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Testületi tájékoztató,
önkormányzati hírek

Meghívó

2-3. oldal

Suli hírek
4-7. oldal

Egyházi hírek
8-9. oldal

Agrárhírek
9. oldal

Prevenciós nap
Programajánló
10. oldal
Anyakönyvi hírek
Halloween-i buli
11. oldal

Vásárnaptár
Állatorvosi ügyelet
Közérdekű telefonszámok
12. oldal

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti
vészeti Iskola
vezetése és a 8. osztály tanulói
meghívják Önt és kedves családját
2018. október 19-én,
én, pénteken
12órára az
1956-OS
OS FORRADALOM
TISZTELETÉRE RENDEZETT MŰSORUKRA
MŰ
a Jerney János Művelődési
ű ődési Házba.
Kérjük, tisztelje meg műsorunkat
sorunkat a jelenlétével!

Szüreti mulatság
Tizenhatodik alkalommal került sor a Forráskúti Szüreti mulatságra szeptember
utolsó szombatján, melyre a szeles idő
id ellenére is nagyon sokan jöttek el.
Az eseményt szokásainkhoz híven borverseny előzte
előzte meg, melyre idén Molnár
Mihály, Kádár Német Lajos, Szögi János, Vass Imre, Géczi Lajos,
Kószó Antalné,
Antalné, Tímár Géza és Bálint Ferenc borászok neveztek. A Bortábornoki címet a borverseny győztese,
gy ztese, Kádár Német Lajos nyerte el. Gratulálunk Neki
a bortábornoki címhez!
A szüret a Molnár család szőlőjében
sz
kezdődött,
dött, majd darálással, préseléssel és a
must kóstolásával
kóstolá
már a művelődési
dési háznál folytatódott.
Idén is sor került a borkirálynő
borkirályn választásra, a verseny gy
győztese, a 2018. évi
Borkirályn Kiss Renáta lett, I. udvarhölgye Kukla Karolina, II. udvarhölgy
Borkirálynő
Turcsik Anikó lett. Gratulálunk Nekik!
Az eredményhirdetések
eredményhirdeté
után hajnalig folytatódott a mulatság a Cocktail Band
Együttessel.
Ezúton is köszönjük a rendezvény lebonyolításához nyújtott közreműködést
közrem
a
lovas
lovas-fogatosoknak
és a szüretelő fiataloknak, gyerekeknek, valamint mindenminde
nemű felajánlást, támogatást a borászoknak!
ászoknak! Köszönjük, hogy segítségükkel
emelték rendezvényünk színvonalát!
A
szüreti
mulatságon
készült
fényképeket
megtekinthetik
a
www.facebook.com/forraskutmuvhaz oldalon.
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nak a falunapi programok szervezéséért, gördülégördül
keny lebonyolításáért.

Testületi tájékoztató
A Képviselő-testület
testület szeptember 27-én
2
tartotta
soron következő ülését.

Következő napirendi pontban a februárban
elfogadott
fogadott költségvetési rendelet módosításáról
döntöttek a képviselők,
képviselő
mivel a központi
költségvetés terhére pótelőirányzatot
pótelő
állapítottak
meg.

Első napirendi pontban a Forráskúti Általános
Iskola és AMI 2017/2018. tanévről
tanévr
készült
részletes beszámolóját ismerhették meg a
jelenlévők,
k, amelyet Sápi Zoltán iskolaigazgató
készített. A tanulói létszám 149 főő volt az elmúlt
tanévben. Az intézményben az oktató-nevelő
oktató
munkát a Nemzeti Köznevelési törvényben
törvénybe
meghatározott
képesítéssel
rendelkez
rendelkező
pedagógusok végzik. A tárgyi feltételek
megfelelőek,
ek, felújítások, karbantartások történtek
a tanév során. Több nyertes pályázata volt az
intézménynek, amelyek már megvalósultak, így
például az őszi
szi Erzsébet tábor Zánkán,
Zán
a
„Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek – Édes
Erdély”, „Tehetségfejlesztőő eszközfejlesztés
Forráskúton”, továbbá folyamatban van Ruzsával
közösen tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Erdélybe, ökoiskolai cím, valamint a tanulást
segítő terek infrastrukturális
ukturális fejlesztése.
Folytatódik
a
lengyel-magyar
magyar
gyerekek
cserekapcsolata, idén szeptember végén érkezett
testvértelepülésünkről 30 diák.

Hatodik napirendben az önkormányzat 20182018
2023 évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi
Esélyegyenl
Programját fogadták el a Testület
Testül tagjai. A több, mint
100 oldalas dokumentumot dr. Kapás Anita jegyjeg
ző asszony készítette el, amely megléte elengedelenge
hetetlen pályázatok elkészítéséhez, elszámolásáelszámolás
hoz.
13 intézkedési terv került a programba, amelyek
az alábbiak:
1. Családbarát településkép kialakítása.
ki
2. Arany János programban való részvérészv
tel ösztönzése.
3. Gyerekprogramok szervezése az integinte
ráció segítésére.
4. „Akáció-Vakáció”
Vakáció” – nyári gyerektáborok szervezése.
5. Egészségfejlesztő
Egészségfejleszt és szemléletformáló
programok szervezése.
6. Helyi foglalkoztatási eszközök fejlesztése.
7. Klubfoglalkozások nők
n számára.
8. Idősellátás
sellátás fejlesztése.
9. Tanyasi közösség fejlesztése.
10. Közszolgáltatások akadálymentesítése.
11. Tömegközlekedés akadálymentesítése.
12. Járdák, utak akadálymentesítése.
13. Külterületi közműfejlesztések.
közm
Az intézkedési tervnek összhangban kell lennie a
gazdasági programmal és a fejlesztési tervekkel.

Második napirendben a Forráskúti Margarét
Óvoda és Bölcsőde
de elmúlt nevelési évről
évr szóló
beszámolóját hallgatták megg a testület tagjai.
Tájékoztatást kaptak a képviselők
ők az óvodások
létszámának alakulásáról, amely május 31-én
31
77
fő volt. A nevelési év végén 17 nagycsoportos
gyermek ballagott el az óvodából, és 15
gyermeket írattak be a szülők
ők kiscsoportba. 2018.
márciusában
sában került átadásra a 12 férőhelyes
fér
bölcsődei
dei intézményegység, ahová minden
jelentkező felvételt nyert. A tárgyi feltételek
biztosítottak.

Egyebekben aktualitásokról esett szó, továbbá
Polgármester úr tájékoztatta a jelenlévőket
jelenlév
a
pályázatok előrehaladásáról,
őrehaladásáról, valamint az év
hátralévő eseményeiről,
ől, feladatairól.
feladatairól
Zárt ülés keretében hatósági ügyekben döntöttek
a Képviselő-testület
testület tagjai.

Harmadik napirendi pontban a Forráskúti MargaMarg
rét Óvoda és Bölcsőde
de éves munkatervét fogadta
el a Képviselő-testület,, valamint egy fő
f technikai
dolgozói státusz bővítésrőll döntöttek.
Negyedik napirendi pontban a jubileumi, XXV.
Forráskúti Falunapokról készült beszámolót fof
gadták el a képviselők,
k, amelyet Illés-Vizsnyiczai
Illés
Borbála készített. A részletes beszámoló a HírforHírfo
rás előző lapszámában megtalálható. E napirend
tárgyalásakor Fodor Imre Polgármester úr köszönetét fejezte ki a Képviselő-testület
testület előtt
el Boriká-

Dudásné Gábor Tünde
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Helyesbítés
A szeptemberi újságban a Forráskút tortája 2018. cikkünkben az alábbi három torta készítője és neve tévesen szerepelt,
szerepelt
melyért ezúton is elnézést kérünk a tortaversenyre nevezőktől és az Olvasóktól egyaránt.

Varga Gabriella: Gyümölcsös
mascarpone torta

Zádori Olga: Vendégváró torta

Kocsispéter Mariann: Mascarpones
csokoládétorta

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019.
201 évre
Forráskút Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Er
Minisztériumával együttműűködve az idei évben is kiírja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázati feltételekről
feltételekr
érdeklődni a
Polgármesteri Hivatalban Galzóné Gyuris Tímea ügyintézőnél,
ügyint
illetve a www.emet.gov.hu oldalon van lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az új pályázóknak regisztrálniuk szükséges, a regisztráció elérhető:
elérhet
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
s://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon.
Azok a pályázók, akik már korábban regisztráltak az EPER-BURSA
EPER BURSA rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők
a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be a rendszerbe.

A pályázatok EPER-Bursa rendszerben
endszerben történő
történ rögzítésének és a Polgármesteri Hivatalhoz történő
történ
benyújtásának (a szükséges mellékletekkel együtt) határideje:
2018. november 06.
Polgármesteri Hivatal

Segítsünk a bajba jutott Farkas Családon!
Sokan érdeklődtek, hogyan segíthetnének Farkas Réka
gyógyulásában.
Réka csontvelő-transzplantáció előtt
őtt áll. Ő is, mint a
többi gyermek, betegsége előtt
őtt sokat álmodozott a
jövőről.
l.
Ma
a
legnagyobb
vágya,
hogy
meggyógyulhasson.
Köszönjük, ha adományaikkal támogatják steril szoba
kialakítását otthonában!

IDŐPONT
ŐPONT VÁLTOZÁS

Bankszámlaszám:
FARKAS RÉKA

2018. október 25-én,
25
csütörtökön
9.00 – 12.00 óráig

11773092-00650595
00650595

a Művelő
űvelődési Házban.
Személyigazolványát, lakcímkártyáját és

TAJ kártyáját hozza magával!
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A 3. állomáson Kerékpáros futárral találkozhattunk,
aki 1kerekű mérőkerékkel
őkerékkel futkosva kézbesítette a
csomagokat néha szlalomozva.

Európa legnagyobb közlekedési és környezetvédelmi
kezdeményezését, az európai mobilitási hetet és
autómentes napot 2002 óta minden évben
megrendezik. Szeptember 16. és 22. között számos
európai városban szerveznek családi programokat,
melynek
célja,
hogy
minél
többen
környezettudatosan
közlekedjenek,
használják
kerékpárjukat az autó helyett. E program keretében
iskolánk is gazdag programot kínált.
Az első osztályosok Nagyné Rabi Márta tan
tanító néni
vezetésével
iskolánk
mobil
KRESZ
KRESZ-pályáját
használva a szabályos gyalogos és kerékpáros
közlekedést
gyakorolták.

A 4. állomáson meg kellett találni azokat az
eszközöket, amik a kerékpár javítására szolgáltak.
Az 5. állomás a Legek Top 10 címet viselte.
Például: hol van a világ leghosszabb vasútvonala?
vasútvonala Oroszo.-;; Hol használják még ma is a lovat
közlekedési eszközként?
nt? -Mongólia-; Melyik
országban használják a kerékpárt a legtöbben
közlekedési eszközként? -Hollandia-; és Európában
Magyarországon használják a legnagyobb arányban
a tömegközlekedést. A világtérképen meg kellett
keresni az adott országokat.
Érdekes feladat
dat várta a 6.
állomásra
érkezőket:
őket:
Melyik útvonalon van
közelebb? Térkép
és
madzag
segítségével
megadott
települések
közötti távolságot mértek
a versenyzők.

Színes rajzokkal ékesítették a suli sportpályáját, ahol
mesebeli közlekedési eszközöket tekinthettünk meg.
A
bátrabb
felső
tagozatos
diákok
felpattanhattak
egy
furcsa
kerékpár
nyergébe; ami nem arra
ment, amerre szerette
volna a vezető.

Végül a 7. helyszínen egy
közlekedési totót oldottak
meg
tanulóink.
Az
időjárás
járás
is
nagyon
kedvezett a jó hangulatú
délután
eltöltéséhez.
Köszönjük a CSEMETE
Természetés
Környezetvédelmi
Egyesület
munkáját.
Izgalmas feladatokkal érkezett a rendőrség
rend
képviseletében
viseletében Repkó Zoltán másodmagával. A
fiatalabb
korosztály
tagjai
rendőrautót
színezhettek,
bárki
végigmehetett a
kerékpáros
akadálypályán,
leellenőriztethette,
riztethette,
hogy
a
kerékpárja
közlekedésbiztonsági szempontból megfelel-e.
megfelel

Népszerű volt a CSEMETE Természet
Természet- és
Környezetvédelmi
Egyesület
Környezetbarát
közlekedés címet viselő akadályversenye, ahol 7
állomás akadályait kellett leküzdeni.
Az egyik állomáson környezetterhelő járműveket
kellett a környezetszennyezés mértékétől
mértékét függően
rangsorolni, majd 3 elsősegély
segély nyújtási fogást lehetett
a gyakorlatbann is kipróbálni. Kiderült, hogy sem egy
karsérülés ellátása, sem egy orrvérzés
orrvé
esetén
alkalmazandó parittyakötés nem könnyű feladat, ha
hatékony elsősegélynyújtók
segélynyújtók szeretnénk lenni.
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A legnépszerűbb azonban az ún. részeg szemüveg
volt. Ez a szemüveg a bódult, illuminált állapotot
szimulálta. Érzékeltette a megváltozó, növekvő
növekv
reakcióidőt,
t, a zavartságot, a távolság rossz
megbecsülését, a periférikus látás csökkenését.
Érdekes volt végigmenni a bóják között ezt a
szemüveget viselve.

„Lengyel, magyar – két jó barát,
együtt harcol, s issza borát.”
Forráskút és a lengyel Charsznica település közel 10
éve felvette egymással a kapcsolatot, majd
testvértelepülési megállapodást kötött. Ennek
köszönhetően ebben az évben az eredetileg júniusra
tervezett kirándulás helyett szeptember 28-tól
28
5 napon
át 30 lengyel tanuló és kísérőik
kísér
látogattak el
Forráskútra. A vendégek fogadását, szállását és
programját az Önkormányzat és az iskola közösen
szervezte. Természetesen ebben
e
a Szülők és a
Gyerekek is részt vettek.
A vendégek szeptember 28-án
28
a koraesti órákban
érkeztek, s elfoglalták a Borostyán étterem tetőterében
tet
az ifjúsági szálláshelyet. Vacsora után megkezdődött
megkezd
az ismerkedés a helyi és lengyel gyerekek közt a
település
pülés játékos felderítése közben. Szombaton
délelőtt
tt megtekintették az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékparkot, a körképet s a Borszűrő
Borsz
Szent
Mihály-napjához
napjához kapcsolódó
rendezvényeket is.
A délután Forráskúton is
ennek jegyében telt, a
lengyel gyerekek a hideg
szél ellenére lovaskocsikon
részt vettek a helyi szüreti
programon is.
Este DISCO-val
val folytatódott a közös program az
iskolában. Vasárnap forráskúti családokkal töltötték a
napot a gyerekek, minden család gazdag programmal
és szívélyes vendéglátással
ssal készült. Hétfőn
Hétf délelőtt a
mórahalmi Erzsébet Fürdőben folytatódott a program,
délután pedig városnézésen vettek részt Szegeden.

A biztonságos közúti közlekedés egyik alapja: „Soha
ne igyál alkoholt, ha vezetsz!”

Az iskolai programok mellett számos eseményt
valósítottunk meg Forráskúton az Európai Mobilitási
Hét programsorozatához kapcsolódva, immár
negyedik éve.
Az óvodások a művelődési
dési ház elő
előtti aszfaltra
rajzoltak bicikliket, repülőt,
őt, trolit, stb., és
futóbicikliztek, kihasználva a jó időt.
A baba-mama klubosok babakocsis-kismotoros
kismotoros sétára
indultak, valamint az egészségklubosaink is sétával
csatlakoztak a mobilitási héthez.
Az önkormányzat az autómentes nap alkalmából a
csütörtöki napon kávéval vendégelte meg a
kerékpárral érkezőket.
A Forráskútért Civil Egyesület pedig biciklitúrát
hirdetett az autómentes napon.
Mindenkinek
ezúton
is
köszönjük,
hogy
közreműködött,
ködött, részt vett a Mobilitási Hét forráskúti
programsorozatában!

Esténként a nyelvi nehézségeket legyőzve
legy
folytatódott
a gyerekek közötti kapcsolatépítés, eközben a
pedagógusok is megosztották
ztották szakmai tapasztalataikat
az oktatásról.
Október 2-án
án reggel pedig könnyes búcsút vettek a
forráskúti gyerekektől,
ől, a déli órákban látogatást tettek
Budapesten a Parlamentben, majd ebéd után
hazaindultak.
A forráskúti gyerekek terveink
szerint 2019.
201 június végén utaznak
Lengyelországba,
s
várhatóan
hasonlóan tartalmas programban
ismerkednek
a
testvértelepülés
életével s gyakorolhatják az angol
nyelv segítségével a kommunikációt.
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kellett egy selfie-t”. Viszonylag
onylag egyszerűnek
egyszer
tűnik, de
higgyék el, nem volt az. A nehezítő
nehezít körülmények: A
lapot, amin a megtalálandó helyszínek képei szerepelszerepe
tek, nem mi használtuk legelőször.
legelő
Ráadásul nem is teljes képet kaptunk, csak egy kis darabkát a célpontból.
Ha sikerült is rájönnünk, vajon mi lehet, meg kellett tat
lálnunk. Óriási volt a tábor területe…! Igazi nyomonyom
zóknak érezhettük magunkat, és egy kicsit jobban megme
ismerhettük a terepet. Keresgélés közben jól szórakozszórako
tunk.
(Gál Violetta)
Foci, bob és János vitéz
Egyik este mégg kimentünk a sportpályára, és aki szereszer
tett volna, az focizhatott, de lehetett csak szurkolni is.
A szurkolók között akadtak olyanok, akik inkább szójászój
tékokat játszottak. Jól éreztük magunkat.
magu
Kilenc óra körül el lehetett menni még a diszkóba.
A harmadik napon, hazafelé még Balatonfűzfőn
Balatonf
boboztunk. Mindenki a kedvére száguldozhatott. A melme
lette lévő büfében vásárolhattunk a csemegékb
csemegékből.
Kiskőrösön
rösön is megálltunk, megnéztük a János vitéz
interaktív kiállítást. Egy csodálatos mesés világot járjá
hattunk be a népszerűű hőssel,
őssel, és betekinthettünk az
egyik legnagyobb költőnk
őnk és forradalmárunk, Petőfi
Pet
Sándor szülőházába.
házába. Innen már csak egy megállót tarta
tottunk: Soltvadkerten fagyiztunk egyet.
(Török Karolin)
Pillanatképek
„Az összetartás egyik
jele volt, hogy a hetedikes lányok két- két
fonott copffal mentek
reggelizni.”
„Jó volt a számháború!”

Történetek egyenesen Zánkáról
Iskolánk 5 osztálya 2018 szeptemberében a zánkai ErE
zsébet-táborban
táborban tölthetett el néhány igen eseménydús
napot. A programokról és a hangulatról tanúskodjanak
a diákok beszámolói!
Sárkányhajózás
Részt vettünk egy sárkányhajó túrán, ami után senki se
maradt száraz. Nem azért, mert felborultunk volna, hah
nem mert „megtámadtuk egymást”, tehát mindenki,
ahogy csak bírta fröcskölte a másik csónakban ülő
ül gyerekeket és kísérőtanárokat az evezőkkel.
őkkel. Mivel a 8.
osztály már másodszor ült és evezett ilyen hajóban, a
tapasztalat előnye
nye a mienk volt a kisebbekkel szemben,
valamint volt két erényünk: ’’az erőő és a fegyelem''.
Miután kiszálltunk, már senkit se érdekelt, hogy csucs
rom vizes. Sőt,
t, ha már lúd, legyen kövér! …
(Gál Violetta)

Fürdés a Balatonban és trambulinozás
Mivel a sárkányhajózáskor teljesen vizesek lettünk, beb
lemehettünk térdig
a Balatonba. Térdig
érő vízben voltunk,
csak nyakig! Olyan
jól éreztük magunkat, hogy kérésünkre délután visszamehettünk fürdeni.
Kakasharcoltunk,
fröcsköltük egymást
vízzel. Bár fürdőruhát sokan
kan nem hoztak, nem estünk
kétségbe: a már sárkányhajózáskor
hajózáskor összevizezett ruháruh
inkat használtuk.
Az egyik kedvenc programunk a trambulinozás
volt. Egyszerre hatan mehettünk fel. Először
Elő
meglepődtünk, hogy milyen magasra dob minket. Szerettünk
volna szaltózni is, de nem lehetett…
(Dudás Nelli)
Kincskeresés
Az egyik programunk egy kisebb nyomozással kezdőkezd
dött. Még mielőtt
tt mindenki azt hinné, hogy már megint
elvesztettük a szobakulcsot, tisztázom, hogy most a tát
bor által nyújtott játék miatt keresgéltünk. Küldetésünk:
a képeken szereplő helyszínek felkutatása. Bizonyíté
Bizonyítékképp, hogy ott voltunk, (mai szavakkal élve) „lőnünk
„l

„Nekem legjobban a Badacsony megmászása és a bob
bozás tetszett.”
„Az étel finom volt, a szobákkal is megbarátkoztunk.”
„Ebben az évben volt a legélménydúsabb a zánkai tát
bor.”
„Asárkányhajózás
Asárkányhajózás nagy élmény volt számomra, de ami
a legjobban tetszett, hogy a tanárok a kívánságainkat is
figyelembe vették.”
„A késő esti kártyaparti is nagyon jó mulatság volt.”
„Szerintem mindenki jól érezte magát, mert jó közösközö
ség voltunk!”
„Jó emlékekkel
kkel és új barátokkal jöttünk haza.”
„A kedvenc programom a lézercsata volt.”
„Ez volt a legutolsó közös kirándulásunk. A legjobb az
volt, hogy végre fürödtünk a Balatonban!”
„Sokat nevettünk. Ha lehet, el fogok még menni ZánZá
kára.”
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Zenei világnap
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin
kezdeményezésre 1975 óta október 1-A ZENE
VILÁGNAPJA.
Pszichológiai kutatások bizonyították, hogy az
éneklés valóságos életelixír. Segíthet legyőzni
legy
a
hétköznapok nehézségeit, helyreállítani testi és lelki
egyensúlyunkat. E szempontból nem az a fontos,
hogy szépen vagy tökéletesen énekelünk, hanem a
belső ráhangolódás.

Ingyenes alakformáló
torna

A Csongrád Megyei Szabadidősport
Szabadid
Szövetség
2018-ban
ban elindította EFOP-1.8.6-17
EFOP
projektjét,
amelynek célja a pályázati felhívással összhangban
a lakosság egészségfejlesztése, a szabadidősport
szabadid
tevékenység
elterjesztése
és
a
sportszolgáltatásokhoz
rtszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása,
különösen a hátrányos helyzetű
helyzet
célcsoportok
számára, illetve, hogy a projektek révén a kevésbé
fejlett régiókban minél több típusú sportszolgáltatás
fejlesztés valósuljon meg, ezáltal minél szélesebb
egészségfejlesztőő
testmozgás
kínálat
álljon
rendelkezésre.
A Szövetség 30 hónap alatt három megyében
(Csongrád, Békés és Bács-Kiskun)
Bács
65 településen
szervez a lakosság számára szabadidősport
szabadid
rendezvényeket, Dél-alföldi
alföldi Mozgolódó néven.
Sportprogramjaink között szerepelnek
sz
eseti,
valamint hetente, negyedévente és félévente
ismétlődő események, emellett három úgynevezett
Mega Tártkapus Egészségfejlesztő
Egészségfejleszt és Családi napot,
illetve több lakossági kampányt és fórumot
szervezünk.
A projektidőszak
szak alatt több helyszínen is
felelevenítjük a több évtizedes hagyománnyal
rendelkező szabadidős
ős sportágakat, mint például a
nordicwalkingot,
lábtengót,
asztaliteniszt,
görkorcsolyázást, kerékpár és vízi túrákat, illetve a
szövetségünk által három évvel ezelőtt
ezel
elindított
heti rendszerességűű minden korosztály számára
elérhető sajáttestsúlyos alakformáló fitness edzést.
Ezek az ingyenes alakformáló tornák Forráskúton
Gut
Gabi
irányításával
zajlanak,
melyekre
a
Művelődési
dési házban várunk
szeretettel mindenkit kortól,
nemtől,
l, edzettségi szinttől
szinttő
függetlenül.
Rendezvényeinken
kiemelt
hangsúlyt
kap
az
egészségfejlesztés, prevenció,
céltudatosság és a helyes
táplálkozásra való ösztönzés.
További küldetésünk a hátrányos
hátrá
helyzetűek,
nyugdíjasok és mozgássérültek illetve fogyatékkal
élőkk
felkarolása
a
szabadidősport terén.

Az éneklés gyógyító erejéről
ől szóló tudás az
emberiség történetének régmúltjáig nyúlik vissza. A
kőkorszaki
korszaki sámánok hangjuk segítségével transzba
estek és gyógyító szertartásokat hajtottak végre. A
Bibliában olvashatunk arról, hogy Dávid, énekével
és hárfajátékával, enyhíteni tudta Saul király súlyos
depresszióját.
ióját.

A görög

mitológiából

ismerjük

Orfeuszt, aki énekével az alvilági isteneket is
megenyhítette, és vadállatokat
képes volt megszelídíteni. A zene
és az ének a történelem során
egyre inkább eltávolodott eredeti
funkciójától, gyógyító, spirituális
hatalmát
fokozatosan

elvesztette,

és

önmagáért

való

művészetté vált.
Iskolánkban ezt a napot úgy
ünnepeltük meg, hogy minden
zenei tanszakot képviselve egykét növendék a tanítási órák szüneteiben az aulában
rögtönzött minikoncertet adott.
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IGAZ ISTEN” képét. Ha elkészült a kép, akkor vidd be
a pogány templomba és ott mutasson be előtte
áldozatot. Az aranyműves kezében a készülő
szoborból egy CSODÁLATOS FESZÜLET lett. Ezt
csodálatos
álatos feszületet bevitték a pogány templomba.
Itt kijelölték az áldozatbemutatás napját, addig
bezárták a pogány templomot. Amikor eljött az
áldozatbemutatás napja, és kinyitották a templomot
ott megdöbbentő dolgot láttak. Az ott lévő bálványok
mind lehullottak
lottak a földre. Miután Costus király
bemutatta áldozatát a kereszt előtt, felesége, a
királynő áldott állapotba került. Kilenc hónap múlva
egy szép lánygyermekük született, aki Katalin nevet
kapta.
Az ELSŐ KERESZT, a maga valóságában Krisztus
Urunk, tehát
ehát Jézus Krisztus keresztje volt. Ezt
követően a keresztényüldözések miatt a korai
keresztények
nem
merték
látványos
jelként
használni.
„Ti vagytok a világ világossága… dicsőítsétek a
mennyei Atyátokat.” (Mt. 5,14). Jézus így biztatta
tanítványait, hogy hitüket vállalva hirdessék Isten
iránti elkötelezettségüket. Ez indította a korai
keresztényeket arra, hogy hitüket megvallva legalább
titokban
jelekkel,
szimbólumokkal
azonosítsák
magukat.
Az
üldözésektől
félve
a
földalatti
katakombákban, (temetkezési
(temetkezé
hely) végezték a
szentmiséket, s ezekre a helyekre már kikerült a
KERESZT freskók vagy tárgyak formájában.
Nagy Konstantin római császár a 312. október 28.28.
án lezajlott Milvius-hídi
hídi csata előtti éjjel álmot látott.
Egy nagy kereszt tűnt fel az égen, ezzel a felirattal:
„E JELBEN GYŐZNI FOGSZ!” Constantinus másnap
felvarratta a kereszt jelét a katonái ruhájára. A
zászlórúd
csúcsára
a
római
sas
helyett
aranykoszorúba
foglalt,
drágaköves
Krisztus
monogram került. Ezt követően véres ütközetben
legyőzte
Marcus
arcus
Aurelius
Valerius
Maxencius
háromszoros túlerőben lévő seregét. Majd 313-ban
313
államvallássá tette a KERESZTÉNYSÉGET.
A kereszt és egyben a liturgikus tér, a
katakombákból Nagy Konstantin rendelete utáni
időben átkerült a templomba. A KERESZT oltáron
vagy annak környezetében (fölötte, mellette, előtte)
volt elhelyezve.
Majd Nagy Szent Leó pápa 779-ben
779
rendeletet
hozott
ott a kereszt elhelyezésére az utak mentén,
városok és települések határában, szerte Európában.
E kortól a kereszt a templomból kilépett szakrális
terével, a nép, az „Isten népe” közé. A rendelet után
a tényleges keresztállítással hirdették a krisztusi
hívők
ők hitét, és az adott területen élők vallási
hovatartozását.
Sok esetben járványok tizedelték az ország
lakosságát, és azok elmúltával hálából állítottak
keresztet.

Egyházi hírek
Templomunkban megváltozik az esti szentmisék ideje
OKTÓBERBEN, délután ½ 7 helyett, ½ 6 lesz! Délután
5 órától közös rózsafüzér, és azt követi az esti
szentmise!
Október 6. szombat - kezdődik a Templomi hittan:
8 óra bérmálkozók, 9 óra elsőáldozóknak.
Október 21. vasárnap:
asárnap: Missziós vasárnap missziós
gyűjtés a missziók javára
Október 23. kedd:
edd: N E M Z E T I Ü N N E P Kapisztrán Szent János, egyházmegyénk másik
védőszentje,
Október 28. vasárnap:
asárnap: Szent Simon és Júdás Tádé
apostolok ünnepe
Nyári időszámítás vége órákat
kat visszaállítjuk, esti mise
5 órakor lesz.
November 1. csütörtök:
sütörtök: MINDENSZENTEK ünnepe,
délután 2 órakor a temetőben szentmise, majd
Sírszentelés. Este nincs rózsafüzér!!! (Első
csütörtöki Jézus Szíve Családok imaórája egy
héttel később!)
November 2. első- péntek: HALOTTAK NAPJA ½ 5
rózsafüzér + ünnepi MISE este, majd Halottak esti
ájtatosság, az elhunyt lelkekért - mise előtt
gyónási lehetőség
November 9. péntek:
éntek: Lateráni bazilika felszentelése
CSODÁLATOS JEL, szent kereszt,
mely földünkön ragyogva áll;
ezen függött a Bűntelen:
világmegváltó Jézusunk.
Fönségesebb e drága fa,
mint Libanonnak cédrusa;
ártó gyümölcsöt nem terem,
de váltságdíjunk hozza meg.
Krisztus, jóságos nagy Király,
míg szent kereszted lesz jelünk,
ne múljon óra, pillanat,
mely kegyelmedből nem merít,
hogy egybehangozzék szavunk,
míg buzgó szívvel hódolunk,
s hogy mindenkor zengjen neked
méltó hálánk s dicséretünk.
Atyádat, áldó Lelkedet
egyként dicséret illeti,
Jézus, veled, ki ránk hagyod
dicső kereszted kincseit. Ámen.
(Zsolozsma himnusza)

KERESZT-TÉNYEK
Egy
történettel
kezdeném.
Egyiptomi
Alexandriában élt egy pogány király, neve Costus
volt.
Telt múlt az idő, de nem született
tt gyermekük, pedig a
pogány isteneknek, bálványoknak egymás után soksok
sok áldozatot mutattak be. Eredménytelen volt
áldozatuk. Találkoztak Alforibus görög bölccsel, s neki
is elpanaszolták történetüket, s ez azt mondotta
Costus királynak pár napi gondolkodás
ás után. Menj el
az aranyművesekhez és öntesd ki aranyból az „EGY,
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Például a kolera járvány után kőből faragták azokat.
A Kárpát-medencében
medencében a VIII. századtól állítottak
feszületeket az utak mentén tragédiára emlékezve,
emlékezv
vagy éppen hálaadásként. Az ÚTMENTI
TMENTI KERESZT
reményt sugároz, és mutatja a helyes utat. Sőt
jelképezi a Megváltóhoz való ragaszkodásunkat is.
A kereszt Isten és ember kapcsolatának
csúcspontja, önmagában nemcsak a kálvárián
történő eseményeket, hanem az azon túliakat is
jelzi.
A keresztábrázolások
resztábrázolások a történelem folyamán
nemcsak az emberi szenvedést jelenítik meg,
hanem ezzel együtt szimbolizálják a diadalt is.
A keresztekről többet is megtudhatunk, ha
megfigyeljük
a
hozzá
kapcsolódó
plusz
szimbólumokat is.
A TALAPZAT, ahol a felíratok
ratok olvashatók, jelképezi
az ÁLDOZATI OLTÁRT (az utolsó vacsora asztalát)
és a golgotát egyben.
Érdekes az az ábrázolás, ahol a kereszt tetején
egy RÉZKAKAS található. Van ilyen például
Jászberényben. Ez arra nagycsütörtöki eseményre
utal, amikor Péterr apostol háromszor árulta el
Mesterét,
Jézusát,
a
kakas
másodszori
megszólalása előtt.
De olyan PLÉH KORPUSZOS KERESZTEK is
vannak, ahol bádogból egy félköríves tető is
található a kereszt felett. Ez az égboltot
szimbolizálja. Néhol a tetőn további jelek
jel
is
feltűnnek, annak bizonyságára, hogy Krisztus a
világ Ura és Megváltója. Ezen jelek között találjuk,
a napot, a holdat, egy két madarat és csillagokat. A
Nap arra utal, hogy Ő a világ világossága. A
mennyei fény az ember számára. A Hold a
sötétséget jelenti,
elenti, mely a sátánt hivatott jelképezni.
Azért szerepel rajta, mert győzelmet aratott felette
a keresztre feszített JÉZUS, a halálával és
feltámadásával.
Bár tájegységenként más és más ábrázolás
jellemzi a kereszteket. Anyaguk nem azonos, de
üzenetük ma is ugyanaz.
Íme, az üzenet: ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁT ADTA,
HOGY MEGVÁLTSA A VILÁG BŰNEIT!
Testvér! Téged is megváltott
feszített Jézus! Köszönd meg!

a

keresztre

Szeretettel: Soós János esperes plébános

A falugazdász tájékoztatója
Októberi aktualitások
A téli és a tavaszi fagykárt, jégverést stb.
stb szenvedett
termelők, akinek a Kormányhivatal megállapította
megálla
tábla
szinten a 30 %-os
os kiesést November 1.
1 és 30. között kell
benyújtani a Kárenyhítési kifizetési kérelmet.
Erről még pontos információnk
formációnk nincs, október végétől
érdeklődhetnek az érintettek. Mindenképpen szükség lesz
a tárgyévi, (azaz a 2018-as
as évi) megtermett
megterme
termés
mennyiségi adataira (kg,
kg, t adatok!!!)
A 2018. évi támogatási kérelmek ellenőrzése
folyamatosan zajlik, illetve párhuzamos
párh
a Kormányhivatal
NTSZ
ellenőrzése
a
parlagfű
és
a
selyemkóró
(közismertebb nevén „vaddohány”) iránt. A parlagfűvel
szennyezett területek adott esetben a támogatás teljes
megvonását vonhatják maguk után. Kérem a fentiek
figyelembe vételét.
ermeléshez kötött növényalapú (zöldség,
(
pillangós
A termeléshez
szálas növények (lucerna)) támogatást igénylő gazdáknak
Gazdálkodási naplót kell majd vezetniük, melynek a
pontos formátuma nálam beszerezhető, az érintett
gazdákat kérem, érdeklődjenek. Ezek ellenőrzése jelenleg
je
is zajlik az Államkincstár részéről, melyről előzetesen
értesítik a kijelölt ügyfeleket.
Az
őstermelői
igazolványokkal
kapcsolatos
tudnivalók
A
2016-ban
kiállított
kártya
alapú
őstermelői
igazolványokat 2016, 2017, és 2018-ra
2018
érvényes
betétlappal láttuk
ttuk el, ezek az igazolványok 2018.
december
31-ig
ig
érvényesek
érvényesek.
Szeptember
1-től
lehetséges
séges az előre mutató hatályú (2019.
(
január 1-től
érvényes) betétlapok kiállítása, elsősorban azon termelők
esetében, akik 2019-es
es év elején kívánnak értékesíteni.
Minden termelőt kérem, hogy nézzék át a kártya alapú
őstermelői igazolványaikat, s amennyiben az érvényesség
kezdete 2016 évre esik, úgy keressenek.
A
gyümölcsültetvények
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
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
október végétől érdeklődjenek. A pontos, hatóságokkal is
egyeztetett eljárásrend ismerete után ebben a témában
tájékoztatást kívánok nyújtani.
től minőségbiztosítási és egyéb
2018 szeptember 1-től
okokból a falugazdásznál mindennemű ügyintézés csak
az Őstermelői igazolvány,, (vállalkozók esetében Kamrai
kártya)
elektronikus
beazonosítása
után
lesz
lehetséges, ezért
ért arra kérek mindenkit, hogy ezt ezentúl
mindig hozzák magukkal.
Az
aktuális
pályázati
lehetőségek
a
www.szechenyi2020.hu, www.fvm.hu,
www.fvm.hu a www.mvh.gov.hu
és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem
figyeljék ezeket az oldalakat is..

Tisztelettel:: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Tisztelt betegeink!
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt a már korábban
beharangozott prevenciós programunkra. A rendezrende
vény nyilvános, de a programok tervezhetősége miatt
előzetes regisztráció szükséges! A jelentkezésre GyuGy
ris Katinál és az iskolában a 7.és 8. osztály osztályfőosztályf
nökeinél van lehetőség, Mindenkinek jó egészséget
kívánunk! Vereczkey Csaba dr. és a háziorvosi praxis

Művelődési
ési Ház programajánlója
Szakköreinkhez, klubjainkhoz
továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!
Szeretettel várunk mindenkit!

Nyugdíjasklub hétfőnként
főnként 15.00-tól
15.00

EFOP-1.8.2-17-2017-00020
"Megelőzés háziorvos bevonásával"

Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 17.00
17.0 órától

MEGHÍVÓ

Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától

PREVENCIÓS NAP - Mi

fán terem az
egészségtudatosság, miért
prevenció?

Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében”
csütörtökönként 17 órától

Helyszín: Déryné Művelődési Ház - Üllés

Tűzzománc szakkör Csütörtökönként
sütörtökönként 18.00 órától
órátó

Időpont: 2018.október 27-én,
én, 9-15-óráig
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Zumba

8:30 Regisztráció, ahol mindenki kap ajándékot
9:00 Megnyitó, Juhász Attila alpolgármester
9:10 Kerékpártúra Dr. Takács Ildikóval (kerékpár,
láthatósági mellény)
Reggeli frissítő kocogás Dr. Ország Orsolyával
(sportöltözet, sportcipő)
Átmozgató torna Ádám Patrícia gyógytornásszal
(kényelmes öltözék)
10:10 visszaérkezés a rendezvény helyszínére
10:30 Előadások
Dr.Vereczkey Csaba: Prevenciós program,
kérdőívek
Dr. Csonka Erika: A víz csodája
Dr. Frányó Ildikó: Egészségmegőrzés
Egészségmegő
otthon
Ádám Patrícia: Hogyan tegyük élhetőbbé
élhet
az
életet?
Fábiánné Dr. Kiss Ilona:
ona: Gyógynövények az
egészségmegőrzésben.
őrzésben.
Szenteczki Magdolna: Mit tudnak az
élelmiszereink?
12 -13:45
egészséges és finom ételek
kóstolása Rácz György munkatársai segítségével
14 -TEVAgy a hős– hogy bárkiből
ől válhasson
életmentő hős!
14:45 Zárás

hétfőnként 19 órától
Alakformáló torna
Hétfőnként 17. órától
Edző: Guth Gabi
Amatőr SzínKör
Hétfőnként 18 órától Kálmán Dánielné vezetésével
Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztőegészségfejlesztő
terapeuta vezetésével okt.16-án,
án, 30-án
30
és nov. 13-án 15.
órától
Nagycsaládos gyűlés
November 6-án 16. órakor
SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
hétfőtől – péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva
KÖNYVTÁR
Kedden és csütörtökön 8-12
12 és 13-18
13
óráig

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

ÓRAÁTÁLLÍTÁS
2018. október 28. vasárnap
hajnalban 3:00 órakor 2:00
órára kell visszaállítani az
órát.

A program teljes ideje alatt lehetőség
őség van
egészségügyi állapotfelmérő kérdőív
őív kitöltésére.
Szeretettel várunk mindenkit!
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Bako Gábor és Vonya Emese
Soós Attila és dr. Nagy Izabella
dr. Nagymihály Roland Sándor és Csongrádi
Csong
Krisztina
Balog János és Márton Mária
fogadtak örök hűséget. Gratulálunk!

Gólyahír
Tanács Imrének és Mandrut Angélának

Manuel
nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás
Gyuris Pálné Ádám Margit
(élt 90 évet)
Hozzátartozói fogadják részvétünket!

Nőgyógyászati vizsgálat,
méhnyak
méhnyakszűrés
ULTRAHANG vizsgálattal
a FORRÁSKÚTI Védőnői
Szolgálatnál

2018. október 25-én
(csütörtökön) 900 órától
A vizsgálatot Dr. Kajtár István végzi

Költsége 3000
3
Ft
Az ultrahangos vizsgálat mellett cytológiai
kenet
és
hurok
ok
le
levételt,
felhelyezést,
gyógyszeríratást
íratást
is
végez
és
bármilyen
nőgyógyászati panasszal
panass
lehet fordulni a
szakemberhez.
hez. Ha még nem telt le az egy év az
előző rákszűréstőll számítva és panasza van, az
sem akadály. Várjuk a helyi és a környező
települések lakóit is.

Időpont egyeztetés
egyezteté és
bejelentkezés a Védőnői
Szolgálatnál személyesen vagy
telefonon a 70/3335837-es
számon.
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL
MAIL CÍMEK:
CÍMEK

Vásártartások
Mórahalom
Ruzsa
Kistelek

október 21. állat- és kirakodó vásár
október 28. állat- és kirakodó vásár
november 4. 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

Október 14-én
08 órától 20 óráig
Dr. Szőke Csaba
Telefon: 06 30/324-5032
Október 20., 21., 22. és 23-án 08 órától 20 óráig
Dr. Kovács Tibor
Telefon: 06 30/965-3114
Október 27-én és 28-án 08 órától 20 óráig
Dr. Hursán Mihály
Telefon: 06 30/998-6139

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
járművek 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: 2018.10.14.. Következő lapzárta október 31.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
ingyenes
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