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Testületi tájékoztató 

A Képviselő-testület április 26-án tartotta soron 
következő ülését. 
  Első napirendi pontban a település közbiztonsági 
helyzetéről készült 2017. évi rend
polgárőrségi beszámolókat ismerhették meg a 
jelenlévők. A rendőrség képviseletében Dobó Attila 
rendőr százados, megbízott őrsparancsnok vett részt 
az ülésen.  
Százados úr elmondta, hogy Forráskút község 
illetékességi területén az ismerté vált 
bűncselekmények száma az előző
hasonlóan stagnálást mutat. Italmérő helyeken és 
közterületen fordultak elő leginkább a lakosság 
szubjektív közbiztonságérzetét befolyá
mint a rongálás és garázdaság. Az ilyen típusú 
bűncselekmények megelőzése érdekében visszatér
ellenőrzéseket folytattak főként a hétvégi 
időszakban. 
A tavalyi évben 3 esetben történt rendő

igénylő közlekedési baleset.  
2017. december 1-től új megyei főkapitány van, aki 
a települési járőr szolgálatot újra szabályozta. A 
Homokháti Kistérség települései több KMB 
csoportra lettek osztva. Bordány-Forráskút
település tartozik egy csoportba, ahol napi 24 órában 
1-1 járőr páros teljesít szolgálatot. Forráskúton 
Repkó Zoltán rendőr főtörzsőrmester látja el a 
körzeti megbízotti feladatokat. Dobó Attila 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy minden jár
kapott külön mobiltelefont, így közvetlenül hívható 
az éppen szolgálatban lévő járőr az alábbi 
telefonszámon: 20/232-6655. A nagyobb rend
jelenlétnek köszönhetően remélhetőleg csökken a 
bűncselekmények és ittas vezetések száma.
A Polgárőrség munkájáról Kovács István képvisel
a Polgárőrség vezetője adott tájékoztatást. 
Működésükre az Országos Polgárőr Szövetség és 
Forráskút Község Önkormányzata biztosított 
támogatást. Az Egyesületnek a tavalyi évben 32 f
taglétszáma volt, szolgálatban összesen 940 órát 
töltöttek, ebből 86 óra a rendőrséggel együttes 
szolgálat. Az egyesület tagjai biztosították a 
rendezvények helyszíneit, illetve temet
őrszolgálatot teljesítettek, továbbá tanévkezdéskor 
az iskola környékének biztosításával végezték 
munkájukat. 
  Második napirendben Czang Zoltán t
százados, a Ruzsai Katasztrófavédelmi 
parancsnoka a 2017. évrő
katasztrófavédelmi beszámolót ismertette a testület 
tagjaival.  
A Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
alárendeltségében működik a Ruzsai és Kisteleki 
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Katasztrófavédelmi Őrs, ennek hatására a vonulási 
idők dinamikusan csökkentek. 
Százados úr javasolta a Képvisel
a belterületi égetésre vonatkozóan alkossanak 
rendeletet. 
A Képviselő-testület a közbiztonság helyzetér
szóló és a katasztrófavédelmi beszámolót is 
egyhangúlag elfogadta. 
  Harmadik napirendben
Érdekképviseleti Fórumának Szervezeti és 
Működési Szabályzatát fogadták el a testület tagjai. 
Az Önkormányzatra, mint fenntartóra, valamint a 
Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcs
kötelezettséget jelent érdekképviseleti fórumot 
működtetni a gyermekjóléti alapellátás keretébe 
tartozó bölcsődében, s meg kell alkotni annak 
szervezeti és működési szabályzatát. A fórum tagjai 
a fenntartó képviselője, az ellátottak szül
által megbízott személy és az intézmény 
dolgozóinak képviselője. A
képviseletre Rabi Mihályné alpolgármester asszonyt, 
mint jelenleg is gyermekvédelemben dolgozó 
képviselőt delegálta a Testület.
  Negyedik napirendben a Polgármesteri Hivatal 
2017. évi tevékenységérő
fogadta el a Képviselő-testület.
A Polgármesteri Hivatal f
államigazgatási, mind pedig önkormányzati 
ügyekben — a döntések el
végrehajtása. 
A Hivatal költségvetési rendeletben engedélyezett 
létszáma 8 fő köztisztviselő

A Hivatal minden köztisztvisel
munkakörben látja el feladatait, mindenki többfajta 
ügyet intéz és feladatot lát, mely a változó 
jogszabályi környezetben idő
a munkavállalók számára. A hivatal köztisztvisel
mind rendelkeznek a munkakörük ellátásához 
szükséges iskolai és szakmai végzettséggel, melyet a 
köztisztviselők szakképesítési el
29/2012. (III.7.) Korm. rendelet
főnek közigazgatási alapvizsgát és közigazgatási 
szakvizsgát kell tennie, 1 f
szakvizsgát kell tennie a következ
A hivatali munka végzéséhez szükséges tárgyi 
feltételek megfelelnek a kor követelményeinek. 
A Képviselő-testület döntése alapján 
benyújtásra került a „Forráskút Község 
Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása” 
c. pályázati kérelem, mely pozitív elbírálásban 
részesült. A projekt megvalósítása ezáltal 6 millió Ft 
összegű támogatásban részesült, mely során 
számítástechnikai eszközök (számítógépek, 
nyomtató, hálózati eszközök), valamint 
szolgáltatások beszerzése valósul meg 2018. június 
30. napjáig.  
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  Ötödik napirendi pontban a 2017. évrő

adóztatási beszámolót fogadta el a Képvisel
testület. Összességében elmondható, hogy a napi 
kötelező feladatokon túl 2017. évben a hátralékok 
behajtása eredményes volt.  
  Egyebekben aktualitásokról esett szó: 

- Polgármester úr tájékoztatta a jelenlév
hogy a kerékpárút építéssel kapcsolatosan a 
érintett területek tulajdonosaival lesz egye
tetés május 8-án 18:00 órakor a M
ház nagytermében. 

- A katasztrófavédelem munkatársa által tett 
javaslatnak megfelelően felmerült a belter
leti tűzgyújtás szabályozását érint
megalkotása. A Képviselő-testületi döntést 
megelőzően a Környezetvédelmi Hatósá
gal véleményeztetni kell rendelet
tervezetet. A jelenlévők véleménye szerint 
hétköznap és szombaton 8:00-18:00 óra k
zött lehessen, vasárnap és ünnepnap pedig 
tiltva legyen az belterületi égetés. E vél
mények szem előtt tartásával Jegyz
szony előkészíti a rendelet-tervezetet vél
ményezésre. 

Tájékoztatás a választás helyi adatairól
Tisztelt Forráskúti Lakosok!

Tisztelt Forráskúti Választópolgárok!

A 2018. április 8-i országgyűlési képvisel
általános választása településünkön is magas volt a 
részvételi arány (69%) mellett zajlott le.
A forráskúti választópolgárok száma összesen 1666 
fő, a választáson összesen 1154 fő
átjelentkezett választópolgár jelent meg (utóbbiak 
más településekről érkeztek hozzánk). 

A Forráskúti eredmények a következ
Egyéni választókerületi eredmények (szavazólap 
sorrendjében) 
 jelölt neve 
szervezet 
szavazat 
B Nagy László FIDESZ-KDNP

Györgyey János EGYÜTT 

Fackelmann István JOBBIK 

Joób Márton 
MSZP-
PÁRBESZÉD 

Dr. Tessényi Judit LMP 

Boros-Gyevi Gergely MOMENTUM

Krizsán Klára KÖZÖS NEVEZŐ

Pose Rozalinda MKKP 

 Országos pártlistás eredmények (szavazatok me
nyiségének sorrendjében) 
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A Forráskúti eredmények a következők: 
Egyéni választókerületi eredmények (szavazólap 

delegáló 
érvényes 

KDNP  724  

 5  

 111  

 
 244  

 37  

MOMENTUM 11  

KÖZÖS NEVEZŐ  2  
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Országos pártlistás eredmények (szavazatok meny-

 Lista (párt) neve 
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES 
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

MOMENTUM MOZGALOM

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

KÖZÖS NEVEZŐ 2018 

MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT 
PÁRT 

FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT 

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM 

MAGYAR MUNKÁSPÁRT

EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA

CSALÁDOK PÁRTJA 

LEHET MÁS A POLITIKA

TENNI AKARÁS MOZGALOM

REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT

KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT
Más pártok nem kaptak listán szavazatot Forrásk
ton. 
Forráskút Község Csongrád megye 02. számú o
szággyűlési egyéni választókerületébe 
melyben a választás eredményes lett, a megválas
tott országgyűlési képviselő
selő úr lett. 
Ezúton is köszönöm a szavazatszámláló bizottság 
tagjainak lelkiismeretes munkáját!

dr. Kapás Anita jegyz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Települési ügysegéd 
 Offra Zsanett Linda
Ügyfélfogadási idő: szerda 8.30
 
Járási gyámhivatali ügyintéző
 dr. Sziromi Márta 
Ügyfélfogadási idő: páratlan hét péntek 8.00
 
Építésügyi előadó 
 Majoros Imre 
Ügyfélfogadási idő: csütörtök: 13.00.

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
Hétfőn, szerdán és csütörtökön: 8 

pénteken: 8-12 óráig  várjuk önöket.

Kedden az ügyfélfogadás szünetel!

Telefon: 06 62/287

E-mail: hivatal@forraskut.hu
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SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES 
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 

 4  

MOMENTUM MOZGALOM  21  

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ  21  

 1  

MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT  19  

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT  112  

MAGYAR POLGÁRI 
KERESZTÉNYDEMOKRATA  709  

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
 171  

MAGYAR MUNKÁSPÁRT  1  

A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA  6 

 2  

LEHET MÁS A POLITIKA  76  

TENNI AKARÁS MOZGALOM  1  

REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT  1  

KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT  1  
Más pártok nem kaptak listán szavazatot Forráskú-

Forráskút Község Csongrád megye 02. számú or-
lési egyéni választókerületébe tartozik, 

melyben a választás eredményes lett, a megválasz-
lési képviselő B. Nagy László képvi-

Ezúton is köszönöm a szavazatszámláló bizottság 
tagjainak lelkiismeretes munkáját! 

dr. Kapás Anita jegyző, HVI vezető 

nda 
szerda 8.30-16.30 

Járási gyámhivatali ügyintéző  

ő: páratlan hét péntek 8.00-12.00 

ő: csütörtök: 13.00.-14.00 

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 
Hétfőn, szerdán és csütörtökön: 8 – 16.30, 

12 óráig  várjuk önöket. 

Kedden az ügyfélfogadás szünetel! 

Telefon: 06 62/287-222 

mail: hivatal@forraskut.hu 
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Tisztelt Adózók! 

A 2017. adóévről szóló helyi iparűzési adóbevallás 
benyújtásának és az adó megfizetésének 
határideje:  2018. május 31. 

Az adó mértéke: 2 %. 

Forráskút Község Önkormányzata 
testületének a helyi iparűzési adóról szóló 17/2015. 
(XI.30.) önkormányzati rendelete adómentességet 
illetve adókedvezményt is biztosít az alábbiak 
szerint: 

„2.§ (1) bekezdés a) pontja alapján: Mentes az 
iparűzési adó fizetési kötelezettség alól 
akinek a Htv. szerinti vállalkozási adóalapja nem 
haladja meg az 1 millió Ft-ot. 

(2) bekezdése alapján: Adóalapjából 50 % 
kedvezményre jogosult az a vállalkozó, akinek a Htv. 
szerinti vállalkozás szintű adóalapja meghaladja az 1 
millió Ft-ot, de nem haladja meg a 2,5 millió Ft

Továbbá az az őstermelő, akinek éves bevétele nem 
haladja meg a 600.000 Ft-ot, nyilatkozatot kell, hogy 
tegyen.  

A helyi iparűzési adófizetésre kötelezettek az adó 
megfizetését Forráskút Község Önkormányzatának 
az „Iparűzési adó” elnevezésű számlájára átutalással, 
a 3A Takarékszövetkezetnél vagy postai csekken 
történő fizetéssel teljesíthetik. 

Helyi iparűzési adó beszedési számla: 57600039
11059486 

Felhívjuk az iparűzési adóra kötelezett adózók 
figyelmét, hogy bevallásaikat pontosan kitöltve, 
aláírva, az esetleges egyeztetés miatt telefonszámot 
megadva, határidőt betartva szíveskedjenek 
benyújtani. 

Kedves volt forráskúti mozgáskorlátozottak
 
Szeretnénk benneteket tájékoztatni, hogy az ügyünk 
hátráltatva van a megyei vezetés miatt. Mindenütt 
csak falakba ütközünk. Gondolkodunk, hogy a 
MEOSZ irányába fordulunk. Azért is írjuk ezt az 
újságcikket, hogy a félreértések elkerülése érdekében 
feloszlassuk azt a tévhitet, hogy tagdíjakat szedtünk 
össze. Arra kérünk minden tagunkat, hogy a volt 
csoportunk érdekében cáfolják meg. A további 
fejleményekről a következő számban újabb 
felvilágosítást adunk. Ezúton kívánunk jó egészséget 
mindannyitoknak, szeretettel: 

Farkas Jánosné és Vidéki Antalné
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űzési adóbevallás 
benyújtásának és az adó megfizetésének 

Forráskút Község Önkormányzata Képviselő-
zési adóról szóló 17/2015. 

(XI.30.) önkormányzati rendelete adómentességet 
illetve adókedvezményt is biztosít az alábbiak 

„2.§ (1) bekezdés a) pontja alapján: Mentes az 
zési adó fizetési kötelezettség alól a vállalkozó, 

akinek a Htv. szerinti vállalkozási adóalapja nem 

(2) bekezdése alapján: Adóalapjából 50 % 
kedvezményre jogosult az a vállalkozó, akinek a Htv. 

 adóalapja meghaladja az 1 
de nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.” 

, akinek éves bevétele nem 
ot, nyilatkozatot kell, hogy 

zési adófizetésre kötelezettek az adó 
megfizetését Forráskút Község Önkormányzatának 

ű számlájára átutalással, 
a 3A Takarékszövetkezetnél vagy postai csekken 

zési adó beszedési számla: 57600039-

zési adóra kötelezett adózók 
ásaikat pontosan kitöltve, 

aláírva, az esetleges egyeztetés miatt telefonszámot 
t betartva szíveskedjenek 

Adóiroda 

 

Kedves volt forráskúti mozgáskorlátozottak 

Szeretnénk benneteket tájékoztatni, hogy az ügyünk 
a megyei vezetés miatt. Mindenütt 

csak falakba ütközünk. Gondolkodunk, hogy a 
MEOSZ irányába fordulunk. Azért is írjuk ezt az 
újságcikket, hogy a félreértések elkerülése érdekében 
feloszlassuk azt a tévhitet, hogy tagdíjakat szedtünk 

nden tagunkat, hogy a volt 
csoportunk érdekében cáfolják meg. A további 

ő számban újabb 
felvilágosítást adunk. Ezúton kívánunk jó egészséget 

Farkas Jánosné és Vidéki Antalné 

Forráskúti Polgár
Közleménye

A Forráskúti Polgár
köszönöm mindazoknak, akik 2017. évben adójuk 
1%-val támogatták egyesületünket!

Kérnék mindenkit, akinek lehet
2018. évben is támogassa egyesületünket adója 1 %
nak felajánlásával, hogy a község biztonságának 
megóvása érdekében még hatékonyabban tudjuk 
végezni munkánkat!  Az adó 1%
illetve minden egyéb támogatást köszönettel 
fogadunk! 

Tisztelettel: Kovács István elnök

Forráskúti Polgár
Adószám: 18473322

Kedves Mindenki! 
 
A tavaszon a hittanos gyermekekkel több programon 
is részt vettünk. 
Először a TESZ-
VESZ TAVASZ al-
kalmából takarítottunk 
a templomnál. Lelkes 
csapat jött össze, akik 
tényleg nagyon ügye-
sek voltak és így már 
ebéd előtt elkészül-
tünk a munkával. A 
felnőttek, szülők segít-
ségét, részvételét is 
köszönöm!!!! A finom paprikás krumplit, amit a Kiss 
család ajánlott fel és főzött meg a dolgos kis csapa
nak szintén köszönjük. 
Április közepén tartották az egyházmegyei hittano
lálkozót Szegeden. Mi is ott voltunk és nagyon jól 
éreztük magun-
kat.A zsombói 
és üllési gyer-
mekekkel men-
tünk egy busz-
szal. A téma a 
család volt, eh-
hez kapcsolódott a délelőtti program, majd ebéd és j
ték következett végül misével zártuk a napot.
 
És még nincs vége! Nyáron hittanos tábor júl.9
zött. 

 

 

Forráskúti Polgárőr Egyesület 
Közleménye 

A Forráskúti Polgárőr Egyesület nevében 
köszönöm mindazoknak, akik 2017. évben adójuk 

val támogatták egyesületünket! 

Kérnék mindenkit, akinek lehetősége van a 
2018. évben is támogassa egyesületünket adója 1 %-

felajánlásával, hogy a község biztonságának 
megóvása érdekében még hatékonyabban tudjuk 
végezni munkánkat!  Az adó 1%-ok felajánlását, 
illetve minden egyéb támogatást köszönettel 

Tisztelettel: Kovács István elnök 

Forráskúti Polgárőr Egyesület 
ószám: 18473322-1-06 

A tavaszon a hittanos gyermekekkel több programon 

köszönöm!!!! A finom paprikás krumplit, amit a Kiss 
őzött meg a dolgos kis csapat-

Április közepén tartották az egyházmegyei hittanos ta-
lálkozót Szegeden. Mi is ott voltunk és nagyon jól 

őtti program, majd ebéd és já-
ték következett végül misével zártuk a napot. 

nincs vége! Nyáron hittanos tábor júl.9-13 kö-

Baloghné Zádori Tamara 
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Ovis hírek 

Óvodánkban 2018. április 10-én tartottuk meg a 
szokásos vers- és mesemondó délutánunkat. A 
gyermekek nagy izgalommal készültek a nem 
mindennapi eseményre. A nézők illetve a zsűri 
tagjai előtt adták elő a megtanult műveket. Ez úton 
szeretnénk megköszönni a szülőknek, hogy 
segítettek gyermekeiknek a felkészülésben és 
támogattak bennünket a délután 
megszervezésében.  
Külön köszönjük a zsűri tagjainak: Illés-Vizsnyiczai 
Borbálának, Kálmánné Kovács Mónikának, Nagyné 
Rabi Mártának és Szabó-Szántó Anikónak a  
munkáját.  
Vers-és mesemondó délután továbbjutói a szakmai 
zsűri értékelése alapján korcsoportonként: 

Kiscsoportos korosztály: 

Daka Adél - Mentovics Éva: Incselkedő napsugár 
Király Zénó - Tarbay Ede: Országúton 

Középső csoportos korosztály: 

Budai Blanka - Mentovics Éva: Három liba és a 
medvebocsok 
Kálmán Romi – Osváth Erzsébet: Zsémbes Zsófi 
ébredése  
Paplógó Gabriella – Zelk Zoltán: A három nyúl  
 
Nagycsoportos korosztály: 
 
Bodnár Réka – Móricz Zsigmond: Iciri piciri  
Molnár Koppány – Udud István: Két kiskakas 
Nagy Léna – K. László Szilvia: A kis lajhár Alajos 
 
 
Ugyan ezen a napon a rajzverseny győztesei is 
átvehették jutalmukat. Nekik is köszönjük a 
részvételt, a készülődést és kívánjuk, hogy a 
jövőben is őrizzék meg lelkesedésüket.  Mindkét 
kategória győztesei a "Kisművészek a kistérségben" 
című versenyen képviselik majd óvodánkat, 
amelyet június 6-án Mórahalmon rendeznek meg.  
 
Rajzverseny továbbjutói korcsoportonként:  
 
Kiscsoportos korosztály:  
 
Daka Adél: Bogyó és Babóca – Som Süni    
Tari Anna Blanka: Pindúr Pandúrok 
 
Középső csoportos korosztály: 
 
Budai Blanka: Doktor Plüssi  
Kálmán Romi: Csingling és a szárnyak titka 
Mészáros Lili: Nyúl Péter 
Paplógó Csenge: Nyúl Péter 
Paplógó Gabriella: Apuci a tavasztündér 
Sahin Blanka: A három pillangó 
 
Nagycsoportos korosztály: 
 
Csikós Réka: Nyúl Péter 
Nagy Léna: Léna bűvös naptánca 
Török Hajnal: Maugli 

Gratulálunk a helyezetteknek!  

Suli hírek 

FONTOS SÁNDOR VERSENY 
 

Idén is megrendezték a Fontos Sándor Napokat 
Üllésen, 2018. április 13-án. Több kisebb település 
iskolája is részt vett a hagyományosan 
megrendezett vetélkedőn. A zenei versenyen 
Forráskút is képviseltette magát. 
A furulyások nagy számmal és- mint mindig magas 
színvonalon teljesítettek. Szóló kategóriában az első 
korcsoportban Bárkányi Anna 6. helyezést, a 
második korcsoportban Farkas Gusztáv 3. helyezést 
ért el. Kovács Aida is szépen szerepelt. A kamara 
kategóriában első korcsoportban Bárkányi Anna és 
Gyuris Tímea 3. , a második korcsoportban Galzó 
Dorka, Nagy-Kardos Réka  duója 3. helyezést értek 
el. A versenyen részt vett még Kereszttúri Kitti és 
Török Karolin kettőse is. A gyerekeket Kálmánné 
Mucsi Ildikó furulyatanárnő készítette fel.  

A zongora tanszakot két tanuló képviselte: Széll 
Száva 1. osztályos és Pesti Tamara 5. osztályos 
tanulók. Mindketten ügyesen helytálltak, bár díjat 
nem kaptak.  Felkészítő tanáruk: Nagy Gerda, 
zongoratanárnő. 

A gitár tanszakról Fekete Piroska és Oláh Ferenc, 
második osztályos tanulók vettek részt. Nagyon 
ügyesen szerepeltek. Helyezést nem kaptak, de sok 
pozitív tapasztalattal tértek haza. 
Felkészítő tanáruk: Pesti Zsolt 
 
A forráskúti citerások is részt vettek a már 
hagyományosan megrendezett Fontos Sándor Zenei 
versenyen. A versenyen Forráskútról a három népi 
kamara együttesünk versenyzett. Népi kamara 
kategóriában: duóban: Török Sarolt és Matuszka 
Vivien, 2. , A Cinke Citerazenekar, tagjai: Gál 
Henrietta, Gyuris Adrienn, Vass Karolina 2., 
valamint a Tűzrózsa Citerazenekar, tagjai: Gál 
Violetta, Galzó Kata, Gyöngyi Máté és Széll Szaffi  
1. helyezést értek el. 
Felkészítő tanáruk: Kiss Csillag Anna 
Népzenetanárnő. 

A Fontos Sándor emléknap keretében megrendezett 
rajzverseny versillusztráció kategóriájában Ocskó 
Lilla és Forrai Vivien 6. osztályos tanuló mérhette 
össze kreativitását és rajztudását az induló 
versenyzőkkel. A meseillusztráció mezőnyében 
Borbás Linetta 3. osztályos és Czakó Ella 4. 
osztályos tanuló indult. Az első helyezettnek járó 
oklevelet és könyvjutalmat Czakó Ella vehette át. 
(Zoltánffi Mária, Marcsi) 
 
Dél- alföldi Regionális Furulyaverseny: 

A furulyások április 14-én, szombaton egy újabb 
megmérettetésen is részt vettek. Ekkor került 
megrendezésre a VI. Dél-alföldi Regionális 
Furulyaverseny. Bárkányi Anna a második 
korcsoport, Farkas Gusztáv a negyedik korcsoport 
szólókategóriájában szerepelt. A kamara 
kategóriában: Kereszttúri Kitti, Török Karolin, 
valamint Galzó Dorka, Nagy-Kardos Réka duója a 
zsűri dicséretében részesült. Bárkányi Anna, Gyuris 
Tímea kettőse pedig 3. helyezést ért el. Minden 
kedves résztvevőnek gratulálunk! 
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Itt volt Május elseje… 

ami korábban érkezett idén Forráskútra, hiszen a 

Forráskútért Civil Egyesület már április 29.

megrendezte első családi majálisát. A hagyományokhoz 

méltóan szabadtéri szórakoztató programokkal 

készültünk a családok és baráti társaságok részére. A 

napot a pörköltfőző 

verseny résztvevői 

indították reggel a 

főzőhelyek 

elfoglalásával és a 

finomabbnál 

finomabb marha-és 

birkapörköltek 

előkészítésével. A 

versenyen 15 csapat 

vett részt, melyből 13 csapat mérette meg szakács 

tudását, így a zsűrinek nem volt könnyű do

végezetül megszületett a döntést.  

1. helyezés: Négyforrás csapata (Fődiné Nagy Márta, 

Fődi László, Harkai Béla) 

2. helyezés: Tűzoltók csapata (Lippai István) 

3. helyezés: PVCZ csapat (Pekó, Zsolt, Vass János, 

Czékus Gyula) 

A zsűri különdíjban részesítette a Szomszédok csapatát 

(Goda Zsolt, Kalmár László, Lajkó Tibor). 

A jótékonysági dűlőfutás résztvevői a regisztrációt 

követően bemelegítésen vehettek részt majd 

következett a 3,1 km-es táv teljesítése. Díjaztuk a 

leggyorsabb futót (Dudás Gergely), a legidősebb futókat 

(Czékus Józsefné, Dudás András), a legfiatalabb futót 

(Hegedűs Anna Gréta), valamint a legtöbb versenyzőt 

indító alsó és felső tagozatos osztályt. Eredmények 

Felső tagozat:  

1. helyezés 7. osztály – nyereményük 15

osztálypénz 

2. helyezés: 6. osztály – nyereményük 10

oszálypénz 

3. helyezés: 5. osztály – nyereményük 5

osztálypénz 

4.helyezés: 8. osztály – nyereményük 5

osztálypénz. 

Alsó tagozat:  

1. helyezés 2. osztály – nyereményük 15

osztálypénz 
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korábban érkezett idén Forráskútra, hiszen a 

Forráskútért Civil Egyesület már április 29.-én 

megrendezte első családi majálisát. A hagyományokhoz 

méltóan szabadtéri szórakoztató programokkal 

készültünk a családok és baráti társaságok részére. A 

vett részt, melyből 13 csapat mérette meg szakács 

tudását, így a zsűrinek nem volt könnyű dolga, de 

 

1. helyezés: Négyforrás csapata (Fődiné Nagy Márta, 

2. helyezés: Tűzoltók csapata (Lippai István)  

3. helyezés: PVCZ csapat (Pekó, Zsolt, Vass János, 

észesítette a Szomszédok csapatát 

(Goda Zsolt, Kalmár László, Lajkó Tibor).  

A jótékonysági dűlőfutás résztvevői a regisztrációt 

követően bemelegítésen vehettek részt majd 

es táv teljesítése. Díjaztuk a 

), a legidősebb futókat 

(Czékus Józsefné, Dudás András), a legfiatalabb futót 

(Hegedűs Anna Gréta), valamint a legtöbb versenyzőt 

indító alsó és felső tagozatos osztályt. Eredmények 

nyereményük 15 000 Ft 

nyereményük 10 000 Ft. 

nyereményük 5 000 Ft. 

nyereményük 5 000 Ft. 

nyereményük 15 000 Ft 

2. helyezés: 3. osztály 

oszálypénz 

3. helyezés: 4. osztály 

osztálypénz 

4. helyezés: 1. osztály 

osztálypénz. 

A nyereményeket a nevezési díjak biztosították.

A testmozgás után energia 

cukorkák potyogtak az égből, amely a nap folyamán 

többször is 

előfordult a 

gyerekek nagy 

örömére. A 

nyári 

melegben 

enyhülést a 

helyi Tűzoltók 

bemutatója 

hozott, melynek keretében láthattuk, hogy hogyan tud 

szervesen együttműködni ember és gép, és mekkora erőt 

képviselnek tűzoltóink és a víz együtt. Nagy sikere volt a 

tűzoltó autónak is, hiszen egész nap gyerekek hada 

ismerkedett a funkcióival és élvezettel figyelték annak 

működését, és aki nem az autó tetején figyelte az 

eseményeket, az vízsugár alatt lezúduló páratömegben 

lelt felfrissülést. Egy igazi élmény volt mindenki számára, 

köszönjük a Tűzoltóknak! Aki pedig már túl volt a 

felfrissülésen, vagy épp nem volt hozzá kedve, póni 

fogatokra pattanhatott és úgy járhatta be telepü

utcáit. A fogatokat Dudás Ervin és Sisák Lilla hajtották, 

köszönjük Nekik és a póniknak, hogy elfogadták 

meghívásunkat! Miután a pónik elfáradtak, nagy lovak 

vezette kocsi vette át a feladatot és vitte körbe a 

kocsikázni vágyókat. 
 

 
 

Az aszfaltrajz versenyen az óvodások egyéniben, a 

kisiskolások csapatban mutathatták meg rajztudásukat 

és kreativitásukat a család témában készítendő művek 

során. Nem is vallottak szégyent, hiszen nehéz helyzetbe 

 

. osztály – nyereményük 10 000 Ft. 

. osztály – nyereményük 5 000 Ft. 

4. helyezés: 1. osztály – nyereményük 5 000 Ft. 

A nyereményeket a nevezési díjak biztosították.  

A testmozgás után energia pótlásként Balog Antal által 

cukorkák potyogtak az égből, amely a nap folyamán 

hozott, melynek keretében láthattuk, hogy hogyan tud 

ni ember és gép, és mekkora erőt 

képviselnek tűzoltóink és a víz együtt. Nagy sikere volt a 

tűzoltó autónak is, hiszen egész nap gyerekek hada 

ismerkedett a funkcióival és élvezettel figyelték annak 

működését, és aki nem az autó tetején figyelte az 

eket, az vízsugár alatt lezúduló páratömegben 

lelt felfrissülést. Egy igazi élmény volt mindenki számára, 

köszönjük a Tűzoltóknak! Aki pedig már túl volt a 

felfrissülésen, vagy épp nem volt hozzá kedve, póni 

fogatokra pattanhatott és úgy járhatta be településünk 

utcáit. A fogatokat Dudás Ervin és Sisák Lilla hajtották, 

köszönjük Nekik és a póniknak, hogy elfogadták 

meghívásunkat! Miután a pónik elfáradtak, nagy lovak 

vezette kocsi vette át a feladatot és vitte körbe a 

 

Az aszfaltrajz versenyen az óvodások egyéniben, a 

kisiskolások csapatban mutathatták meg rajztudásukat 

és kreativitásukat a család témában készítendő művek 

során. Nem is vallottak szégyent, hiszen nehéz helyzetbe  



 

hozták a zsűrit mindkét kategóriában, akik a 
kisiskolások csapat versenyében nem is tudtak 
rangsorolni, így kategóriákat felállítva minden csapatot 
első helyezésben részesítettek.  
Eredmények:  
Óvodás egyéni:  1. helyezés: Nagy Léna 
  2. helyezés: Paplogó Csenge
  3. helyezés: Paplogó Blanka, Lajkó 
Barbara 
 Legvirágosabb rajz: Csomós Bálint
 Legszivárványosabb rajz: Mészáros Lili
Kisiskolás csapatok:  
1. legvidámabb helyezés: Csipet csapat (Csíkós Mirjam, 
Csíkós Réka, Csomós Gabriella, Tóth Maja)
1. legművészibb helyezés: Művészek csapata (Borbás 
Linetta, Oláh Fruzsina, Széll Száva) 
1. legtalálóbb helyezés: Barátnők csapata (Goda Fanni, 
Soós Nikolett, Vajner Violetta) 
1. legkreatívabb helyezés: Pónik csapata (Dudás 
Alexandra, Dudás Vivien)  

A beharangozott facebook-os szavazás sajnos elmarad 
technikai okok miatt, mert sajnos nem mindenki 
igényeinek tudtunk megfelelni és a közösségi oldal 
szabályainak megfelelően az Egyesület oldala 1 
nem lesz elérhető. Szíves elnézéseteket kérjük!!!
Az aszfaltrajz versenyt követte a családi vetélkedő, 
melyen hat csapat 
bizonyította 
rátermettségét. A 
feladatok során volt 
labdavezetés 
seprűvel, mezei 
sífutás, talicskás 
pohárszedés, pilóta 
keksz evés és 
kötélhúzás. A 
csapatok nagyon ügyesen, lelkesen, és ami legfontosabb 
vidáman vették az akadályokat és biztosították a 
jókedvet.  
Eredmények:  1. helyezés: Eszes Csapat 

2. helyezés: Szomszédok csapata
3. helyezés: Boszorkányok
Különdíj: Csomós Gábor csapata

A verseny résztvevői számára a díjakat felajánlásokból 
és támogatásokból biztosítottuk. 
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hozták a zsűrit mindkét kategóriában, akik a 
kisiskolások csapat versenyében nem is tudtak 
rangsorolni, így kategóriákat felállítva minden csapatot 

 
2. helyezés: Paplogó Csenge 
3. helyezés: Paplogó Blanka, Lajkó 

Legvirágosabb rajz: Csomós Bálint 
Legszivárványosabb rajz: Mészáros Lili 

csapat (Csíkós Mirjam, 
Csíkós Réka, Csomós Gabriella, Tóth Maja) 
1. legművészibb helyezés: Művészek csapata (Borbás 

1. legtalálóbb helyezés: Barátnők csapata (Goda Fanni, 

helyezés: Pónik csapata (Dudás 

os szavazás sajnos elmarad 
technikai okok miatt, mert sajnos nem mindenki 
igényeinek tudtunk megfelelni és a közösségi oldal 
szabályainak megfelelően az Egyesület oldala 1 hónapig 
nem lesz elérhető. Szíves elnézéseteket kérjük!!! 
Az aszfaltrajz versenyt követte a családi vetélkedő, 

csapatok nagyon ügyesen, lelkesen, és ami legfontosabb 
vidáman vették az akadályokat és biztosították a 

 
2. helyezés: Szomszédok csapata 
3. helyezés: Boszorkányok 

csapata 
A verseny résztvevői számára a díjakat felajánlásokból 

A versenyek és vetélkedők között, valamint az ebéd ideje 
alatt a zenét DJ Harmath biztosította kora délutánig, majd 
Fődi Kornél szórakoztatta a zenekedvelő és 
látogatókat estig. Köszönet érte!
A rendezvény ideje alatt 
ingyen palacsinta várta a 
kilátogatókat, melynek 
szintén nagy sikere volt 
és ezúton is szeretnénk 
megköszönni mindazoknak, 
akik az alapanyagot 
biztosították és főként 
azoknak, akik sütötték, hiszen nem kis erőfeszítés volt több 
mint 1 500 palacsintát kisütni. Köszönjük Csúcs Miklósnénak, 
Tandari Józsefnénak, Orbán Katalinnak és Juhász Tibor 
Gyulánénak!!! 
A programsorozatot az ÖFI
focimérkőzés zárta, melyhez a lab
Mindkét csapat keményen küzdött a pályán, de a végén a 
forráskúti csapat örülhetett az eredménynek. ÖFI
Csólyospálos: 2-1. Gratulálunk az ÖFI

 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani MINDENKINEK, 
AKI TÁMOGATÁSÁVAL, MUNKÁJÁVAL HOZZ
RENDEZVÉNYÜNK SIKERÉHEZ!
És bízunk benne, hogy a jövőben is számíthatunk a 
támogatásukra és segítségükre! Továbbá köszönjük minden 
kedves forráskúti és nem forráskúti lakosnak is, hogy 
eljöttek és részt vettek programjainkon és reméljük, hogy 
jól érezték magukat és nem felejtik el, hogy egy boldog és 
vidám közösség tagjának lenni jó és ezt szem előtt tartva 
folytatjuk tevékenységünket! 
Előjáróban csak annyit, hogy a Tűzoltókkal együtt várjuk a 
nyári kánikulában a felfrissülni vágyókat a focipályán 
előzetesen meghirdetett időpontokban! Részletek később…
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Egyházközségi hírek 
MÁJUS A SZŰZANYA HÓNAPJA. A május a „virágba 
borulás” időszaka, lásd Virágfesztiválok…  
    A Máriát tisztelő hívők összejönnek a májusi Litánia = 
Loretói litánia végzésére. 
Május 20. Vasárnap: PÜNKÖSD ÜNNEPE – forráskúti 
gyerekek ELSŐÁLDOZÁSA. Mise délelőtt 10.30 órakor
Május 21. PÜNKÖSD HÉTFŐ – Egyház Édesanyja ünnepe 
Mise délelőtt 10.30 órakor 
Május 22. Kedd: Szent Rita ünnepe, misén szent Rita 
rózsáinak megszentelése!!!  
Május 27. Vasárnap: Szentháromság Vasárnap 
délelőtt 10.30 órakor:     
Június 1. Péntek: Első Péntek – gyónási lehetőség.
Június 3.  Vasárnap: ÚRNAPJA - úrnapi körmenet (Úrnapi 
oltárokat készítsük el!  Virágszirmot kérjük, akik teh
hozzanak! Köszönjük!) 
Június 7. Csütörtök: Első Csütörtök – Jézus Szíve családok 
Szentségimádása   
Június 8. Péntek: Jézus Szíve ünnepe 
Június 9. Szombat: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

 
IRGALMAS ISTENEM, 

Érzem a vesztem 
 
 

Egy oda nem illő, kimondott szóban
Érzem a vesztem. 

Egy apró, semmitmondó pillantásban
Érzem a vesztem. 

Egy céltalan, meg nem álló mozdulatban
Érzem a vesztem. 

Egy lágy, hideg csókban 
Érzem a vesztem. 

Egy hangos, üres dobbanásban
Érzem a vesztem. 

Egy szóban, melyben annyi kétség
Egy pillantásban, mi oly rideg

Egy mozdulatban, miben annyi erő
Egy csókban, mi oly kevés 

Egy dobbanásban, mi szívedé, már
Érzem nincs visszaút. 

 
Írgalmas Istenem, 

Veled én büszkén hordom keresztem
De érzem, érzem a vesztem.

Írgalmazz, …  írgalom…  (Farkas Bog

 
AZ IRGALOM NEM BŰNPÁRTOLÁS! 
 
II. János Pál pápa 2000-ben húsvét második vasárnapját 
az IRGALOM vasárnapjává nyilvánította. Az okos(kodó) 
teológusok morgolódtak is eleget e miatt. Úgy gondolták, 
hogy nem szabad leváltani a „fehérvasárnap” ünnepét.
A teológus Urak „érzelgősséggel” vádolták meg a 
Szentatyát. Mondván: Jézus föltámadásának ünnepe és a 
Szentlélek eljövetele, azaz Pünkösd, „közé” méltatlan 
dolog berakni egy „magánkinyilatkoztatás”
ünnepet. (Szent Faustinának adott Jézusi 
magánykinyilatkoztatás)  A szent pápa hajthatatlan 
maradt, és az idő őt igazolta. A 21. századunkban máris 
látjuk, hogy mennyire szükség van az irgalomra. Irgalom 
nélkül „irgalmatlanul igazságosak” tudunk lenni. De az 
Irgalom nélkül egyre önzőbbek is leszünk. 
   Az IRGALOM hangsúlyozásával éppen a Szentháromság 
titkát nyitja meg az Egyház. A Fiú és a Szentlélek 
eljövetele jelzi igazán, hogy az Isten nem egy távoli és 
ostort csattogtató, villámokat szóró, kiengesztelést 
követelő hatalmas Úr, hanem Ő az, aki minde
nyomorúságunk ellenére közénk jön és a Szentlélek 
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Egyház Édesanyja ünnepe 

Május 22. Kedd: Szent Rita ünnepe, misén szent Rita 

Május 27. Vasárnap: Szentháromság Vasárnap - Mise 

gyónási lehetőség. 
úrnapi körmenet (Úrnapi 

Virágszirmot kérjük, akik tehetik, 

Jézus Szíve családok 

Június 9. Szombat: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 

zóban 

Egy apró, semmitmondó pillantásban 

Egy céltalan, meg nem álló mozdulatban 

Egy hangos, üres dobbanásban 

Egy szóban, melyben annyi kétség 
pillantásban, mi oly rideg 

Egy mozdulatban, miben annyi erő 
 

Egy dobbanásban, mi szívedé, már 

Veled én büszkén hordom keresztem 
De érzem, érzem a vesztem. 

Írgalmazz, …  írgalom…  (Farkas Boglárka) 

húsvét második vasárnapját 
RGALOM vasárnapjává nyilvánította. Az okos(kodó) 

teológusok morgolódtak is eleget e miatt. Úgy gondolták, 
hogy nem szabad leváltani a „fehérvasárnap” ünnepét. 

teológus Urak „érzelgősséggel” vádolták meg a 
Szentatyát. Mondván: Jézus föltámadásának ünnepe és a 
Szentlélek eljövetele, azaz Pünkösd, „közé” méltatlan 
dolog berakni egy „magánkinyilatkoztatás”-ból származó 
ünnepet. (Szent Faustinának adott Jézusi 

ykinyilatkoztatás)  A szent pápa hajthatatlan 
maradt, és az idő őt igazolta. A 21. századunkban máris 
látjuk, hogy mennyire szükség van az irgalomra. Irgalom 
nélkül „irgalmatlanul igazságosak” tudunk lenni. De az 

 
Az IRGALOM hangsúlyozásával éppen a Szentháromság 

titkát nyitja meg az Egyház. A Fiú és a Szentlélek 
eljövetele jelzi igazán, hogy az Isten nem egy távoli és 
ostort csattogtató, villámokat szóró, kiengesztelést 
követelő hatalmas Úr, hanem Ő az, aki minden 
nyomorúságunk ellenére közénk jön és a Szentlélek 

eljövetelével erősít minket. 
    Az irgalom nem bűnpártolás, nem képzelgés a 
gondviselésről, hanem az a mozzanat, hogy BŰNEINK 
ELLENÉRE IS KELLÜNK AZ ISTENNEK!
    Érdemes szóvá tenni, érdemes megemlíteni
húsvét nem ösztönöz jótettekre, akkor el fogunk 
kényelmesedni., és visszacsúszunk  egy régebbi istenképbe, 
Az  IRGALOM NÉLKÜLI ISTEN CSAK IGAZSÁGOS!  A szenteket 
szereti, de el is távolítja őket e „siralom
átlagember meg kínlódjon, ahogy tud. És éljen rettegő 
bizonytalanságban a végítéletéhez közeledve. Ez a szemlélet 
sokak istenképét megfertőzi még manapság is. 
   Ezért nem véletlen, hogy akiket nem úgy neveltek, hogy 
váltsák tettekre hitüket, el is kezdenek távolodni Istent
majd hátat fordítanak neki.. De ahogy a hal sem tud hátat 
fordítania víznek, úgy az emberek sem tudnak Istennek. 
„Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk” Így vagy úgy de 
minduntalan bele botlunk az Istenbe. Leginkább a váratlan 
helyzetek során., amikor az adott problémát senki sem oldja 
meg helyettünk. 
   Legyetek irgalmasok!  (…) „Annak, aki arcul üt téged, tartsd 
oda a másikat is, és attól, aki köntösödet elveszi, ne tagadd 
meg az ingedet sem, Adj mindenkinek, aki kér tőled, és ha 
valaki elveszi, ami a tiéd, vissza ne kérd, Amint akarjátok, 
hogy veletek cselekedjenek az emberek, ti is hasonlóképpen 
cselekedjetek velük. Ha azokat szeretitek, akik titeket 
szeretnek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz a bűnösök is 
szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha a
akik veletek jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt 
a bűnösök is megteszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől 
remélitek, hogy visszakapjátok, milyen jutalmat érdemeltek? 
Hisz a bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy 
ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek tehát 
ellenségeiteket! Tegyetek jót és kölcsönözzetek, semmit vissza 
nem várva. Így nagy lesz a jutalmatok! A Magasságbeli fiai 
lesztek, mert Ő jóságos a hálátlanok hoz, és a gonoszokhoz is. 
Legyetek tehát irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas!”  
(Lk.6,27-36) 
    Fáj, hogy szóba kell hozni, de csak azért,hogy
változzon. Közismert tény, hogy sok idős szülő panaszkodik 
gyermekeire, unokáira, akik szerintük elhagyták az Egyházat, 
pedig „milyen aranyosak voltak gyermekként, amikor együtt 
imádkoztunk, és együtt jártunk a templomba.”  Lehet, hogy 
„aranyosak” voltak, de , ha beléjük verték a hitet, akkor ne 
várjunk nagy eredményt, bár Isten egészen döbbenetes 
gyermekkort túlélő fiatalokat és felnőtteket is meg tud 
szólítani. Jó néhányat ismerek én is közülük.
    A hitet nem lehet „beleparancsolni” senkib
„beleédesgetni”, vagy Bőjte Csaba atya szavaival élve, 
„beleszeretni”. No persze, ehhez idő kell! Beszélgetések, 
kérdésekre adott válaszok, sok
magamtól: hogyan kedveltettem meg a szeretteimmel 
Krisztust? Vagy a mai világunk kallódó és kérdező vándoraival, 
nagyra nőtt gyerekeivel?  
   Nem elég hogy szabályosak legyünk, az irgalom fontosabb! 
Nagyvonalúsággal, ötletességgel, figyelmességgel kell segíteni 
egymást.  
    Udvardi György  pécsi püspök atya tartott egy 
lelkigyakorlatot, azon mondotta el:amikor Jézus meghívta, 
elhívta az apostolokat, Szent Márk evangéliumában  (Mk.3,14)  
Így ír: „Kiválasztott tizenkettőt, hogy vele legyenek…”
Ez a „Vele lenni”, közösségben lenni Istennel, úgy gondolom, 
ez a legfontosabb mindannyiunk szá
Istent akkor mindig Vele vagyok. Vele vagyok, Vele élek és 
megteszek mindent, amit Ő elém ad, ahogy szent Benedek 
atya mondja: „szárnyaló szívvel”.
    Ne felejtsük: Az embertársunkra szánt idő sokszorosan 
felértékelődik Isten előtt! 
  Testvér! Te is tedd szárnyaló szívvel a jót!

                       Szeretettel: Soós János esperes
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„beleédesgetni”, vagy Bőjte Csaba atya szavaival élve, 
„beleszeretni”. No persze, ehhez idő kell! Beszélgetések, 
kérdésekre adott válaszok, sok-sok ima… Kérdezzem meg 
magamtól: hogyan kedveltettem meg a szeretteimmel 

kallódó és kérdező vándoraival, 

Nem elég hogy szabályosak legyünk, az irgalom fontosabb! 
Nagyvonalúsággal, ötletességgel, figyelmességgel kell segíteni 

Udvardi György  pécsi püspök atya tartott egy 
t, azon mondotta el:amikor Jézus meghívta, 

elhívta az apostolokat, Szent Márk evangéliumában  (Mk.3,14)  
Így ír: „Kiválasztott tizenkettőt, hogy vele legyenek…” 
Ez a „Vele lenni”, közösségben lenni Istennel, úgy gondolom, 
ez a legfontosabb mindannyiunk számára. Ha szeretem 
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Művelődési Ház programajánlója
Szakköreinkhez, klubjainkhoz  

továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni! 

Szeretettel várunk mindenkit!

Nyugdíjasklub hétfőnként 15.00-tól 

Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 17.0

Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától

Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében” 
csütörtökönként 17 órától 

Tűzzománc szakkör Csütörtökönként 18.00 órátó

Zumba  

hétfőnként 19 órától                     

Balett   Csütörtökönként 17.40 órától
Oktató: Vesmás Andrea 

Dinamikus jóga és gerinctréning

Csütörtökönként 18.30-tól   

Oktató: Vesmás Andrea 

Amatőr SzínKör   
Felnőtt csapat: hétfőnként 18 órától Kálmán Dánielné 
vezetésével  

Drámajáték gyerekeknek Kálmán Noémivel
Péntekenként 17. órától 

Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztő
terapeuta vezetésével május 22-én és június 5

Nagycsaládos gyűlés  
június 5-én, kedden 18 órától. 

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA 
hétfőtől – péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva

KÖNYVTÁR                  
Kedden és csütörtökön 8-12 és 13-18 óráig 
szombaton ZÁRVA 

Szeretettel várjuk! 
Művelődési Ház nyitva tartás

hétfő, csütörtök: 10-20 óráig

kedd, szerda, péntek: 10-18 óráig

www.facebook.com/forraskutimuvhaz

9 

Feltalálókról Dudás József tollából

mint a magyar feltalálókról írni.

Goldmark Péter Károly, a videómagnó, a televízió 

és a színes TV feltalálója

A videózás korszakában senki sem 
videófilmet, a TV műsorok „konzerválását” magyar ember 
találta fel. 

1906-ban született Budapesten, majd 20 évesen, 1926
bemutatta Angliában a világ első működőképes televízióját. 
Korát annyira meghaladta, hogy eleinte nem is vették 
komolyan, senki sem látott benne f
Gábor Dénes, a hologram feltalálója bíztatására foglalkozott 
komolyabban a televízió fejlesztésével. Ennek 
eredményeképpen bemutatta 1940. szeptember 4
első színes TV-jét. A NASA 1969
szállás pillanatát közvetítse a készüléke segítségével. 

71 évesen átadták neki a legmagasabb tudományos 
kitüntetést, az amerikai „Nobel díjat”, a National Medal of 
Science érdemérmet.  

Honfitársa, Puskás Tivadar álma végre megvalósult: „közel 
az idő, amikor ülünk egy készülék előtt és nem csak halljuk, 
hanem látjuk is azt, aki beszél”. Mindezt színesben.

Következik: Gábor Dénes, a hologram feltalálója

Weöres Sándor

Eresz alól

Eresz alól fecske fia
ide néz, oda néz:

van-e hernyó, hosszú kukac,
ízesebb, mint a méz?

Csőrét nyitja ám,
buzgón, szaporán.

Kis bendőbe mindenféle
belefér igazán.

Művelődési Ház programajánlója 

továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!  

Szeretettel várunk mindenkit! 

próbák hétfőnként 17.00 órától 

szerdánként 9 órától 

„az egymástól tanulás jegyében” 

sütörtökönként 18.00 órától 

órától 

Dinamikus jóga és gerinctréning 

Felnőtt csapat: hétfőnként 18 órától Kálmán Dánielné 

Noémivel 

Godáné Ádám Mária egészségfejlesztő-
én és június 5-én 15. órától 

nyitva 

óráig  

 
yitva tartása:  

20 óráig 

18 óráig 

www.facebook.com/forraskutimuvhaz 

 

 

alálókról Dudás József tollából 
Mottó: 

Nincs hálásabb feladat, 
mint a magyar feltalálókról írni. 

 
, a videómagnó, a televízió 

és a színes TV feltalálója 

A videózás korszakában senki sem gondol arra, hogy a 
„konzerválását” magyar ember 

ban született Budapesten, majd 20 évesen, 1926-ban 
a világ első működőképes televízióját. 

Korát annyira meghaladta, hogy eleinte nem is vették 
komolyan, senki sem látott benne fantáziát.  A magyar 
Gábor Dénes, a hologram feltalálója bíztatására foglalkozott 
komolyabban a televízió fejlesztésével. Ennek 
eredményeképpen bemutatta 1940. szeptember 4-én a világ 

jét. A NASA 1969-ben felkérte, hogy a holdra 
natát közvetítse a készüléke segítségével.  

71 évesen átadták neki a legmagasabb tudományos 
kitüntetést, az amerikai „Nobel díjat”, a National Medal of 

Honfitársa, Puskás Tivadar álma végre megvalósult: „közel 
készülék előtt és nem csak halljuk, 

hanem látjuk is azt, aki beszél”. Mindezt színesben. 

Következik: Gábor Dénes, a hologram feltalálója 

 

Weöres Sándor 

Eresz alól 

Eresz alól fecske fia 
ide néz, oda néz: 

e hernyó, hosszú kukac, 
ízesebb, mint a méz? 

Csőrét nyitja ám, 
buzgón, szaporán. 

Kis bendőbe mindenféle 
belefér igazán. 
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Májusi aktualitások 
Tisztelt Termelők! 

Az őstermelői igazolvány ügyintézésével 
kapcsolatos tudnivalók 

Az őstermelői igazolványok cseréje az elmúlt 
évben nagyrészt megtörtént. Az őstermelői 
kapcsolatban ügyintézés csak akkor szükséges, ha a 
személyes adatokban, vagy ha a termőföld területek 
vonatkozásában változás történik, vagy megváltozik a 
bejelentett adatokhoz képest a termelés szerkezete. 
Ebben az esetben mindenképp szükséges, hogy a kártya 
alapú igazolványt elhozzák, ugyanis a kártya elektronikus 
felülírása csak az irodában lehetséges. Az egyéb 
szükséges dokumentációk nem változtak, a tudnivalók az 
előző számokban szerepelnek. A kérésem, hogy ezekkel a 
módosításokkal az Egységes kérelem benyújtási 
határideje, azaz május 15 után keressenek.

 A 2018. évi támogatási kérelmek benyújtási 
határideje MÁJUS 15! A kérelembenyújtás 
szankciósan ezen túl még 25 naptári napig , azaz 
június 9.ig lehetséges napi egy %.os szankció 
alkalmazásával.  

Az a kérésem, hogy akivel még nem 
egyeztettünk időpontot a kérelem kitöltésére, minél előbb 
keressenek. 

Csak kamarai meghatalmazottként
támogatási kérelmeket benyújtani, ehhez 
mindenképpen szükség van a Magyar Államkincstár 
(volt MVH) által kiadott jelszóra. Ez a változás azokat 
az ügyfeleket érinti, akinek az elmúlt évben saját 
ügyfélkapuján nyújtottuk be a kérelmét
mindenképpen hozni kell a jelszót, vagy kérni kell a MÁK
tól. A nyomtatvány letölthető a honlapról, de nálam is 
beszerezhető. 
A támogatási feltételek alapjaiban nem változtak.
Emlékeztetőül röviden bemutatnám a k
támogatások rendszerét:  

Az alaptámogatás, melynek mértéke kb 45.000 
Ft/ha, az eddigi kérelmezési rend szerint történik 2020
minden területünkkel jogosultak leszünk rá, amely 
megfelel a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot 
feltételeinek (HMKÁ). Feladatunk ugyanaz, mint eddig, be 
kell rajzolni a kultúrák területnagyságát és alakját

A zöld komponens, vagy zöldítés

25.000 Ft /ha): 
 Feltételei: 
- tárgyévben termesztett növények diverzifikálása

10 ha szántó területnagyság felett legalább 2, 30 ha 
területnagyság felett 3 növénykultúra termesztése

- állandó gyepek fenntartása; 2012
gyepnek feltüntetett területeket nem szabad feltörni, 
ez már látszódni fog az idei támogatási kérelmek f
tóin. 

- ökológiai célterület fenntartása (támogatásra j
gosult szántóterület nagysága szerint)
nagyság felett kötelezően ki kell jelölni a szántóter
let 5 %-án, az elszámolható elemekről ( pihentetett 
terület , lucerna elszámolható lesz…)a következő 
számban fogok írni. 

Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás

fiatalabb gazdálkodók esetében lehetséges, maximum 5 
évig lehet igényelni. 

Termeléshez kötött támogatási jogcímek
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Az őstermelői igazolvány ügyintézésével 

Az őstermelői igazolványok cseréje az elmúlt 
évben nagyrészt megtörtént. Az őstermelői igazolvánnyal 
kapcsolatban ügyintézés csak akkor szükséges, ha a 
személyes adatokban, vagy ha a termőföld területek 
vonatkozásában változás történik, vagy megváltozik a 
bejelentett adatokhoz képest a termelés szerkezete. 

es, hogy a kártya 
alapú igazolványt elhozzák, ugyanis a kártya elektronikus 
felülírása csak az irodában lehetséges. Az egyéb 
szükséges dokumentációk nem változtak, a tudnivalók az 
előző számokban szerepelnek. A kérésem, hogy ezekkel a 

séges kérelem benyújtási 
határideje, azaz május 15 után keressenek. 

A 2018. évi támogatási kérelmek benyújtási 
határideje MÁJUS 15! A kérelembenyújtás 
szankciósan ezen túl még 25 naptári napig , azaz 
június 9.ig lehetséges napi egy %.os szankció 

Az a kérésem, hogy akivel még nem 
egyeztettünk időpontot a kérelem kitöltésére, minél előbb 

Csak kamarai meghatalmazottként tudjuk a 
támogatási kérelmeket benyújtani, ehhez 
mindenképpen szükség van a Magyar Államkincstár 

Ez a változás azokat 
az ügyfeleket érinti, akinek az elmúlt évben saját 
ügyfélkapuján nyújtottuk be a kérelmét, nekik 

nképpen hozni kell a jelszót, vagy kérni kell a MÁK-
tól. A nyomtatvány letölthető a honlapról, de nálam is 

A támogatási feltételek alapjaiban nem változtak. 
Emlékeztetőül röviden bemutatnám a közvetlen 

, melynek mértéke kb 45.000 
Ft/ha, az eddigi kérelmezési rend szerint történik 2020-ig, 
minden területünkkel jogosultak leszünk rá, amely 
megfelel a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot 
feltételeinek (HMKÁ). Feladatunk ugyanaz, mint eddig, be 

kultúrák területnagyságát és alakját. 
A zöld komponens, vagy zöldítés (mértéke 

növények diverzifikálása; 
legalább 2, 30 ha 
a termesztése 

; 2012-ben állandó 
gyepnek feltüntetett területeket nem szabad feltörni, 
ez már látszódni fog az idei támogatási kérelmek fo-

(támogatásra jo-
gosult szántóterület nagysága szerint).15 ha terület-
nagyság felett kötelezően ki kell jelölni a szántóterü-

án, az elszámolható elemekről ( pihentetett 
terület , lucerna elszámolható lesz…)a következő 

Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás: 40 évnél 
gazdálkodók esetében lehetséges, maximum 5 

Termeléshez kötött támogatási jogcímek 

Évente közel ~175 millió euró
HUF/EUR árfolyamon) összegben lehet kiegészítő támogatást 
kérni az állattenyésztési és a növénytermesztési ágazatokban 
a következőkre: 
Anyatehén, Hízott bika, Tejhasznú tehén, Cukorrépa, Rizs, 
termeléshez kötött zöldség támogatására, ipari zöldségf
támogatására, fehérjenövények támogatására, (Szemes 
fehérjenövények. Szálas fehérjenövények (lucerna)), gyümölcs 
ültetvények támogatására lehet a Területalapú támogatáshoz 
kiegészítő támogatást igényelni
feltétele a fémzárolt vagy certifikált szaporítóanyag használata 
a megfelelő mennyiségben, gyümölcsösök esetében emellett 
az ültetvény tőszámbeállottsága és kora, zöldség és szálas 
fehérje növények igénylése esetén gazdálkodási napló 
vezetése.  
A burgonya tavaly bekerült az ipari 
támogatásra jogosult növények körébe, a gyümölcs 
ültetvények esetében pedig két csoportra osztják az 
ültetvényeket: extenzív és intenzív ültetvények csoportjába.
A burgonya vetőgumó szükségletét az előző számban 
megtekinthetik, a legjellemzőbb frakció, a 35
vetőgumó méretből 2250 kg szükséges hektáronként.
 
Gyümölcsös esetében az extenzív gyümölcs ültetvényekre kb 
70.000 Ft, intenzív ültetvények esetében pedig kb 150.000 Ft 
kiegészítő támogatás igényelhető. 
tőszámban van, az őszibarack esetében 400 db/ha 
mennyisége az extenzív kategóriába fog tartozni..

Gyakorlati tudnivalók, feladatok a termelők részéről:
Az MVH regisztrációs szám és a 
elkészítjük a meghatalmazásokat, ekkor tudju
kitöltését kezdeni. (Saját Ügyfélkapun nem nyújthatjuk be a 
kérelmet!) 
Előzetesen a feladat az előző évekhez képest nem változik: 
pontos táblarajz és területnagyság, valamint a kultúrák 
ismerete feltétlenül szükséges
Meg kell mondani pontosan a gazdaság összterület
nagyságát, valamint az állatalapú jogcímek esetében az 
állatok darabszámát, szarvasmarhák esetében az igényelt 
állatok ENAR számát. 
Ezután történik meg a rajzok felvitele, valamint a támogatási 
jogcímek rögzítése. 
Termeléshez kötött jogcímek esetében:
Állatalapú jogcímek esetében az ENAR számok, Változás az 
előző évhez képest, hogy az állatorvosi 
csatolni, azt központilag fogja a Magyar Államkincstár lekérni 
a Kormányhivataltól. Növény alapú jogcímek esetében 
vetőmagszámlákat, a Tanúsítványt, vagy a fémzárjegyeket 
(Zacskókat is) el kell hozni, de az előzetes információk alapján 
nem kell elektronikusan csatolni a kérelemhez!
Az ültetvényes jogcímek esetében az ültetvények 
paramétereinek az ismerete szükséges (
tőszámbeállottságra, vonatkozó igazolás később kerül 
kiállításra) 
A másodvetések, egyéb módosítások bejelentésére 
május15 után lesz lehetőség. 
Az Agrárkamarai tagdíjbevallás határideje június 1 és 30 
között lesz lehetséges. A tavalyi gyak
az előző évi árbevétel adatokra. Egyéb részletek nem 
ismertek. 

Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a 
www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu
a www.nak.hu honlapokon, kérem
oldalakat is. 

Tisztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

 

~175 millió euró, ~52,5 mrd Ft – (300 
HUF/EUR árfolyamon) összegben lehet kiegészítő támogatást 
kérni az állattenyésztési és a növénytermesztési ágazatokban 

Anyatehén, Hízott bika, Tejhasznú tehén, Cukorrépa, Rizs, 
termeléshez kötött zöldség támogatására, ipari zöldségfélék 

fehérjenövények támogatására, (Szemes 
fehérjenövények. Szálas fehérjenövények (lucerna)), gyümölcs 
ültetvények támogatására lehet a Területalapú támogatáshoz 
kiegészítő támogatást igényelni, melynek legfontosabb 

y certifikált szaporítóanyag használata 
a megfelelő mennyiségben, gyümölcsösök esetében emellett 
az ültetvény tőszámbeállottsága és kora, zöldség és szálas 
fehérje növények igénylése esetén gazdálkodási napló 

A burgonya tavaly bekerült az ipari zöldségfélék kiegészítő 
támogatásra jogosult növények körébe, a gyümölcs 
ültetvények esetében pedig két csoportra osztják az 
ültetvényeket: extenzív és intenzív ültetvények csoportjába. 
A burgonya vetőgumó szükségletét az előző számban 

gjellemzőbb frakció, a 35- 60 mm-es 
vetőgumó méretből 2250 kg szükséges hektáronként. 

Gyümölcsös esetében az extenzív gyümölcs ültetvényekre kb 
70.000 Ft, intenzív ültetvények esetében pedig kb 150.000 Ft 
kiegészítő támogatás igényelhető. Különbség a hektáronkénti 
tőszámban van, az őszibarack esetében 400 db/ha 
mennyisége az extenzív kategóriába fog tartozni.. 

Gyakorlati tudnivalók, feladatok a termelők részéről: 
Az MVH regisztrációs szám és a JELSZÓ ismeretében 
elkészítjük a meghatalmazásokat, ekkor tudjuk a kérelem 

(Saját Ügyfélkapun nem nyújthatjuk be a 

Előzetesen a feladat az előző évekhez képest nem változik: 
pontos táblarajz és területnagyság, valamint a kultúrák 
ismerete feltétlenül szükséges. 

gazdaság összterületének a 
nagyságát, valamint az állatalapú jogcímek esetében az 
állatok darabszámát, szarvasmarhák esetében az igényelt 

Ezután történik meg a rajzok felvitele, valamint a támogatási 

ötött jogcímek esetében: 
Állatalapú jogcímek esetében az ENAR számok, Változás az 
előző évhez képest, hogy az állatorvosi igazolást nem kell 

, azt központilag fogja a Magyar Államkincstár lekérni 
a Kormányhivataltól. Növény alapú jogcímek esetében a 
vetőmagszámlákat, a Tanúsítványt, vagy a fémzárjegyeket 
(Zacskókat is) el kell hozni, de az előzetes információk alapján 
nem kell elektronikusan csatolni a kérelemhez! 
Az ültetvényes jogcímek esetében az ültetvények 
paramétereinek az ismerete szükséges (db szám, a korra, 
tőszámbeállottságra, vonatkozó igazolás később kerül 

A másodvetések, egyéb módosítások bejelentésére 
 

Az Agrárkamarai tagdíjbevallás határideje június 1 és 30 
között lesz lehetséges. A tavalyi gyakorlat alapján szükség lesz 
az előző évi árbevétel adatokra. Egyéb részletek nem 

Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a 
www.fvm.hu, a www.mvh.gov.hu és 

honlapokon, kérem, figyeljék ezeket az 

Tisztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyesbítés 

Az előző számban, elhunyt Kocsispéter 
Kocsis Attila néven került feltüntetésre. A család és a 
hozzátartozók szíves elnézését kérjük! 

Az előző számban 9. oldalon megjelent Mag népe 
című vers szerzője tévesen került feltüntetésre, a 
verset Rabi Antal írta. Ezúton kérünk elnézést 
minden kedves Olvasónktól és az érintettektől a téves 
megjelenésért! 

Apróhirdetések: 

Forráskúti Gazdaboltba azonnali kezdéssel 
eladót felveszünk. 

Érdeklődni: Német Tibor 06-30/450

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírr
 

Házasságkötés 
Kecskeméti Eszter és Kónya László

fogadott örök hűséget. Gratulálunk Nekik!

Halálozás  
 Czékus Károlyné Hajduk Valéria

 Kocsispéter Sándor 

 Lajkó Mihály 

 Szabó Györgyné Rácz Julianna 

 Márta Józsefné Gágyor Julianna

 Czékus Gáborné Bozsák Mária 

 
Hozzátartozói fogadják részvétünket!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik szerettünk Márta Józsefné
temetésén megjelentek, sírján virágot 
helyeztek el és ezzel gyászunkat enyhíteni 
igyekeztek!  

Gyászoló családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága szerettünk, 
Kocsispéter Attila temetésén megjelentek, 
sírjára virágot, koszorút helyeztek. Mély 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló családja
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 Attila tévesen 
Kocsis Attila néven került feltüntetésre. A család és a 

Az előző számban 9. oldalon megjelent Mag népe 
című vers szerzője tévesen került feltüntetésre, a 
verset Rabi Antal írta. Ezúton kérünk elnézést 
minden kedves Olvasónktól és az érintettektől a téves 

Forráskúti Gazdaboltba azonnali kezdéssel 

30/450-8055 

 

 
íírreekk  

Kecskeméti Eszter és Kónya László 

fogadott örök hűséget. Gratulálunk Nekik! 

Czékus Károlyné Hajduk Valéria 
(élt 68 évet) 

(élt 68 évet) 

(élt 83 évet) 

(élt 88 évet) 
Márta Józsefné Gágyor Julianna 

(élt 82 évet) 

(élt 63 évet) 

Hozzátartozói fogadják részvétünket! 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
Márta Józsefné 

temetésén megjelentek, sírján virágot 
helyeztek el és ezzel gyászunkat enyhíteni 

Gyászoló családja 

 

 

� növényvédő szerek, tőzegek, 

� műtrágyák, 

� gyomirtó szerek

� öntözéstechnikai és kertészeti 

eszközök

ZÖLDFORRÁS GAZDABOLT
Forráskút, Fő u. 71. Tel.: 06

30/450
ZÖLDSAROK GAZDABOLT

Üllés, Dorozsmai út 8/A. Tel: 06
20/350

 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága szerettünk, 
Kocsispéter Attila temetésén megjelentek, 
sírjára virágot, koszorút helyeztek. Mély 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló családja 
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növényvédő szerek, tőzegek, 

fóliák 

műtrágyák, biostimulátorok 

gyomirtó szerek 

öntözéstechnikai és kertészeti 

eszközök 

ZÖLDFORRÁS GAZDABOLT 
Forráskút, Fő u. 71. Tel.: 06-

30/450-8055 
ZÖLDSAROK GAZDABOLT 

Üllés, Dorozsmai út 8/A. Tel: 06-
20/350-6358 
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Vásártartások 
Ruzsa            május 27. állat- és kirakodó vásár
Kistelek         június 3. állat- és kirakodó vásár
Mórahalom        június 10. állat- és kirakodó 

Hétvégi állatorvosi ügyelet
Május 19,20 és 21-én 08 órától 20 óráig  

 Dr. Hursán Mihály Telefon: 06 3
Május 26, 27-én 08 órától 20 óráig  

 Dr. Szőke Csaba Telefon: 06 30/324

Orvosi ügyelet 
Forráskúton az Orvosi Rendelőben 
8 – 12 óráig tart a rendelés. 

A betegek bejelentkezésére 11.30
lehetőség. 

12 – 16 óráig rendelkezésre állási idő
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

HÍVJÁK a Szegedi Központi Háziorvosi 
ügyeletet a 104 –ES KÖZPONTI MENTŐ 

SEGÉLYHÍVÓN!!! 

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!

 
Vállaljuk továbbá családi rendezvények 

lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 

Pizza elvitelre és helyben fogyasztásra.

Várjuk megrendelését telefonon is!

Nyitva tartás: mindennap 1100 - 2100

Várjuk kedves vendégeinket!
Erzsébet utalványt és  

SZÉP Kártyát is elfogadunk!

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
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és kirakodó vásár 
s kirakodó vásár 

és kirakodó vásár 

Hétvégi állatorvosi ügyelet 

06 30/998-6139 

Telefon: 06 30/324-5032 

 

orráskúton az Orvosi Rendelőben  

A betegek bejelentkezésére 11.30-ig van 

rendelkezésre állási idő. 
természetesen folyamatos a 

16 óra között, ezen kívüli 

16 órától reggel 7.30 óráig, illetve hétvégén)  
Szegedi Központi Háziorvosi 

ES KÖZPONTI MENTŐ 

 

Ft/adag.  
Valamint egyéb menü lehetőségek! 

Vállaljuk továbbá családi rendezvények 
lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig. 

elvitelre és helyben fogyasztásra. 

Várjuk megrendelését telefonon is! 

00 óráig. 
Várjuk kedves vendégeinket! 

 
SZÉP Kártyát is elfogadunk! 

Autószerelő és vizsgabiztos 
és kistehergépjárművek 

javítása, vizsgára való felkészítése és 

gépjárművek diagnosztikája 
gépjárművek okmányirodai ügyintézése 

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

E-MAIL CÍMEK

Polgármesteri Hivatal 
  
  
 e-mail:  hivatal@forraskut.hu
Fodor Imre polgármester

  e-mail:  polgarmester@forraskut.hu

Általános Iskola 
                                       
                            

  e-mail:  iskola@forraskut.hu

Margarét Óvoda és Bölcsőde
- Óvodai intézményegység
                                     
 e-mail:  ovoda@forraskut.hu

- Bölcsődei intézményegység
          e-mail:  bolcsode@forraskut.hu

Művelődési Ház         tel./fax: 06 62/287
 e-mail:  muvhaz@forraskut.hu
Orvosi Rendelő 

Tanácsadó 

Fogorvosi Rendelő 

Gyógyszertár  
 e-mail:  dr.cseh

Négyforrás Nonprofit Kft.
 e-mail:   negyforraskft@forraskut.hu
Borostyán Étterem 

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata

Műszaki hibabejelentés: 

Szennyvízrákötés bejelentése

3A Takarék 

Posta Forráskút 

Kormányablak Üllés 

Polgárőrség 

Körzetben szolgálatban lévő rendőr, 0
órában hívható 

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 
 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET: 

Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15
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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
  E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 900 példányban
Megjelent: 2018.05.16. Következő lapzárta 

Az újság minden háztartás számára ingyenes

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS 

MAIL CÍMEK: 

Polgármesteri Hivatal            06 62/287-222  

      fax: 06 62/287-323 
         06 70/489 5655 

hivatal@forraskut.hu 
Fodor Imre polgármester  06 70/38 28 031 

polgarmester@forraskut.hu 

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

iskola@forraskut.hu 

és Bölcsőde  
Óvodai intézményegység     06 62/287-123 

                                     06 70/489-5646 
ovoda@forraskut.hu 

i intézményegység  06 70/705-2371 
bolcsode@forraskut.hu 

tel./fax: 06 62/287-023 

muvhaz@forraskut.hu 
      06 62/287-034 

          06 62/287-066 

           06 62/287-112 

          06 62/287-002 
cseh.gy@gmail.com 

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

          06 62/287-118 

gyfélszolgálata: 06 40/922-334 

Műszaki hibabejelentés:         06 80/922-333 

bejelentése: 06-30/496-2450 

         06 62/287-156 

          06 62/287-001 

          06 62/681-370 

       06 70/279 0078 

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

SEGÉLYHÍVÓ:           112 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:      104   

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

Tel.: 06 62/433-104 

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 

János Művelődési Ház 
Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3. 
Telefon/fax: 62/287-023 

muvhaz@forraskut.hu 
Megjelenés: havonta 900 példányban 

. Következő lapzárta május 31. 
minden háztartás számára ingyenes. 


