 7. osztály kapta. Az elismerésen túl
pénzjutalomban is részesültek az osztályok, a legtöbbet
gyűjtőkk több mint 60 ezret „gy
„gyűjtöttek” össze. Ezúton
köszönjük a szülőkk segítségét a szállításban.
Az összegyűjtött
jtött papírt konténerekben szállítják el,
különválogatják, bedarálják, majd új anyagot hoznak
létre. pl. papírzsebkendőt,
őt, újságpapírt, kartonbútort.
A használt papírból készült „újpapír” gyártásához
feleannyi energiára és negyedannyi vízre van szükség,
szükség
mint a fából készült új papíréhoz. Októberi
ténykedésünkkel közel 400 fa életét sikerült megmenteni.

1. helyezett: Tari Zsuzsanna Ibolya
2. helyezett: Rácz Gabriella
3. helyezett: Gyuris Tímea Katalin
4. helyezett: Lippai Szabolcs
5. helyezett: Tóth Maja és Maróti Viola
2018. október 13-án
án Budapesten az Agrárminisztérium
Darányi Ignác Termében került sor az ez évi
ÖKOISKOLAI CÍMÁTADÓ ÜNNEPSÉG-re,
ÜNNEPSÉG
melynek
keretében iskolánk ismét megkapta a jogot az
ÖKOISKOLA cím használatára 2021. augusztus 31-ig.
31
Martyinné Pálföldi Anett
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Nyugdíjas találkozó

I. Forráskúti Jótékonysági
Halloween Bál

Október 3-án du. 3 órától a Nyugdíjas klub
szervezésében találkozóra került sor. Vendégeink
voltak: a kiskundorozsmai Alkony Nyugdíjas klub tagjai
19 fővel, a bordányi Nefelejcs Nyugdíjas klub tagjai 27
fővel, az üllési Nyugdíjas klub tagjai 30 fővel, valamint
a helyiek 40 fővel. Csoporttársaival megtisztelte
találkozónkat Vidéki Antalné Icuka, az Őszirózsa
Népdalkör és az Amatőr Színkör tagjai. Köszönjük,
hogy
elfogadta
meghívásunkat
Fodor
Imre
polgármester úr és kedves felesége, Ágota. A jelenlévő
vendégek köszöntése után Polgármester úr Idősek
világnapja alkalmából tisztelettel és szeretettel
emlékezett meg az idős emberekről.
erekről. Ezt követően
Önkormányzatunk ajándékaként egy nagyon szép
üdvözlőkártya és egy kis csoki került kiosztásra. Utána
Szalai Antal, az „Életet az éveknek” Nyugdíjas Klubok
Csongrád Megyei Egyesületének elnöke elismerő
oklevéllel köszönte meg Polgármester
Polgármes
úrnak a
Nyugdíjas klubbal ápolt jó kapcsolatát és a többéves
önzetlen segítő munkáját.
Idősek világnapja alkalmából a színjátszókör műsorral
készült, amely 17 órakor kezdődött. Elsőként Maróti
Viola mondott köszöntőt, majd Rabi Antal saját versét
(A mosoly
soly c.) szavalta el. Goda Fanni, Soós Niki és
Maróti Viola Szeressétek az öregeket c.
c mondtak
verset. A lányok után ifj. Rabi Antal harmonikázott.
Utána egy jelenet következett Katica és nagymama
címmel. A nagymama szerepében Maróti Istvánné
Pannika néni, Katica – Soós Niki, Fanni – Goda
Fannika. Ismét Rabi Antal következetta Légy hálás! c.
versével, majd Gál Zoltánné Incike a Nem harcolok
tovább! c. verset adták elő. Utolsó előttiműsorszám a
Családi képeslap c. jelenet volt, melynek szereplői:
Margit- Tóth
h Szilveszterné Icuka, Pista bácsi – Rabi
Antal, Riporter- ifj. Rabi Antal. Az Őszirózsa Népdalkör
Nyugdíjas dalával zárult az ünnepi műsor.
A Nyugdíjas klub nevében szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy
ez a találkozó sikeres
keres legyen, akik jelen voltak, jól
érezzék magukat és legközelebb is szívesen jöjjenek
hozzánk.
Köszönjük az anyagi támogatást Forráskút Község
Önkormányzatának, Fodor Imre polgármester úrnak,
Sándor Alajosnak és családjának, Szögi Jánosnak és
családjának
k a finom borokat, Monostori Tibornak és
családjának a szép virágokat, Barnáné Király Anikónak
a csodásan szép üdvözlő kártyák elkészítését, Godáné
Vidéki Erikának a mindenre kiterjedő figyelmességét
és segítségét, Ördög Attilának a hangosítást és a
többit,, amint nem győzök felsorolni, a Borostyán
étterem dolgozóinak a nagyon-nagyon
nagyon finom vacsorát,
a felszolgálóknak az ügyes kiszolgálást, Maróti Sándor
cukrászmesternek a finom tortaszeleteket, Csányi
Attilának a fergeteges hangulatot, a Színjátszókörnek,
valamint
lamint az Őszirózsa Népdalkörnek a színvonalas
műsort, a közmunkásoknak a terem rendezését és
valamennyi kedves nyugdíjas társamnak a munkáját,
akik
bármilyen
formában
segítettek
az
est
lebonyolításában.
Köszönettel: Kálmán Dánielné

2018. október 27-én
én este a jókedvé és a „borzongásé”
volt a főszerep a Jerney János Művelődési Ház
nagytermében. A jókedvről és a szórakozásról Kati és a
Hegedűs gondoskodott míg a borzongást a jelmezbe
öltözött bálozók
ozók biztosították. Az est folyamán díjaztuk
a legkreatívabb és legfiatalabb jelmezben érkezőket. Az
ételt és az italt a Borostyán étterem szakácsai és
dolgozói szolgáltatták. Jótékonysági bálunk célja Farkas
Réka felépülésének támogatása volt.
Ezúton szeretnénk
etnénk köszönetet mondani Mindenkinek, a
Forráskúti Önkormányzatnak, aki munkájával, anyagi
és egyéb módon való támogatásával segítette célunkat
és hozzájárult a bál sikeréhez!
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A zsidó nép is ismerte ezt a titkot, egyesek mégis vitába
szálltak Jézussal a Mózes
ózes által adott válólevélre hivatkozva.
Ennek lényege, hogy a férj elbocsájthatja feleségét, ha az
asszony „félrelépett”, de valójában akkor is, ha hűséges
volt, de a férfi megunta és már más nő felé kacsingatott.
Természetesen fordítva mindez elképzelhetetlen
elképzelhet
volt.
Emlékezzünk a házasságtörő asszony esetére (Jn.8,3-8),
(Jn.8,3
akit meg akartak kövezni. És a férfiak Jézus elé viszik
bosszútól lihegve. Sőt már a kő is ott van a kezükben.
Jézus viszont bámulatos bölcsességgel „rendet vág” a
magukra oly büszke férfiak
iak között. („Az dobja rá az első
követ, aki bűntelen köztetek!”) Jézus újra kimondja azt,
amit minden értelmes férfi és nő a lelke mélyén tudott,
hogy egyenrangúak. A baj ott volt, hogy hiába tudták ezt
az igazságot, de a mindennapokban ez nem valósult meg.
m
Nem eszerint éltek.
A teremtés könyvében (2,18-24)
(2,18
az asszony teremtését
beszéli el jelképes történettel a korabeli író. A férfi és nő
egyenrangúságát
az
mutatja,
hogy
az
asszony
teremtésekor az Úr álmot bocsájt az emberre, majd
„kiveszi az oldalbordáját”
dáját” és abból hívja életre az asszonyt.
Mélységes titok. Kutatható, de soha ki nem meríthető.
Attól, hogy a „férfi volt hamarabb” és „másodiknak jött
létre” a nő, szó nincs arról, hogy a férfi felsőbbrendű volna
és az asszony csak másodrangú. A férfi azért
azé nem látja a
nő teremtését, mert az ember mivel maga is teremtmény
nem lehet részese Isten teremtő tetteinek! Ez nem kizárás,
hanem ez a dolgok rendje. Sok más példát is hozhatunk a
Szentírásból. Ezek közül is kiemelkedik Jézus föltámadása,
amelyet senki sem láthatott, de az „eredményt” már igen.
Ugyanezt mondhatjuk el Isten többi teremtő cselekedetéről
is.
Férfi és nő természetes vonzódása egymáshoz már eleve
jelzi, hogy egymásnak lettek teremtve, de helyes módon
(nem elkapkodva) éljen mindenki a szeretetben
szer
való
növekedés lehetőségével, amelyre Jézus ad útmutatást.
Elhidegült házasságban, vagy elváltan élő embertársainktól
nem szabad elfordulni, hanem tegyünk lépéseket
irányukba, hogy értékesnek érezzék magukat az
Egyházban! Isten mindenki iránt irgalmas.
irgal
Ferenc pápa így fogalmaz: „Jézus nem engedi meg az
eltaszítást,
és
semmit
sem,
ami
a
kapcsolat
megszakadásához vezethet. Ezzel Istennek a tervét kívánja
megerősíteni, amelyben kiviláglik az emberi kapcsolat
ereje és szépsége. Az Egyház egyrészt fáradhatatlanul
fá
igyekszik megerősíteni a család szépségét, ahogyan azt a
Szentírásból és a hagyományból kaptuk; másrészt
igyekszik konkrétan éreztetni anyai közelségét azokhoz,
akik tönkrement kapcsolatuk miatt szenvednek, vagy
azért, mert csak nagy nehezen tudják azt fenntartani.
Az a mód, ahogyan Isten az ő hűtlen népével – vagyis
velünk – bánik, arra tanít bennünket, hogy a megsebzett
szeretetet – irgalommal és megbocsátással – Isten tudja
begyógyítani. Ezért az Egyház az ilyen helyzetekben nem
viselkedhet azonnal és csak elítélően! Ellenkezőleg, látva a
sok, fájdalmas házassági kudarcot, érzi, hogy szeretettel
és irgalommal kell az emberek mellett állnia, hogy
visszavezesse a sebzett és elveszett szíveket Istenhez.

Egyházközségi hírek
November 19. Hétfő: Árpádházi Szent Erzsébet
ünnepe
November 25. Vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY
ünnepe– országos „gyűjtés a Karitász javára”
December 2. Vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA
adventi koszorúszentelés –hozzuk
hozzuk el a
koszorúkat a templomba!!!
December 8. Szombat: SZEPLŐTELEN
FOGANTATÁSÜNNEPE – FŐÜNNEP – Erre
„kilenceddel”készülünk.
ADVENTI LELKIGYAKORLAT FORRÁSKÚTON:Kovács
Zoltán atya vezetésével december 17 -18 -19
Hétfő, Kedd -Szerda
Gyóntatás 16. órától, szentmise 17. órától.
December 19. Szerda: Betegek kenetének közös
kiszolgáltatása minden betegségtől szenvedőnek
és minden 60 év feletti idősnek IMA
Köszönjük szent Atyánk
Jóságos Istenünk,
hogy áldott Igéddel
tápláltad a lelkünk.
Segíts, hogy megtartsuk
szívünkben, eszünkben,
életünkben szavad
gyümölcsöt teremjen.
Köszönjük, népedet,
kikkel együtt járunk
mennyek országába
míg hazatalálunk.
Ott örökre szűnik
bűn, halál és bánat,
és lelkünk örökre
nyugalmat találhat
jó Atyánk, Tenálad.
(Siklós József)
ELPUSZTÍTHATATLAN, AMI SZENT (de sárba tiporható!!!)
Viktor E. Frank, aki egy zsidó származású nagyszerű
pszichoterapeuta volt, megjárta a haláltáborokat, és
amikor hazament nem találta többé családját, nem találta
az
z otthonát. Feleségét megölték a magzatával együtt,
szülei pedig már nem éltek. Ott kóválygott Bécs utcáin,
lelkében a nagy kérdéssel: Maradt még értelme az
életemnek? E súlyos helyzetből végül talpra tudott állni.
Első előadásának ezt a címet adta: „és mégis
mé
MONDJ
IGENT az életre!” Döntött az élet értelmessége mellett.
Miért? Mert képes volt ránézni önmagára és felelősnek
érezte önmagát a létezés irányába.
A házasság szent. Isten mindig hűséges marad az
emberhez. Hűsége növeli életünket „mennyiségben és
é
minőségben”. A házasságból erre a világra új emberek
születnek. A házasfelek szeretetkapcsolata nyitott Isten
felé. Nyitott a mennyország felé. Isten és ember
tönkretehetetlen
szeretet-kapcsolatát
kapcsolatát
jelképezi,
a
szentségi, tehát megismételhetetlen, monogám és
gyermekvállalásra nyitott házasság. Az ÉLET BÖLCSŐJE
HÁZASSÁG! Nem véletlen, hogy minél inkább Isten nélkül
rendezi be az ember az életét, annál inkább útban van egy
ilyenfajta isteni eredetű kötelék.
A szentségi házasságot sok ember kikerüli, mert túl
nehéznek tartja. Durvább esetben nevetségesnek és
tarthatatlannak tünteti fel. E mögött ott húzódik egy
másik titok, amely azt tanítja, hogy a férfi és a nő
egyenrangú.

Kérjük Szűz Máriát, segítse a házasokat, hogy Isten eredeti
ajándékának megfelelően éljék meg és újítsák meg
szüntelenül kapcsolatukat!”
Kedves Mindannyian! Mi is kérjük magunknak és falunk
minden emberének Szűzanya segítségét!
Üdv. Soós
János esperes-plébános
Szeretettel: Soós János esperes plébános
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A falugazdász tájékoztatója
Novemberi aktualitások
A téli és a tavaszi fagykárt, aszálykárt, jégverést
stb. szenvedett termelők, akinek a Kormányhivatal
megállapította a tábla szinten a 30 %-os
os kiesést (erről
Határozatot kaptak) November 1 és 30 között kell
benyújtani a Kárenyhítési kifizetési kérelmet.
A szükséges dokumentumok:: a tárgyévi, (azaz a 20182018
as évi) megtermett termés mennyiségi adataira (kg, t
adatok!!!), a Kormányhivatal Határozata a hozamkiesés
mértékéről , valamint a jelszó ( abban az esetben
szükséges , ha a támogatási kérelem ,illetve a
kárbejelentést a kollégámnál tették meg )
A 2018. évi támogatási kérelmek ellenőrzése
befejeződött, s elkezdték a 2018. évi kérelmek előlegeinek
a kifizetését.
A termeléshez kötött növényalapú (zöldség, pillangós
szálas növények (lucerna)) támogatást igénylő gazdáknak
Gazdálkodási naplót kell majd vezetniük, melynek a
pontos formátuma nálam beszerezhető, az érintett
gazdákat kérem, érdeklődjenek.
Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos
tudnivalók
kártya
alapú
őstermelői
A
2016-ban
kiállított
igazolványokat 2016, 2017, és 2018-ra
2018
érvényes
betétlappal láttuk el, ezek az igazolványok 2018.
december 31-ig érvényesek.. Az érvényesség kezdeti
dátuma a kártya jobb alsó sarkában található. Szeptember
1-től
től lehetséges az előre mutató hatályú (2019. január 11
től érvényes)
yes) betétlapok kiállítása, elsősorban azon
termelők esetében, akik 2019-es
es év első napjaiban
kívánnak értékesíteni.(Ugyanis a tárgyévi első értékesítés
előtt már érvényes igazolvánnyal (betétlappal) kell
rendelkezni).
ig igényelt betétlapokkal
betét
az
A 2019. március 20-ig
őstermelői igazolvány visszamenőleges hatállyal január 11
től lesz érvényes.
Minden termelőt arra kérek, hogy nézzék át a kártya alapú
őstermelői igazolványaikat, s amennyiben az érvényesség
kezdete 2016 évre esik, úgy keressenek.
A
gyümölcsültetvények
ltetvények
telepítésének
bejelentésével,
illetve
a
meglévő
ültetvények
nyilvántartásával kapcsolatos 2007. évi CXXIX törvény
(Termőföld védelméről szóló törvény ) módosítása
következtében a 2018 január 1 előtt telepített 2500
négyzetméternél
nagyobb
ültetv
ültetvényeket
a
gyümölcsültetvény kataszter felállításához nyilvántartásba
kell venni a 2. számú melléklet szerint. A határidő 2018.
december 31.. A határidő elmulasztása bírság kiszabását
vonhatja maga után.
A részletekről minden gyümölcsös gazdát kérek, hogy
november
vember második felétől érdeklődjenek..
érdeklődjenek. A pontos,
hatóságokkal is egyeztetett eljárásrend ismerete után
ebben a témában tájékoztatást kívánok nyújtani
Az engedély nélkül megvalósult öntözési célú fúrt
kutak legalizálásával kapcsolatosan a médiákban szinte
minden héten jelenik meg híradás, lapzártáig pontos
információval
nem
rendelkezünk.
Az
esetleges
tennivalókról, határidőkről ezzel kapcsolatban kérem,
november végétől érdeklődjenek.
2018. szeptember 1-től
től minőségbiztosítási és
egyéb
okokból
a
falugazdásznál
znál
mindennemű
ügyintézés
csak
az
Őstermelői
igazolvány
igazolvány,
(vállalkozók esetében Kamarai kártya) elektronikus
beazonosítása után lesz lehetséges,, ezért arra kérek
mindenkit, hogy ezt ezentúl mindig hozzák magukkal.
Az
aktuális
pályázati
lehetőségek
a
www.szechenyi2020.hu
,
www.fvm.hu
,
,
a
www.mvh.gov.hu
és
a
www.nak.hu
honlapokon
megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat is

Feltalálókról Dudás József tollából
Mottó:
Nincs hálásabb feladat,
mint a magyar feltalálókról írni.
Szász Endre, a róla elnevezett festői irányzat
megteremtője
Szász Endrét, mint sok más honfitársát,
Amerikában jobban
ban ismerték, mint saját
hazájában. 1970-es, 80-as
as években
éve
Amerikában minden valamire való
ló millimi
omos házában kellett lenni
ni legalább egy
Szász Endre festménynek,
ménynek, vagy grafigraf
kának. Így aztán
tán nem csoda, hogy
hog rövidesen kétkezi milliomos
omos lett, ahogy sas
ját magát nevezte, utalva arra,
ra, hogy ő
megdolgozott a vagyonáért.
náért. Viszont
V
büszke volt magyarságára.
gára. A barátai
b
egyszer titokban elintézték
tézték neki, hogy
megkapja az amerikai állampo
polgárságot, amit egy ünnepség keretén
n belül
b
kívántak átadni. Nagy
volt a megdöbbenés,
nés, amikor udvariasan
udv
visszautasította,
mondván: „én magyarnak születttem, így is akarok meghalni.”
Már-már
már botrányba fulladt az ünnepség, amikor a közönség
k
hosszú tapsba
ba kezdett. Hát még akkor, amikor odalépett a
mikrofonhoz,
hoz, és azt mondta: „látom önök is tudják, mi a hazahaz
szeretet.”
Bohémságára jellemző az alábbi anekdota. Egyszer egy rendőr
megállította gyorshajtásért.
tásért. Már éppen kezdte kiállítani
kiá
a
csekket a bírságról, amikor felis
smerte a világhírű festő művészt.
t. Ám ahelyett, hogy megenyhült volna, éktelen
é
haragra
gerjedt.
jedt. „Ötven dollárra akartam magát megbüntetni,
me
de magának az ötven dollár semmi. Tudja mit? Nem büntetem meg,
de szégyellje magát.” „Nagyon rossz volt – mesélte később –
több mint egy óra hosszát szégyelltem
gyelltem magam.
m
Inkább kifizettem volna a bírságot.
got. Több tucat sportkocsim
sportk
van, de soha
többet nem állítottak meg gyorshajtásért.” Időskorában hazajött Magyarországra, vagyonát
gyonát az első feleségére
feles
hagyta az
utolsó fillérig. Tehetsége
ge azonban itthon is megmutatkozott,
me
rövidesen újra dúsgazdag
gazdag lett. Kívánsága teljesült:
telj
Magyarországon helyezték örök nyugalomba.
galomba.

A dorozsmai templomtorony
Ha Szegedre utazunk, Kiskundorozsma előtt a templom
tem
tornyát pillantjuk meg először.
ször. Több mint kétszáz
ké
éve őrzi a tájat
fenséges
enséges nyugalommal. Ez a második
m
legidősebb műemlék
Szeged és környékén.
kén. Fennállása óta azonban egyszer nagyon
nagy bajba került.1944. október másodikát
másod
írjuk. A visszavonuló magyar hadseregben kiadják a parancsot:
para
a dorozsmai
templomtornyot fel kell robbanttani, porig rombolni, minden
áron. Az ellenségnek ugyanis remek megfigyelőpont.
megf
A kor
technikájával ez nem tűnik túl bonyolultnak.
b
A parancsot három tüzér kapja. Mindhárman
man forráskútiak.
forrásk
Név szerint Kómár
Kálmán, Monostori Kálmán,
mán, Vass Mihály. A fiatalok
f
összenéztek, szavak nélkül is értik, a parancsot
para
szabotálni fogják, ez
nem kérdés. A kérdés
dés az, hogyan. Megegyeznek abban, hogy
a torony
rony déli sarkát célozzák, éppen csak hogy a lövedék sús
rolja a célt. Így történt? Kérdeztem Monostori Kálmán bácsit.
b
„Pontosan így és köszönöm,
nöm, hogy megkérdezted.
megkérde
Soha senkinek nem dicsekedtünk
kedtünk vele, csakis apádtól tudhatod,
tudh
hiszen ő
ott volt.” Szemében könny csillogott, és mint aki elszégyellte
e
magát, hozzátette: „ha újra kapnánk a parancsot,
p
most is ezt
tennénk, mindhárman. Sajnos közülük
köz
senki nem él már, és a
dorozsmaiak nem is sejtik, hogy a büszkeségük, a templomuk
sorsa egykor három forráskúti
ráskúti katona kezében
kez
volt. Az életükkel játszottak, hiszen háborúban
rúban parancsot
p
megtagadni nem
túl szerencsés dolog. Köszönjük
szönjük nekik.
n

Tisztelettel:
isztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Művelődési Ház programajánlója

Könyvtári hírek

Szakköreinkhez, klubjainkhoz
továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!

A Csongrád megyei Gyermekkönyv-hónap
Gyermekkönyv
keretében megyénkbe látogatott Varró Dániel,
József Attila-díjas magyar költő,
ő, író, műfordító.
m
Ezen alkalomból a forráskúti könyvtárnak is
lehetősége nyílt egy író-olvasó
olvasó találkozót
szervezni, amelyen az általános iskola alsó
tagozata, illetve a nyolcadik osztályos gyerekek
vehettek részt.
Az író elsősorban
sorban a Túl a Maszat-hegyen
Maszat
c.
művébőll olvasta fel ’Szösz néne’ egy részletét,
részletét
képekkel illusztrálva; ezzel interaktív élményt
adott
a
jelenlévő
gyerekeknek
és
pedagógusoknak.
Majd
saját
verseket,
mondókákat olvasott a jelenlévőknek,
őknek, bevonta a
gyerekeket
a
mondókázásba,
a
rímek
megfejtésébe.
Egy nagyon jó hangulatú, aktív találkozó
találkoz
kerekedett, amit az alábbi fotók segítségével
megosztunk a nagyközönséggel is.

Szeretettel várunk mindenkit!

Nyugdíjasklub hétfőnként
főnként 15.00-tól
15.00
Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 17.00 órától
Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától
Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében”
csütörtökönként 17 órától
Tűzzománc szakkör Csütörtökönként
C
18.00 órától
Zumba
hétfőnként 19 órától
Alakformáló torna
Hétfőnként 17. órától;; Edző: Guth Gabi
Amatőr SzínKör
Hétfőnként
étfőnként 18 órától Kálmán Dánielné vezetésével

Barnáné Király Anikó
könyvtáros

Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztőegészségfejlesztő
terapeuta vezetésével nov. 27-én
27 és dec. 11-én 14. órától
Nagycsaládos gyűlés
Októberben nem lesz gyűlés!
SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
hétfőtől – péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva
KÖNYVTÁR
Kedden és csütörtökön 8--12 és 13-18 óráig, szerdán 1315 óra között

Szeretettel várjuk!
várjuk
Művelődési Ház nyitva tartása:
hétfő: 10-20 óráig
kedd- péntek: 10-18
10
óráig
www.facebook.com/forraskut
www.facebook.com/forraskutmuvhaz
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Anyakönyvi hírek
Születések
Gyuris Attilának és Zsemberi Editnek

Lili
Kálmán Jánosnak és Kovács Mónikának

Donát
nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás
Id. Kocsispéter István
(élt 87 évet)
Zombori Dezsőné Lajkó Erzsébet
(élt 54 évet)
Gyuris Antal
(élt 67 évet)
Hozzátartozói fogadják részvétünket!

Állampolgársági esküt tett
Matsch Márta

Forráskút lakossága nevében köszönjük az
Önkormányzatnak és főként
fő
Czékusné Panni
néninek és a közmunkásoknak, hogy egész
évben rendben és tisztán tartják a temetőnket.
temet
Továbbá köszönjük a Polgárőröknek,
Polgár
hogy
Mindenszentekkor is odafigyelnek
biztonságunkra
biztonságunkra.
Könyvbemutató
GUT GABRIELLA
Mire vársz? Hozd magad fitt formába!
Hamarosan a Könyvtárban!
Részletek a Művelődési
Mű
Ház facebook
oldalán
(https://www.facebook.com/forraskutmuv
https://www.facebook.com/forraskutmuv)
haz/.
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL
MAIL CÍMEK:
CÍMEK

Vásártartások
Mórahalom
Ruzsa
Kistelek

december 16. állat- és kirakodó vásár
december 9. állat- és kirakodó vásár
december 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

November 17-én és 18-án 08 órától 20 óráig
Dr. Pappa Sándor
Telefon: 06 30/4879-805
November 24-én és 25-én 08 órától 20 óráig
Dr. Hursán Mihály
Telefon: 06 30/9986-139

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:

112

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 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: 2018.11.19.. Következő lapzárta november 30.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
ingyenes
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