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XXV. Forráskúti Falunapok és Lovasnap
2-4. oldal

Önkormányzati, rendelői hírek
5. oldal

Ezúton szeretettel meghívjuk Önöket
a

XVI.

6. oldal
7-8. oldal

Programajánló
9. oldal

Halloween-i buli
10. oldal
Anyakönyvi hírek
Agrár hírek
11. oldal

Vásárnaptár
Állatorvosi ügyelet
Közérdekű telefonszámok

2018 szeptember 29-én,
2018.

szombaton tartandó hagyományőrző

Suli hírek,
Feltalálókról
Egyházi hírek

ingyenes

Szüreti mulatságra

A program:
13.3
30
0 órától vendégek gyülekezője a Művelődési Háznál,
Háznál
ahol a borversenyre nevezett borokat is megkóstolhatják az érdeklőérdekl
dők.
14.00 órakor indul a lovas-kocsis
kocsis felvonulás a hegybíró, a
2017. évi Borkirálynő, valamint a Bortábornok vezetésével a MolMo
nár Család szőlőbirtokára, ahol közösen szüretelünk,
szüretelün majd a Művelődési Háznál hagyományos módon feldolgozott szőlő mustját
kóstolhatjuk meg.

12. oldal

17.00 órakor kezdődik a 2018.. évi borkirálynő választás a
Művelődési Házban, mely megmérettetésre a kezdés előtt, a helyszínen lehet jelentkezni, mindezek után kihirdetésre kerülnek a
borverseny eredményei. Valamint bemutatjuk a 2018. évi bortábornok
tábornokot.

NÉPDALOS
TALÁLKOZÓ

18.30 órától szüreti bál és vacsora veszi kezdetét. Zenél a
Cocktail Band együttes.

Figyelem! Időpontváltozás!
A Jerney János Művelődési Házban
2018. szeptember 22-én, szombaton
14.30 órától.
Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!
(A műsorra belépőjegy nincs!)

(Vacsorajegyek elővételben
elővételbe szeptember 25-ig
ig a Művelődési Házban kaphatóak.)

Szeretettel várunk mindenkit!
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XXV. Forráskúti Falunapok

együttes élő koncertje
következett. A színpadi
produkciók
sorát
testvértelepülésünk,
Charsznica
rockzenekara, az Elefantes műsora zárta. Ezután
Ezut
a
magyarkanizsai
Eridanus
Zenekarral
mulathattunk
hajnalig.
Szombaton templomunkban ünnepi szentmisével indult a
nap, majd a Parkban a II. világháború hősi halottai
emlékművének megkoszorúzására is sor került.
Ezúton is köszönjük Kovács Lászlónak, hogy idén is
letisztította
és
széppé
varázsolta
községünk
emlékművét.
A szombati napon került megrendezésre a II. Falunapi
Vetélkedő. Az egész napos programon a kicsiktől a
nagyokig
sokan
vetélkedtek,
játszottak,
illetve
szurkoltak. Köszönjük a Forráskútért Civil
C
Egyesület
szervező munkáját.
Idén rendhagyó futballmérkőzésre került sor, a helyi
Öregfiúk a csíkszenttamási (testvértelepülései) delegáció
tagjaiból felálló csapattal mérhették össze tudásukat.
Végül a meccs a hazai csapat javára dőlt el.
Ebédidő után az idei év érdemérmesei, a Forráskúti
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai tartottak bemutatót a
Borostyán Étterem mögött.
Délután a színpadon is változatos műsorral vártuk a
közönséget: az Amatőr Színkör felnőtt, illetve gyerek
csoportja adott műsort
űsort Kálmán Dánielné vezetésével; ifj.
Rabi Antal harmonikán játszott és énekelt, valamint
édesapjával id. Rabi Antallal párbeszédet adtak elő; Kiss
Csillag Anna tanárnő citerásai is színpadra léptek; Vajner
Vivien játszott fagotton; Dudás Klára, a 2015-ös
2015
év
érdemérmese citerázott és énekelt; iskolánk furulya
tanszakos diákjai is felléptek; Pesti Tamara és Nagy
Gerda zongorázott; valamint színpadra léptek a ritmikus
sportgimnasztikás lányok is.
A színes műsort sztárvendégeink folytatták, elsőként
Szekeres
s Adrien lépett színpadra, majd az estét a
Kelemen Kabátban élő koncertje zárta. Ezt követte a
tűzijáték, majd a sátorban a DOMIX szórakoztatta
vendégeinket egészen hajnalig. Volt légvár, segway,
arcfestés, csillámtetoválás és népi játék játszótér is,
melyek
ek kicsik és nagyok örömére idén is ingyenesek
voltak.
A falunapi rendezvények folytatásaként vasárnap
Lovasnapra látogathattak ki az érdeklődők. Köszönjük
Tapodi Sándornak a helyszín biztosítását a színvonalas
program megvalósításához. Köszönjük a Lovasnap
Lovasn
szervezésében, rendezésében nyújtott tevékenységét
Maróti Dezsőnek, illetve a Forráskúti Lóbarátok
Egyesülete minden aktív tagjának, valamint minden
külső segítőnek.
Gyuris Zsolt összefogásával a falunapi felvonuláson kívül
idén már negyedik alkalommal került sor veteránjármű
és régi használati tárgyak kiállítására.
Mindenkinek ezúton is köszönjük a segítségét,
felajánlását, közreműködését, mellyel emelte a XXV.
Forráskúti Falunapok és a XIV. Forráskúti Lovasnap
színvonalát.
Köszönetet
a
falu
lakosságá
lakosságának
a
példátlan
összefogásért a Farkas Réka számára szervezett
véradáson, közel százan jelentünk
jelent
meg, s 64-en
adhattunk vért.
Köszönjük!

ban immár huszonötödik alkalommal tartottunk
2018-ban
Falunapokat Forráskúton.
Idén is a Falunapon kerültek átadásra a Forráskút
Díszpolgára és a Forráskút Községért Érdemérem díjak.
A képviselő-testület Forráskút Község Díszpolgára címet
adományozott Tapodi Lajos Istvánnak, aki életvitelével,
munkájával
szolgálta
a
település
lakosainak,
gazdálkodóinak érdekeit. Kapcsolatteremtő, közvetlen,
feladatközpontú személyisége
e példaértékű a fiatalabb
generációk számára. Szakmájának tapasztalataiból
adódó gyakorlati tudása egyedülálló értéket képvisel
térségünkben, ami elismerendő és megbecsülendő.
Az idei évben a Forráskút Községért
ért Érdemérem díjat a
képviselő-testület a Forráskúti
skúti Önkéntes Tűzoltó
Egyesület részére ítélte oda,, több évtizedes munkája
elismeréseként. Tevékenységüket a mai napig jellemzi a
kitartás, tenni akarás, segítőkészség. Kiemelendő az
erős,
fegyelmezett
csapatszellem.
Önfeláldozó
munkájukkal erősítették településünk
lepülésünk tűzbiztonsági
helyzetét. Számos esetben segédkeztek helyi tűzesetek
megfékezésében. Felkészültségükkel mindig kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak a különböző szakmai és
hagyományőrző versenyeken.
Köszönjük a falunapon közreműködő munkatársaink,
segítőink munkáját! Kiemelnénk a Borostyán Étterem
teljes kollektívájának és a Művelődési Ház dolgozóinak
munkáját. Külön köszönetet mondok ezúton is IllésIllés
Vizsnyiczai Borbálának!! Köszönjük a képviselő-testület
képviselő
tagjainak aktív tevékenységét, a Polgárőrök szolgálatát,
s
a közmunkások segítő közreműködését, valamint
mindazoknak a segítséget, akik az előkészületekben és a
rendezvény lebonyolításában részt vettek, a különböző
programokon szerepeltek vagy segítettek! Köszönjük
Balogh Mónikának a virágokat, valamint
valamin a színpadi
dekorációként felajánlott virágládákat. Köszönjük a
természetbeni és anyagi felajánlásokat Rabi Mihályné
alpolgármester asszonynak, Német Tibornak (Zöldforrás
(Zöldf
Gazdabolt),
Kapás
Mihálynak
valamint
Németh
Zoltánnak.
Forráskút Község Önkormányzata
a az idei évben először,
hagyományteremtő céllal „Forráskút tortája” tortasütő
versenyt hirdetett. A versenyre 10 remekmű érkezett,
ezúton is köszönjük a nevezőknek. A zsűri elnöke Bányai
Attila
cukrászmester,
tagjai
a
testvértelepülések
képviselői voltak. Forráskút tortája 2018-ban
2018
Dömsödi
Aranka Somlói tortája lett. Bányai Attila további
különdíjjal jutalmazott két nevezőt: Matuszka Erikát és
Jenei Mártát. Minden jelentkezőnek gratulálunk és
köszönjük, hogy hozzájárult kezdeményezésünkhöz.
A rendezvény veterán
terán járművek felvonulásával indult,
majd B. Nagy László országgyűlési képviselő úr tartott
ünnepi
megnyitó
beszédet.
Az
ünnepségen
köszönthettük
testvértelepüléseink,
Charsznica
és
Csíkszenttamás
képviselőit
is.
A
megnyitót
a
csíkszenttamási Csonkatorony Néptáncegyüttes műsora
zárta. Ezt követően a Művelődési Ház nagytermében
került sor a II. Forráskúti Kézimunka Kiállítás
megnyitójára, ahol helyi és vendég kézimunkázók
alkotásait
tekinthettük
meg.
Köszönjük
minden
kiállítónak, hogy alkotásával hozzájárult
hozzájárul a rendezvény
kulturális
értéknöveléséhez.
Továbbá
kiemelten
köszönjük a szervező és házigazda Csipkebogyó
Kézimunkakör tagjainak a kiállítás előkészítésében és
lebonyolításában való munkáját. A kiállítás zárásaként az
Őszirózsa Népdalkört hallgathattuk meg.
eg.
Idén is két napos volt a falunapunk, pénteken elsőként
Polgár Peti szórakoztatta a közönséget, majd az Apostol

Fodor Imre polgármester
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Forráskút tortája 2018.
Somlói torta
Hozzávalók:
9 db tojás
9 kanál cukor
9 kanál liszt
1 teáskanál sütőpor
2 kanál kakaópor

Krémhez:
6 dl tej
2 cs vaníliapuding
9 kanál cukor
4 dl tejszínhab

Egy kevés csokimáz
25 dkg margarin
2 kanál kakaópor

6 tojásból meg a kakaóporból kakaóspiskótát sütünk, 3 tojásból sárga piskótát
(26 cm-es tortaformában).
A tejből és a pudingból krémet főzünk,
őzünk, hozzá adjuk a cukrot, ha kihűlt a krém a
margarinnal habosra kavarjuk.
A barna piskótát kettévágjuk, megkenjük az 1/3 vaníliáskrémmel. Rárakjuk a sárgapiskótát,
a többi krémet 2 kanál kakaóval kikavarjuk. 1/3 rákenjük a sárgapiskótára, rárakjuk a
kakaós piskótát. A megmaradt krémmel bevonjuk a torta
t
külsejét. A tejszínhabot felverjük
habosra és ezzel is bekenjük. A tetejét csokimázzal lecsurgatjuk és tetszés szerint díszítjük.

Köszönöm a részvételi lehetőséget és az elismerést: Dömsödi Aranka

További versenyzők:

Matuszka Erika: Alföldi barackos
torta

Faragó Norbert: Oreos csokoládétorta

Oláh Ferenc: Fehércsokis krémsajt
torta

Jenei Márta: Gesztenyekrémmel
töltött diótorta marcipánbevonattal

Oláh Ferenc: Fehércsokis krémsajt
torta

Oláh Ferenc: Fehércsokis krémsajt
torta
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Dudás Jázmin:
Jázmin Karamelltorta

Süveges Mónika: Barackos
kekszes bocitorta

Zádori Olga: Vendégváró torta
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Köszönet a kitüntetésért

II. Családi Vetélkedő
Ismét elérkezett a falunap és ismét vetélkedünk. A
délelőtti programon a 4--7 éves korosztály vehetett
részt, ahol a falu bátor apróságai nagyon ügyesen
teljesítették a feladatokat, ezért a zsűri mind a 13
fő részvetőt díjazta.
Gratulálunk nekik: Budai Albert,
Alb
Budai Blanka,
Csíkós Mirjam, Csíkós Réka, Kálmán Hunor,
Kálmán Romi, Mészáros Lili, Nagy Léna, Paplogó
Anna, Paplogó Csenge, Paplogó Gabriella, Paplogó
Sára, Tóth-Rabi Lara
Délután az ifjúsági és felnőtt korosztály mutathatta
meg
rátermettségét
a
külö
különböző
versenyszámokban, ahol nem csak a versenyben
résztvevők, de a közönség is nagyon jól érezte
magát.

A Forráskúti Önkéntes Tűzoltó
zoltó Egyesület ezúton is
szeretné
megköszönni
Forráskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
Testülete
által
adományozott „Forráskút Községért Érdemérem”
kitüntetést.
A jövőben is igyekszünk elődeink
ődeink jóhírnevét
öregbíteni. A versenycsapattal jó eredményeket
elérni, valamint szükség helyzetekben a lakosság
segítségére lenni, a közösségi rendezvényeket
segíteni.
Tisztelettel: Forráskúti Önkéntes Tűzoltó
T
Egyesület

Ifjúsági kategória eredménye:

Lovasnap 2018.

1. helyezés Bajnokok csapata (Bényi Benedek,
Bényi Nóra, Kapás Patrik, Zámbó Marcell)

Az idei lovasnap és veterántalálkozó ismét nagy sikert
aratott.

2. helyezés: Csini Csajok csapata (Czékus
(
Noémi,
Kovács Aida, Monostori Zsófia, Tari Viola, Tari
Zsuzsanna)

Köszönet a támogatóinknak és segítőinknek:
Forráskút Község Önkormányzata;
Fodor Imre polgármester és családja;
Péter Mihály és családja;
Szalai Géza és családja, csapata;
Maróti Dezső és családja;
Juhász Péter és családja;
Zombori Dezső és családja;
Tapodi Sándor és családja;
Tari Szilárd és családja;
Dani Kálmán és családja;
Sándor Alajos és családja;
Szögi János és családja;
Molnár Mihály és családja

3.

helyezés: Limonádé csapata (Kapás Petra,
Meszes Zsolt, Szilágyi Ádám, Zámbó Vivien)

4. helyezés: Minecraft csapata (Kovács Áron,
Mantsch Mihály, Meszes Viktor, Németh Zoárd)
5. helyezés: Supreme csapata (Kusztovszki Kevin,
Lajkó Attila, Szögi Noel, Zámbó Viktor)
Külön díjban részesült és elnyerte a
búvárkodó elismerést: ifjabb Meszes Zsolt
A felnőtt kategória eredménye:

legjobb

1.

helyezés Peták-Paplogó
Paplogó Kertészet csapata
(Bornean
ean Dániel, Mán Hajnal, Meszes Zsolt,
Pethó Arnold, Sója Vivien)
2. helyezés: Turbó Csigák csapata (Farkas Andrea,
Gyuris Ágota, Repkó Zoltán, Szalai Dávid,
Törköly Andrea)
3. helyezés: Kicsikék csapata (Fazekas Béla, Kapás
Szabolcs, Sápi Norbert, Székely Alina, Zámbó
Szabolcs)
4. helyezés: Passz csapata (Ádám Dániel, Németh
Szabolcs, Németh Zoltán, Németh Zoltánné,
Tombácz Dániel)
5. helyezés: Böfi csapata (Laczkó Csaba, Lippai
Tamás, Sólyáné Erika, Szilágyi Szabolcs)
Ugyan lemondott a helyezésről az Egyesületünk
Egyes
csapata, de hősiesen küzdött a Forráskútért csapat
is név szerint: Csúcs Anita, Fodor Lilla, Kálmán
Péter, Nagy Zoltán, Paplogó Imre.
Ebben a kategóriában külön díjban részesültek,
mint a mezőny legjobb búvárai: Meszes Zsolt és
Repkó Zoltán.
Gratulálunk
álunk Minden résztvevőnek és reméljük,
jövőre ismét találkozunk!!!

Külön köszönet a Veterántalálkozó főszervezőjének,
Gyuris Zsoltnak és családjának, valamint a veterán kiállíkiáll
tóknak a részvételért!
Szervezők

Veterán kiállítás és felvonulás
Második alkalommal érkeztek a falunapi rendezvény
megnyitójára a veterán felvonuláson részt vevők
traktorokkal, motorokkal és autóikkal, majd vasárnap a
Lovasnapon is kiállították veterán járműveiket.
Minden kiállítónak és mindenkinek, aki a felvonuláson
részt vett, köszönjük
k az együttműködést, továbbá
köszönjük Forráskút Község Önkormányzatának
támogatását.

Forráskútért Civil Egyesület

Gyuris Zsolt
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Rendelői hírek

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS

A pályázati keretek közt szervezett prevenciós,
egészségi állapotot felmérő programunk elindult.
Szeptember hónapban elkezdődik
elkezd
a tervezett
„célcsoportok” személyes megkeresése is.
Lesznek, akik levelet is fognak kapni. Kérek
mindenkit, hogy a levelemet figyelmesen olvassa
el és a benne foglaltak szerint járjon el.
Ezúton is hirdetem, hogy várjuk kisebb baráti
társaságok,
családok,
közösségek
közös
jelentkezését is!

Tisztelt Forráskútiak!
A Kormány döntésének köszönhetően
köszönhető
a téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a
vezetékes gáz- vagy távfűtéstő
űtéstől eltérő
fűtőanyagot
anyagot felhasználó háztartások (fával,
szénnel fűtők) is egyszeri természetbeni
támogatásban részesülhetnek.
A természetbeni támogatás mértéke: 12.000,12.000, Ft.
Az igényeket a Polgármesteri Hivatalban kell
benyújtani a Szociális Irodában, Galzóné Gyuris
Tímeánál. Kérjük az ügyintézéshez személyes
okmányaikat hozzák magukkal! Az igénylő
személynek az adott háztartás a bejelentett
lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye
kell, hogy legyen.

________________
Nyilvános, közösségi programot szervezünk
2018. október 27-én
én az üllési Kultúrházban, a
prevenciós program keretein belül. Várunk
minden kedves érdeklődőt,
érdeklő
akár családokat,
kisebb társaságokat 1-100
100 éves korcsoportban!
Lehetőség lesz kocogásra,
gásra, kerékpározásra, étrendi
és mozgásterápiás előadásokon
őadásokon és gyakorlatokon
való részvételre.
A rendezvény nyilvános, de az előzetes
el
tervek és
a programok lebonyolítása miatt előzetes
el
jelentkezés szükséges a rendelőben
rendel
Gyuris
Katinál!

Az igénybejelentés határideje 2018. október
o
15.
napja.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csak azok
a
igényelhetnek támogatást, akik a korábbiakban
nem részesültek
ültek a téli rezsicsökkentésből,
rezsicsökkentésb ezt a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Fő
ellenőrzi.
Hivatalunk a benyújtott igényeket továbbítja,
továbbítj
nem dönt a jogosultságokról! A késedelmes
k
bejelentéseket nem tudjuk továbbítani!

dr. Vereczkey Csaba
háziorvos

2018. október 15-ig
ig kizárólag az igények
felmérése
zajlik,
a
benyújtott
és
a
Belügyminisztérium
minisztérium
részére
továbbított,
összesített igények ismeretében hoz majd a
Kormány döntést a támogatásról, a felhasználás
részletszabályairól, melyről
ől a későbbiekben
ké
tájékoztatjuk a lakosságot.
dr. Kapás Anita jegyző
jegyz
Tisztelt Forráskútiak!
dr. Tóth István Péter ügyvéd előzetes
őzetes bejelentkezés
esetén ügyvédi fogadóórát tart
kéthetente (minden páratlan héten) kedden 14 és 16
óra között.
Bejelentkezni Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet
személyesen, vagy a 62/287-222-es
es telefonszámon.

2018. október 28-án,
28
vasárnap
10.00 – 13.00 óráig
a Művelő
űvelődési Házban.
Személyigazolványát, lakcímkártyáját és

TAJ kártyáját hozza magával!
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Feltalálókról
alálókról Dudás József tollából

Iskolai hírek - Becsöngettek

Mottó:

Vége a vidám vakációnak.
természet is megsiratta.

Ezt bizony még a

Nincs hálásabb feladat,
mint a magyar feltalálókról írni.

2018. szeptember 3-án esős
ős reggelen tanévnyitóra
gyülekeztünk az iskolában.

Rubik Ernő, a bűvös kocka feltalálója

A 2. osztályosok tréfás jelenete után a 8.
osztályosok ajándékkal köszöntötték iskolánk új
tanulóit, az elsősöket. A műsor
űsor Sápi Zoltán
igazgató bácsi ünnepi köszöntőjével
őjével folytatódott,
melynek keretében névre szóló emléklappal és
bátorító kézfogással üdvözölte a legifjabbakat.

Rubik 1974-ben
ben találta fel a róla elnevezett
háromdimenziós játékot, de csak 1977-ben
1977
került
piacra. A sorsa ennek is, akár csak a többi magyar
találmánynak, a bürokrácia útvesztőjébe
útveszt
került. A
siker legbiztosabb jele az volt, hogy
ho három évvel
később
bb már hamisították Tajvanban. Ők ugyanis
felismerték benne a remek üzleti lehetőséget.
lehet
Japán viszont mást is meglátott benne: a térbeli
gondolkodás fantasztikus lehetőségét.
lehet
Úgyhogy
1985. óta a tokiói általános iskolákban kötelezővé
kötelez
tették a Rubik- kocka használatát, mint
alaptantárgyat. Kell-ee csodálkoznunk azon, hogy a
kétévente megrendezett világbajnokságon rendre
japán versenyző a győztes.
őztes.

A tanévnyitó beszédet Pilinszky János szavai
foglalták keretbe. Végül elhangzott a mondat:
„ezennel a 2018/19-es
es tanévet megnyitom.” 186
tanítási nap vár felnőttre
ttre és 142 tanulóra. 4
hangszeres, valamint a kézműves
űves tanszak várja az
érdeklődő tanulókat. Lehet sportolni, de
legfőképpen
képpen tanulni iskolánkban. Ez vár ránk.
Odakinn még mindig esett a kora őszi
ő
eső, de
délután már aranyló napsugarak szárították fel a
tócsákat. Mint ez a délutáni napsütés, legyen olyan
derűs, egyben eredményes és főleg
leg bukásmentes
ez a tanév.

A bűvös
vös kocka mára már hungarikum. A feltaláló
két évig tervezte a kocka belsejének a felépítését,
felépíté
igazából ez a találmány lényege. A variáció a
kirakáshoz több milliárd, úgyhogy ha egy új
kockát eltekerünk, valószínű
valószín soha többet nem
tudjuk visszaállítani.

Az első osztályosok névsora:
Bodnár Réka Vivien, Budai Noémi, Csikós Réka,
Farkas Dominik, Galzó Zalán, Gazdag Máté
Dávid, Kinyó Kevin Csaba, Kovács Szabolcs,
Matuszka Balázs, Nagy Léna, Rabi Elizabet, Szűcs
Sz
Vivien, Tandari Alexa,
exa, Tari Krisztián István, Tóth
Kolos, Tóth-Rabi
Rabi Lara, Török Hajnal, Vass Kornél,
Váradi Vivien.
Osztályfőnökük:
nökük: Nagyné Rabi Márta
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örökké él. A kenyér, melyet adni fogok, az én testem a
világ életéért.”
Vita támadt erre a zsidók között: „hogyan adhatja ez
TESTÉT ELEDELÜL
nekünk? - mondták. Jézus
megerősítette: „bizony, bizony mondom nektek: AZ ÉN
TESTEM VALÓBAN ÉTEL s AZ ÉN VÉREM VALÓBAN ITAL.
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem
marad és én őbenne. Amint engem küldött az élő Atya,
és én az Atya által élek, aki engem eszik én általam él.”
Ettől fogva több tanítványa visszahúzódott tőle és
már nem jártak vele. Jézus akkor megkérdezte a
tizenkettőt: „csak nem akartok ti is elmenni?” Simon
Péter felelt neki: „URAM, KIHEZ MENJÜNK? Neked örök
életet adó igéid vannak. Mi hisszük és tudjuk, TE VEGY
AZ ISTEN SZENTJE” (Jn.6,28-69)
A zsidók azért botránkoztak meg Jézus szavain, és
hagyták ott, mert nekik, még az állatok vérét sem volt
szabad elfogyasztaniuk. Amikor tehát Jézus az ő
testének és vérének evéséről és ivásáról beszélt, ezt
nem csupán jelképes értelemben értette, mert ebben
az esetben távozni készülőknek megmondta volna,
hogy félreértették a szavait. De Jézus kitartott szavai
mellett, ezért akik nem hittek benne és nem fogadták
el tanítását, azok magára hagyták Jézust.
Igen, az apostolok már akkor is hittek Jézus
Krisztusban, és amikor rájuk kérdezett, Péterrel együtt
megvallották:
„Mi hisszük és tudjuk, TE VEGY AZ ISTEN SZENTJE!”
Amikor Jézus az utolsó vacsorán ünnepélyesen
felajánlotta magát áldozatul a mennyei Atyának,
meghagyta, hogy emlékezetére mi is ugyanazt tegyük,
amit
Ő
tett. Igen, az
apostolok
hittek
és
engedelmeskedtek Jézus parancsának.
Az Apostolok Cselekedeteinek könyve leírja, hogy akik a
Szentlélek kiáradása után megfogadták Péter apostol
szavát és megkeresztelkedtek, állhatatosan kitartottak
az apostolok tanításában és közösségében, a
kenyértörésben és az imádságban. Összejövetelükön az
apostolok újra és újra elmondták, mit tett Jézus az
utolsó vacsorán. Szavait megismételve változtatták át a
kenyeret és a bort az Ő testévé és vérévé. Majd
megtörték a kenyeret és mindnyájan ettek belőle. Ez
volt a KENYÉRTÖRÉS, amit SZENTMISÉNEK NEVEZÜNK.
Így lett az Eucharisztia ünneplése a szentmise. A
szentmisén való részvétel az Egyház egységének alapja
és fenntartója. Így a Szentmise az egyház életének
csúcsa és forrása.
Mi, mai katolikus keresztények
az apostolok
tanúságtétele és az Egyházának kétezer éves
folyamatos tanúságtétele alapján hittel valljuk, hogy
FÖLSZENTELT PAPOK A SZENTMISÉLBEN
Jézus
megbízásából
és
parancsának
engedelmeskedve
kimondják az átváltoztató szavakat, akkor a kenyér és
a bor, amit továbbra is kenyérnek és bornak látunk és
ízlelünk valóságosan átváltozik Jézus testévé és vérévé.
Az ostyát és a Szentostyát emberi eszközeinkkel nem
tudjuk megkülönböztetni egymástól, ám hittel valljuk
és tudjuk, hogy az az ostya már valóban Szentostya.
Vasárnapi istentiszteletünk, mindennapi szentmisénk
így nem csupán megemlékező úrvacsora, hanem Jézus
áldozatának megjelenítője, aki föltámadt testével és
vérével jelen van az átváltoztatott kenyérben és
borban.
Mit
tegyünk,
hogy
Istennek
tetsző
dolgot
cselekedjünk?
Azt,
amit
János
apostol
az
evangéliumában megfogalmazott. HIGGYÜNK JÉZUS
KRISZTUSBAN, AKIT AZ ATYA KÜLKDÖTT, hogy örök
életet adjon nekünk. Akik a keresztségben Isten

Egyházközségi hírek
Szeptember 14. péntek: Szent Kereszt
Felmagasztalása ünnepe
Szeptember 21. péntek: Szent Máté apostol és
evangélista ünnepe
Szeptember 23. vasárnap: Pietrelcinai Szent PIO
ATYA ÜNNEPE (szept. 14-22-ig PIO ATYA
KILENCED)
Szeptember 24. hétfő: SZENT GELLÉRT püspök és
vértanú ünnepe. Szeged-Csanád Egyházmegye
fő védőszentje
Szeptember 30. Vasárnap: SZENTÍRÁS vasárnapja
(Olvassuk Isten leírt üzenetét!)
Október Rózsafüzér hónapja
Október 8. hétfő: MAGYAROK NAGYASSZONYA
ÜNNEPE
ÖLELJ MEG, nem kell most a szó,
Jó ez a csend, olyan megnyugtató.
Hunyd le szemed, csitt, ne beszélj,
Ne szavakkal, a testeddel mesélj.
Hallgasd, ahogy ver a szívem,
Ereimben mint fut a vér,
Érezd bőröm rebbenését,
Mikor vállad az enyémhez ér.
Ölelj át, oly szép az este,
A Hold az eget birtokba vette.
A csend hangja lágyan dalol,
S lelked lelkemmel összehajol.
Jézusom, ölelj, mert, kevés már a szó,
Jézusom, jó ez a csend, oly megnyugtató.
Jézusi csend hangja lágyan dalol,
Lelked lelkemmel összehajol.
(Sárhelyi Erika)
„ AKIT AZ ATYA KÜLDÖTT.”
Szent János apostol kb. öt évtizeddel Jézus
mennybemenetele után, amikor már csak ő volt
életben az apostolok közül. Ekkor írta meg az
evangéliumát,
a
szinoptikus
evangéliumok
kiegészítéseként, és leírja mindazt, amit még
fontosnak tart.
A
kenyérszaporítás
csodáját
a
szinoptikus
evangéliumokban is megtaláljuk, de az Úrjézusnak az
örök élet kenyeréről szóló kafarnaumi tanítását,
amelynek néhány részletét idézzük, csak János apostol
írta le. Sokan úgy látszik nem értették, vagy már
akkor félremagyarázták: „AZ ÖRÖKÉLET KENYERE”réről szóló tanítást. János apostol azért írta le
tudatosan azt, amit leírt. Mi is csak akkor értjük meg
Jézus tanításának lényegét, ha összefüggéseiben
szemléljük.
Az emberek a csodálatos kenyérszaporítás utáni
napon keresték Jézust. Jézust a kafarnaiumi
zsinagógában találták meg, azok akik az előző napon
tanúi voltak a csodának. Az emberek megkérdezték
Jézust: „mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot
cselekedjünk!” „Istennek tetszik – válaszolta Jézus-,
ha hisztek abban, akik küldött… Aki hisz (bennem),
annak örök élete van… ÉN VAGYOK A MENNYBŐL
ALÁSZÁLLOTT ÉLŐ KENYÉR. Aki e kenyérből eszik,
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gyermekei lettünk a szentmisén való részvétellel
ismételten megerősítjük, hogy részesei akarunk lenni,
annak az újszövetségnek, amelyet az Úr Jézus
átváltoztatásával kötött meg. Ezért veszünk részt a
szentmisén, hogy Jézus az élet kenyerével tápláljon
minket. Mert Ő megígérte: AKI E KENYÉRBŐL ESZIK
ÖRÖKKÉ ÉL! Ezért a szentáldozás számunkra az örök
mennyei lakoma előlege, záloga.
Foglaljuk össze még egyszer. Amikor János apostol
leírta evangéliumát, Jézus követői már öt évtizede
rendszeresen ünnepelték a kenyértörést,
rést, úgy amint
Jézus az ő apostolainak meghagyta. Erről számol be az
Apostolok Cselekedeteinek könyve (ApCsel. 2,41-42)
2,41
erről ír szent Pál apostol (1 Kor.11,23-26)
26)
János apostol igen fontosnak tartotta az örökélet
kenyerére vonatkozó tanítását. Ezért ismétli szavait: „az
én testem valóban étel, az én vérem valóban ital…” A
kafarnaiumiak nem értették, de maguk az apostolok is
csak később értették meg Ők hittek Jézusban, aki a vizet
borrá változtatta Kánai menyegzőn, aki feltámasztotta
Lázárt, aki kevés kenyérből több ezer embert jóllakatott.
Aki már annyi más csodát tett, és akinek szavára még a
természet erői is engedelmeskednek. Megtapasztalták,
hogy mindent meg tud tenni. Ezeket a csodákat irántuk
való szeretetből teszi. Az apostolok így hamar
megtanulták,
lták, hogy amit Jézus kimond, azt meg is tudja
tenni. Ezért fogadták el hittel, hogy az a kenyér és bor,
amelyet az utolsó vacsorán átváltoztatott értünk
áldozattá váló testévé és vérévé, az minden látszat
ellenére valóban Krisztus teste és vére.
Jézust ma is mélyen megrendíti a szenvedés. Ezt
tapasztalta meg a 11 éves birminghami Courtney
Murphy,
aki
teljesen
meggyógyult
a
Perthes
Pertheskórból.(csontelhalásból). Halljuk meg az esetet a leány
elmondásából.
„2009 júniusában a nagymamámmal és az apukámmal
Medugorjeba
rjeba mentem zarándoklatra. A stoutbridge-i
stoutbridge
Szűz Mária és Mindenszentek Plébánián működő
imacsoport zarándokaihoz csatlakoztunk, melynek a
nagymamám is tagja volt.
Ugyanebben az időben
találkoztunk egy zarándokcsoporttal a gosporti Szűz
Mária Plébániáról, melynek Piotr Glas atya volt a
vezetője,
Tom
Tranter,
a
mi
zarándoklatunk
szervezőjének barátja. Péntek délután, amikor már pár
napja Medugorjébe tartózkodtunk, a két csoport egy
közös autóbuszos kirándulást szervezett a közeli
Surmanci faluba, mely medugorjetől
orjetől pár kilométerre
fekszik.
Egy
Szent
Faustinának
és
az
Isteni
Irgalmasságnak szentelt kis templom van ott. Ennek
oltárán állandóan ki van helyezve e szent ereklyéi. Úgy
terveztük, hogy délután 3 órakor elimádkozzuk az Isteni
Irgalmasság rózsafüzérét, majd következik a szentmise.
Három óra előtt érkeztünk meg Surmanciba.
Bementünk a templomba és leültünk a padokba. Piotr
atya pedig felment az ambóhoz. Kissé nyugtalan volt,
mert nem működött a mikrofon. Végül sikerült
megoldani. Piotr atya imába kezdett
ezdett a hívekkel együtt.
Az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét énekelték. Ez
mindannyiunknak hatalmas élmény volt. Sokan sírtak az
imádság közben. Ezután Piotr atya szentmisét mutatott
be.
Homiliájának
alapgondolata
az
volt,
hogy
tudatosítsuk, hogy a belső gyógyulás kegyelmének
elengedhetetlen feltétele, az hogy tökéletesen bízzunk
Istenben. Mindenkinek szeretettel bocsássunk meg, hogy
szívünkben senkire sem haragudjunk. A templomot Isten
megbocsájtó szeretete töltötte be.
A szentmise végén Piotr atya azt
zt mondotta, hogyha
valakinek a jelenlévők közül imára van szüksége, akkor ő

imádkozhat érte. Mindannyian az oltár felé indultunk és
a pap mindenkiért külön- külön imádkozott.
„A szentmise előtt erős fájdalmat éreztem a lábamba
és
a
hátamban:
gyógyíth
gyógyíthatatlan
Perthes-kórban
szenvedtem.
(csontelhalásban),és mankóval jártam A szentmise és a
pap értem mondott imája és áldása után a fájdalom
teljesen
elmúlt.
És
a
mai
napig
sem
tért
vissza,”(Courtney Murphy).
Amikor Piotr atya értem imádkozott, egyszerre
egyszerr
sötétség öntött el. Egy pillanattal később ragyogó fényt
láttam
Mely egyre növekedett, és mintha felém közeledett
volna. Akkor megláttam magam előtt Jézust. Mezítláb
volt, és ragyogóan fehér ruha volt rajta. Széles, piros
vászon szalaggal. Barna, vállig érő haja volt, és rövid
szakálla.
Fénysugarakat láttam, - halványkéket és pirosat -,
melyek nyitott szívéből törtek elő. Szívét mintha tövisek
koszorúzták volna. A feje fölött fehér galamb lebegett.
Lenéztem, majd megpillantottam egy arcot, mely a válla
mögül
ögül lesett ki. Nem vagyok biztos benne, de úgy
gondolom, szent Fausztina lehetett az. Aztán Jézus ezt
mondta nekem. „HIGGY BENNEM! SOHA NE TÁVOZZ EL
TŐLEM!” E látomás után újra a templomba találtam
magam.
Amikor
kimentem
a
templomból
elmondtam
a
nagymamámnak
nak mindazt ami történt velem. Teljesen
egészségesnek éreztem magam, eldobtam a mankóimat
és tudok normálisan járni és futni.
Piotr atya nem ismert engem és nem tudta, hogy a
szentmise és az ima után teljesen meggyógyultam.
Másnap amikor Piotr atya találkozott
tal
Tommal, elmondta
neki, hogy milyen különöset élt át, amikor egy fiatal
fiúért imádkozott (azt hitte,hogy fiú vagyok!) Azt mondta
, hogy nem volt képes a gyermekről levenni a szemét,
mintha valami konkrét szándékkal tette volna. A vissza
úton megmutatta,
tatta, hogy az a fiú én voltam.voltam. egy 11 éves
kislány. Piotr atya többek között azt is elmondta Tomnak
hogy nem volt felkészülve, az utolsó pillanatban szóltak
neki, hogy ő misézzen. És ezért biztos voltam,hogy ez
volt életem legrosszabb prédikációja. Erre Tom azt
mondotta a szentmise. homilia és az ima alatt, mindenki
könnyekig meghatódott A Szentlélek erőteljesen
működött a papi szolgálata által.
Perthes-kórban
kórban szenvedtem, mely egy idő után a
csípő ízületemet és a hátam alsó részét is megtámadta.
Ezért
zért mankót kellett használnom hogy csökkentsem a
lábamra és a csípőmre nehezedő nyomást. Krisztussal
való találkozásom óta amikor Piotr atya imádkozott
értem többé semmilyen fájdalmat nem éreztem
hátamban, sem lábaimban.”
Piotr atya állandó kapcsolatban
kapcsolatba áll Courtney-val és
szüleivel.,
akik
Birminghamben
élnek.
A
leány
normálisan fejlődik Nyoma sem maradt a betegségének.
Úszik és maratont fut.. A másik csoda, amit Murphy
család
megtapasztalt,
Courtney
édesanyjának
megtérése. Amikor 2009-ben
ben a kislány édesapjával
éde
és
nagymamájával Medugorjebe indult. Szülei külön éltek
és az anya nem volt katolikus. A lánya gyógyulása után
az asszony visszatért a férjéhez, és belépett a Katolikus
Egyházba. Courtney sűrűn forgatja Szent Fausztina
Naplóját. És állandóan Isten
en Irgalmasságáról beszél. (E
tanúságtétel 2012-en
en íródott!)
A szavak, amelyet Jézus mondott a leánynak,
mindannyiunknak szólnak:
„Higgyj bennem! Soha ne távozz el tőlem!”
Szeretettel: Soós János esperes plébános
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Művelődési Ház programajánlója
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

Polifoamot, törölközőt, vizet
hozzanak magukkal!

Zumba
hétfőnként 19 órától
Balett
Csütörtökönként 17.40 órától
Oktató: Vesmás Andrea
Alakformáló torna
Hétfőnként 17. órától
Edző: Guth Gabi
Amatőr SzínKör
Hétfőnként
étfőnként 18 órától Kálmán Dánielné vezetésével
Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztőegészségfejlesztő
terapeuta vezetésével szept. 18-án
18
és okt. 2-án 15. órától
Nagycsaládos gyűlés
Októberben nem lesz gyűlés!
SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
hétfőtől – péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva

Beiratkozás és első óra
október 4-én,
csütörtökön!

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
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Forráskútért Civil Egyesület hírei

Halloween Party Forráskúton!

Ha szeretnél kikapcsolódni,
kikapcsolódni egy jót táncolni és jót enni a
boszorkányok és szellemek éjszakája alkalmából, akkor gyere és
bulizz Velünk 2018. október 27.-én
27.
este 19 órától
ától kifulladásig!!
• További részleteketért fordulj telefonon Nagy Orsolyához
(+3670/668-8570)
8570) és Tóth Anitához (+3630/957
+3630/957-5005), továbbá látogass el az Egyesület facebook-os
facebook os oldalára és figyeld
a plakátokat…………..mert halloween közeleg!
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Anyakönyvi hírek

csapadék mennyisége nem éri el az 5 mm-t és
a napi középhőmérséklet ez alatt az időszak
alatt meghaladja a 25 Celsius fokot… Ebben az
esetben
a
Vidékfejlesztési
Miniszter
Úr
rendelkezik
lkezik az aszály kihirdetéséről.

Halálozás

A téli és a tavaszi fagykárt, jégverést stb.
stb
szenvedett termelők, akinek
akine a Kormányhivatal
megállapította a tábla szinten a 30 %-os
%
kiesést November 1.. és 30. között kell
benyújtani a Kárenyhítési kifizetési kérelmet.
Erről még pontos információnk nincs, október
közepétől érdeklődhetnek az érintettek.

Bárkányi József
(élt 69 évet)
Hozzátartozói fogadják részvétünket!

A 2018. évi támogatási kérelmek ellenőrzése
folyamatosan zajlik, illetve párhuzamos 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
magu után. Kérem a
fentiek figyelembe vételét.
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
dákat kérem, érdeklődjenek.
Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos
tudnivalók
A 2016-ban
ban kiállított kártya alapú őstermelői
igazolványokat 2016, 2017, és 2018-ra
2018
érvényes betétlappal láttuk el, ezek az
igazolványok
2018.
december
31
31-ig
érvényesek. Szeptember
ember 1-től
1
lehetséges az
előre mutató hatályú (2019.
(2019 január 1-től
érvényes) betétlapok kiállítása, azon termelők
esetében, akik 2019-es
es év elején kívánnak
értékesíteni. Az érintet termelők kérem,
keressenek.

A falugazdász tájékoztatója
Szeptemberi aktualitások

től minőségbiztosítási és
2018. szeptember 1-től
egyéb
yéb okokból a falugazdásznál mindennemű
ügyintézés csak az Őstermelői igazolvány,
igazolvány
(vállalkozók
lalkozók
esetében
Kamrai
kártya
kártya)
elektronikus beazonosítása után lesz
lehetséges,, ezért arra kérek mindenkit, hogy
ezt ezentúl mindig hozzák magukkal.

A Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszerrel
(Kárenyhítési
rendszer)
kapcsolatosan
a
következő információkat emelném ki:
A
Kárenyhítési
hozzájárulás
Magyar
Államkincstárhoz történő beérkezésének a
határideje
eje 2018. szeptember 15.
15 Az a
kérésem, hogy eddig a dátumig utalják el a
befizetendő összeget. Amennyiben szeptember
15-ig
ig nem érkezik meg a MÁK számlájára a
Hozzájárulás összege, úgy azt a támogatásból
le fogják vonni, viszont a tárgyévben nem
lesznek jogosultak
osultak a Kárenyhítési Támogatási
Kérelem benyújtására!!!
Esetleges aszálykár bejelentésére szeptember
30-ig
ig van lehetőség. Aszálykár abban az
esetben lép fel, ha két egymást követő
hónapban az egy hónapon keresztül a lehullott

Az
aktuális
pályáza
pályázati
lehetőségek
a
www.szechenyi2020.hu,, www.kormany.hu az
www.mvh.allamkincstar.gov.hu
és
a
www.nak.hu
honlapokon
megtalálhatók,
kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is

Tisztelettel:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

11

TÑÜ™;áözÉ~<
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL
MAIL CÍMEK:
CÍMEK

Vásártartások
Mórahalom
Ruzsa
Kistelek

szeptember 16. állat- és kirakodó vásár
szeptember 23. állat- és kirakodó vásár
október 7. 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

Szeptember 15-én és 16-án 08 órától 20 óráig
Dr. Kovács Tibor
Telefon: 06 30/9653-114
Szeptember 22-én és 23-án 08 órától 20 óráig
Dr. Hursán Mihály
Telefon: 06 30/9986-139
Szeptember 29-én és 30-án 08 órától 20 óráig
Dr. Papp Sándor
Telefon: 06 30/4879-805

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: 2018.09.14.. Következő lapzárta szeptember 30.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
ingyenes
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