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A Képviselő-testület
Képviselő
március 21-én
én tartott közmeghallgatással egybekötött
falugyűlést.
Önkormányzati hírek
Az eseményen meghívottként jelen volt B. Nagy László Országgyűlési képviképv
selő is, aki az ülés 1. napirendjében lakossági fórumot tartott.
2-3. oldal
Képviselő Úr először aktuális Uniós és magyar politikai és gazdasági helyzethelyze
Iskolai hírek
ről
adott
tájékoztatást
a
jelenlévőknek.
Felhívta
a
fig
figyelmet
a
május
26-i
4. oldal
Európa Parlamenti és az októberi helyi önkormányzati választások jelentőjelent
Programajánló
ségére. Elhangzott, hogy Magyarországon néhány éve folyamatosan növeknöve
5-7. oldal
szik a gazdaság, egyre több ember dolgozik, többet termelnek, emelkednek
Egyházi hírek
a bérek, jellemző a növekvő
növekvő fogyasztási tendencia. Magyarország makromakr
8-9. oldal
gazdasági mutatói folyamatosan jók, 2019-ben
2019 ben még várhatóan jóval az EuE
rópai Uniós átlag felett fog növekedni. A legnagyobb probléma, hogy nem áll
Agrárhírek
rendelkezésre megfelelő mennyiségű, minőségű, képzettségű munkaerő.
munka
A
Véradás,
Kormányzat
különböző
intézkedésekkel
próbál
ezeken
javítani:
az
egyik
a
Banki azonosítás
nyugdíjasok munkában tartása kedvező adózási feltételek mellett.
10-11.oldal
B. Nagy László ezt követően a lakosságot különösen foglalkoztató kút ügyről
Információs pontok fobeszélt. Még mindig nincs nyugovó ponton,
ponton, 2 éves moratórium van 2020.
gyatékos személyeknek
december 31-ig
31 ig a kutak bejelentésével, így most ezzel kapcsolatosan senkisenk
12. oldal
nek sincs teendője a jelen álláspont szerint. A Belügyminisztériumban előkéelők
szítés alatt áll az a törvényjavaslat, ami a tervek szerint hosszú távon kezeli
k
Anyakönyvi hírek
ezt a problémát. A jelenlegi kormányzat nem kíván a kúthasználatokkal
Hirdetések
kapcsolatosan további terheket róni ki lakosságra, ezzel ellehetetlenítve a
13. oldal
mezőgazdasági termelést. A bejelentést várhatóan az önkormányzathoz kell
Vásárnaptár
intézni, két részre lesz osztva,
osztva, a lakossági, valamint az ipari felhasználók
Közérdekű telefonszámkategóriájára.
ok
Ezt követően lehetőség volt a jelenlévőknek Országgyűlési képviselő úrnak
14. oldal
kérdéseket feltennie. Egy felszólaló a Képviselő úr által elmondott pozitív
gazdasági helyzetet látja ellentétesen és részletesen
részletesen kifejtette saját állásállá
pontját.
Egy másik felszólaló a jelenlegi Képviselő-testület
Képviselő testület munkájával elégedetlen, valamint beszélt az
esélyegyenlőségről és egyenlő bánásmód be nem tartásáról, ami véleménye szerint nem
megengedhető. Országgyűlési Képviselő
Képviselő úr tájékoztatta, hogy ő ebbe nem szólhat bele, októberben az
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásánál személyesen lehetősége lesz döntenie a
kérdéskörben.
Fodor Imre polgármester úr a 3A Takarékszövetkezet ügyében érdeklődött B. Nagy Lászlótól,
Lá
aki
elmondta, hogy beszélt Budapesten a Takarékbank igazgatójával és nehezményezte intézkedésüket. A
Takarékbank üzleti megfontolásból hozta meg a döntést a bezárásokról. Képviselő úr szerint sem igazi
megoldás a jelenlegi buszos ügyfélfogadás, nincsenek
nincsenek rá felkészülve az ügyfelek. Javasolja egy olyan
jellegű oktatás szervezését, ahol az elektronikus bankolást megismerik és elsajátítják a lakosok.
Ezt követően B. Nagy László távozott a teremből.
Második napirendben a 2018. évi költségvetésről adott
adott rövid tájékoztatót Polgármester úr. A
beszámolóból kiderült, hogy az önkormányzat 2018. december 31-i
31 i záró pénzkészlete 170 millió forint
volt, ebből kötelezettséggel terhelt 136 millió forint.
Az elmúlt évben a következő beruházások valósultak meg:
bölcsőde megépítése – 130 millió forint támogatást kaptunk a beruházásra, ezt ki kellett
egészíteni 40 millió forinttal, igényt adtunk be többletforrásra, amelyből 33 millió forintot
jóváhagytak állami kiegészítő forrásként,
a Jerney János Művelődési Ház felújítása
felú
szintén pályázati forrásból 55,6 millió forint értékben,
(folytatás a következő oldalon)

-

az óvodánál, bölcsődénél öntöző- és riasztórendriasztóren
szer kiépítése,
- Ford kisbuszt és kiegészítőket vásároltunk pályázapályáz
ti forrásból 10.462 ezer forint értékben, a régi
buszt pedig ki lehet bérelni,
- szintén pályázatból lett vásárolva egy MTZ traktor
9.500 ezer forintért,
- kerékpárút építése is elkezdődött, amelynek a ForFo
ráskútra eső része 178 millió forint, itt is ki kell
egészíteni a kapott támogatást 41 millió forinttal,
amely hitel felvételével
lével valósul meg,
Ezt követően a 2019. évi tervekről adott tájékoztatás
Polgármester úr. A 2019. évi költségvetési főösszeg
649.980 ezer forint.
Az idei évben a következő beruházások várhatóak a
településen:
- a Piac tér és környékének a rendbe tétele, ami
nem támogatott, saját forrásból lesz megvalósítva,
- egy korábbi falugyűlésen igényként merült fel a faf
lu Csólyospálos felőli végén egy buszmegálló kialakial
kítása, ennek az aszfaltozási munkálatai a követköve
kező hetekben várhatóak,
- sor kerül a tanácsadó és sportöltöző
ltöző energetikai
korszerűsítésére,
- aktív háló kialakítására, kültéri sporteszközök elheelh
lyezésére benyújtott pályázatunk van, amely esetese
ben még nem hirdettek eredményt,
- továbbá a Magyar Falu programban szeretnénk páp
lyázatot benyújtani az orvosi rendelő felújítására.
fel

nem kell meghatározni.
Az étkeztetés vonatkozásában az Önkormányzat
joga és kötelezettsége évente a térítési
tér
díj
megállapítása. A Képviselő-testület
Képviselő
egyhangúlag
döntött az ellátottak által fizetendő személyi térítési
díjak változatlanul hagyása mellett.
Harmadik
napirendben
Forráskút
Község
Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési
tervét fogadták ell a képviselők, amelyben
szerepelnek az idei évre vonatkozó fejlesztési
elképzeléseink,
tervezett
beruházásaink
a
következők szerint:
•
Energetikai felújítás (Tanácsadó és SportteSportt
lep) Forráskúton a TOP-3.2.1
TOP
pályázathoz
kapcsolódóan,
•
továbbá a Bordány, Forráskút,
Forrá
Üllés és
Zsombó települések hulladékgazdálkodási
közszolgáltatójának kiválasztása.
Negyedik napirendi pontban a 2019/2020-as
2019/2020
nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról,
valamint az óvodai és bölcsődei beiratkozás
időpontjáról döntöttek a képviselők.
képv
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törtö
vény szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkejelentk
zés módjáról és meghatározza az adott nevelési évé
ben indítható óvodai csoportok számát.
A Képviselő-testület
testület a 2019/2020-as
2019/2020
nevelési évben
a Forráskúti
ti Margarét Óvoda és Bölcsőde óvodai
intézményegységében indítható csoportok számát 3
csoportban, a beiratkozás időpontját 2019. május
8-9-10-én
8-15
15
óráig
tartó
időtartamban
határozta meg.

Egyebekben kérdések, felszólalások következtek a
lakosság
részéről
dűlőutak
karbantartásával
kapcsolatosan, valamint a Polgármesteri Hivatalnál
lévő parkolóhelyek hiányáról, a falu elöregedéséről
és „kopárságáról”.
re válaszolt.
Polgármester úr a felvetésekre

Ötödik napirendi pontban intézményvezetői
pályázatról hoztak határozatot
hatá
a jelenlévők. A
Forráskúti
Margarét
Óvoda
és
Bölcsőde
nevelőtestületének előzetes, egyhangú véleményét
figyelembe véve a Képviselő-testület
Képviselő
is egyhangúlag
döntött, hogy a Forráskúti Margarét Óvoda és
Bölcsőde intézményvezetői státuszát nem kívánja
pályáztatni.

Testületi tájékoztató
A Képviselő-testület március 28-án
án tartotta soron
következő ülését.
Első napirendi pontban a februárban elfogadott
költségvetési rendelet módosításáról döntöttek,
mivel az eredeti költségvetésben nem szerepelt az
orvosi rendelő és Piac tér környékének, valamint az
új buszmegállók kialakításának aszfaltozása.
Második napirendben a szociális
zociális szolgáltatások
önköltségének és térítési díjának felülvizsgálatát és
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítását fogadták el a testület tagjai. Forráskút
Község Önkormányzata által közvetlenül nyújtott
szociális
alapszolgáltatások:
a
tanyagondnoki
szolgáltatás, valamint a szociális étkeztetés.
A
Homokháti
Kistérség
Többcélú
Társulásán
keresztül biztosított szociális alapszolgáltatások:
családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása és
közösségi
ellátás,
Bordány
Nagyközség
Önkormányzatával kötött együttműködés alapján:
támogató szolgáltatás. Ezen szolgáltatások közül a
tanyagondnoki
szolgáltatás,
a
családsegítő
szolgáltatás, a közösségi ellátás a törvény erejénél
fogva ingyenes alapszolgáltatások, így térítési díjat

Egyebek napirendben aktualitásokról tájékoztattájékozta
ta a jelenlévőket Polgármester úr:
A kerékpárút beruházás hamarosan véget
ér, várhatóan még egy hónapig tereprendetereprend
zés, útburkolati jelek festése és táblák kihekih
lyezése történik.
A napokban jelent meg
m
az orvosi rendelők
felújítására vonatkozó pályázati felhívás,
amelyre a korábbi tervek, költségvetés aka
tualizálása van folyamatban, ezt követően
lehet a pályázatot benyújtani.
E napirendi pontban döntöttek a képviselők, hogy a
Forráskútért Civil Egyesület
et kezdeményezésére indíind
tott „Virágosabb Forráskútért” felhívást támogatja
oly módon, hogy a szükséges virágok beszerzését
finanszírozza.
Zárt ülés keretében egy szociális tárgyú
kérelemben döntöttek a Képviselő-testület
Képviselő
tagjai.

Dudásné Gábor Tünde jegyzőkönyv-vezető
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Tisztelt Forráskúti Választó Polgárok!
A Magyarország Köztársaság Elnöke 2019. május 26. napjára (vasárnap) tűzte ki az Európai Parlament
tagjainak választását.
Április elején minden, a szavazóköri névjegyzékekben szereplő választópolgár megkapta a választási
értesítőt. Ebben olvashatják, hogy lakcímük szerint mely szavazókörben élhetnek választójogukkal.
Szavazni a szervezetek, pártok listáira lehet. Érvényesen egyetlen egy listára adható le szavazat, a
szervezet megnevezése felett elhelyezett körbe tett két egymást metsző vonallal (X,+), a szavazatszámláló
bizottságok más jelölést érvényesként nem fogadhatnak el!
Szavazni reggel 6 órától este 7-ig lehetséges a Jerney János Művelődési Házban kialakított két
szavazókörben. A szavazáshoz hozzák magukkal valamely személyazonosításra alkalmas és érvényes
igazolványukat (pl.: személyi igazolvány, útlevél, kártya típusú jogosítvány…), valamint
lakcímkártyájukat!
Ezen választásokon is lehetősége van mozgóurnát igényelni (2019. május 26. 12:00 óráig) az egészségi
állapota, fogyatékossága miatt mozgásában gátolt választópolgárnak a szavazati joga gyakorlásához.
A bejelentett lakóhelyétől távol (de belföldön) lévő választópolgár kérheti átjelentkezését (2019. május
22. 16:00 óráig) arra a településre, ahol a szavazás napján tartózkodik. Aki pedig a szavazás napján
külföldön tartózkodik, kérheti külképviseleti névjegyzékbe vételét (2019. május 17. 16:00 óráig).
A kérelmek benyújthatók:
 személyesen a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodához
 levélben a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodához
 ügyfélkapun keresztül, vagy a választások hivatalos honlapján, a www.valasztas.hu oldalon a lakóhely szerinti választási irodához.
Kérjük, hogy a kérelmeket mindig a személyi okmányok alapján, az azokban szereplő hivatalos adatokkal
töltsék ki!
A kérelem nyomtatványok itt letölthetőek a www.forraskut.hu honlapról is.
A választással kapcsolatos kérdésekre személyesen, ügyfélfogadási időben a Helyi Választási Irodában
kérhetnek tájékoztatást: Forráskúti Polgármesteri Hivatal, 6793 Forráskút, Fő út 74., telefon: 62/287-222.
Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a kérelemben szereplő valamennyi személyes
adatot meg kell adni, az igazolványban szereplő adatokkal megegyezően. Pontatlan vagy hiányos
kérelemnek a választási iroda a választási eljárási törvény értelmében nem adhat helyt. Az
elutasítás esetén a kérelem, amennyiben a határidő még nyitva áll, ismételten benyújtható.
További információt a www.valasztas.hu honlapon találhatnak.
Köszönettel:
dr. Kapás Anita
jegyző, HVI vezető
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Iskolai hírek

Tanulóink sikere a deszki XXI. Maros Menti
Fesztiválon

A szegedi Somogyi-könyvtárban
könyvtárban jártunk
én a forráskúti furulyások részt
2019. március 22-én
vettek a XXI. Marosmenti Fesztiválon. A fesztivál
soha ennyi résztvevőt
őt nem vonzott még, mint ebben
az évben. Az alsó tagozat szóló hangszer
kategóriában 15-en
en vettek részt,
ré
a felsőn 36-an. A
sokféle hangszert felvonultató megmérettetésen
magas színvonalú produkciókat hallhattunk. A
kamara kategóriában Bárkányi Anna - Gyuris Tímea
és Lévai Orsolya - Maróti Viola duói arany
minősítést
sítést nyertek. A felső tagozatos szóló furulyások
kategóriájában - Kovács Aida, Török Karolin, Farkas
Gusztáv - szépen teljesítettek.

A
szegedi
Somogyikönyvtárban jártunk a 4-56.osztályból összesen 20
tanulóval. Kocsispéterné
Hunyadvári Éva és Tóth
Katalin tanárnők kísérték a
kis csapatot.
Először egy izgalmas és
érdekes játék keretében
idéztük fel Mátyás király
korát, szokásait, majd a
könyvtárat jártuk be a földszinttől
földszinttő a legfelső
emeletig, ahol abba az emlékterembe is bemehettünk,
ahol a Somogyi Károly esztergomi kanonoktól az
1879-es
es szegedi árvíz
utáni
újjáépítéskor
kapott 5-600
5
éves
könyveket
őrzik.
Gyönyörű
régi
könyvek sorakoztak a
polcokon. Megtudtuk
azt is, hogy régen
nem mindig papírra
nyomtattak, hanem
ruhára.
Mindenkit
lenyűgözött
űgözött
a
bőrkötésű nagy misekönyv (8 kg-os,30x46
os,30x46 cm-es)
cm
valamint a könyvtár legkisebb könyve, ami 0,4 cmcm
es, és az olimpiai
esküszöveget tartalmazza
több
nyelven.
Ezt
követően egy nagyon jó
hangulatú
vetélkedő
következett
szintén
Mátyás korát megidézve.
Egy fergeteges hangulatú
délutánnal ért véget ez a
hét!

Gratulálunk minden résztvevőnek!
résztvevő

Köszönjük a szegedi Somogyi-könyvtár
könyvtár lelkes
dolgozóinak!

1 % az iskola alapítványának
2019-ben
ben is rendelkezhet az összevont adóalapját terhelő, a kedvezményekkel és az önkéntes kölcsönös pénztári
pénzt egyéni
számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági
előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeggel csökkentett és befizetett adója
2x1 százalékáról. Az egyik 1 százalékot a külön törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön
nevesített
vesített intézmény, elkülönített alap javára juttathatja.
Kérjük tegye ezt ebben az évben is a
A forráskúti Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány
18455852-1-06
javára
Köszönjük, hogy támogatja alapítványunkat.

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

Nyugdíjasklub hétfőnként 14
4.00-tól
Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 16.00
16.0 órától
Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától
Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében”
csütörtökönként 15 órától az Alkotóházban
Tűzzománc szakkör Csütörtökönként
sütörtökönként 18.00 órától
órátó
Zumba
hétfőnként 19 órától
Alakformáló torna
Hétfőnként 17. órától;; Edző: Guth Gabi
Amatőr SzínKör
Hétfőnként
étfőnként 18 órától Kálmán Dánielné vezetésével
Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztőegészségfejlesztő
terapeuta vezetésével április 16-án,
án, 30-án
30
és május 14-én
15. órától!!!
Nagycsaládos gyűlés
május 7-én, 18. órától
SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
hétfőtől – péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva
KÖNYVTÁR
Kedden és csütörtökön 8-12
12 és 13-18
13
óráig, szerdán 1315 óra között

Szeretettel várjuk!
várjuk
Művelődési Ház nyitva tartása:
hétfő: 10-20
20 óráig
kedd- péntek: 10-18
10
óráig
www.facebook.com/forraskut
www.facebook.com/forraskutmuvhaz
Kiss Béla: Nyitnikék
Szőlővessző venyige,
rászállott egy cinege
Egy icinke-picinke
dalos csőrű kis cinke
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Dalrafakadt nyitnikék
Nyitni kéne, nyitni már
legyen szép zöld, piros, kék
Erdő
Erdő-mező
rét határ.

Bölcsőde látogatóban a Baba-Mama
Mama klub
Meghívót kapott a Baba-mama
mama klub apraja nagyja a
Forráskúti Margarét Bölcsőde 1. születésnapi
ünnepségére. Március 27-én
én délután Fodor Imre
Polgármester Úr, Fodorné
Szántó Ágota óvoda- és
Szabó-Szántó
Anikó
bölcsőde-vezető
köszöntötte a gyermekeket
és szüleiket.
A bölcsőde bemutatása,
megismerése
után
a
beiratkozás
lehetőségéről
tájékoztatták a látogatókat.
Rengeteg kérdés kavarog bennünk szülőkben,
amikor gyermekünket bölcsődébe vagy óvodába
bocsátjuk. A beszoktatás nagy próbatétel a
gyermeknek és a szülőnek
nek egyaránt. A bölcsődei
nevelés meghatározó az ember életében. Egyre
több kisgyermeknek ez az első szocializációs
színtere, az itt szerzett tapasztalatok végigkísérik
mindennapjait,
és
a
csoportban
megtanult
ismeretek alapját képezik a későbbi óvodai
nevelésüknek.
elésüknek. Ezért kiemelten fontos, milyen
bölcsődei környezetbe kerül gyermekünk.

Nagyon jó volt hallani, hogy mennyire színvonalas,
sokszínű, gyermekközpontú gondozás és nevelés
folyik a bölcsődében és az óvodában. Az
intézmények szóbeli bemutatásán túl
tú a vendégek
kézműveskedtek, majd együtt fújtuk el a gyertyát a
születésnapi tortán. A szülőknek alkalma volt
kérdéseket is feltenni a bölcsőde dolgozóinak. Amíg
az anyukák és a kísérő apuka beszélgettek,
beszélgettek a babák
most is, mint mindig jókedvűen játszottak,
ismerkedtek egymással a játszószőnyegen.
Köszönjük a meghívást!
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jaj, meg NEM HALLOTTAM
ISTEN ÜZENETÉT!

Egyházközségi hírek
Április 8-9-10
10 NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLATOK
Vezeti VERÉB LÁSZLÓ ezüstmisés atya.
Lelkigyakorlatos szentmise 18,00 órakor kezdődik.
Gyóntatás: 17,00 órától
Április 14. VIRÁGVASÁRNAP, barkaszentelés,
barkaszentelési körmenet, virágvasárnapi passio

Eseményeken át
érkezett üzenet,
- fölserkentette tán
rest, süket fülemet?
- Ki hallod a halk szót
a hangzivatarban:
JÉZUS, Dávid Fia,
Te KÖNYÖRÜLJ RAJTAM!
(Siklós József)

Nagyhét:
NAGYCSÜTÖRTÖK 10,00-től
től olajszentelési szentmise a
Dómban.
18,00 Utolsó vacsora szentmiséje – majd
SZENTSÉGIMÁDÁS virrasztással.
NAGYPÉNTEK szigorú BÖJT. 18,00 KERESZTÚT
KERES
(alatta
gyóntatás). Csonka mise – Passio – hódolat a
kereszt előtt, áldozás, SZENTSÉGIMÁDÁS
virrasztással, IRGALMASSÁG KILENCED KEZDETE.
NAGYSZOMBAT 18,00 Nagyszombati szertartások:
Feltámadási szentmise, Föltámadási körmenet
(Hozzunk a körmenetre gyertyát!).
Április 21. HÚSVÉTVASÁRNAP: 10,30 ÜNNEPI
SZENTMISE
Április 22. HÚSVÉTHÉTFŐ: Mise 7,00 kor van
Április 27. mise itthon 7,00
Üllésen bérmálás 17,00 (Forráskúti bérmálkozók is
ide jönnek!)
Április 28. Isteni irgalmasság vasárnapja búzaszentelő

A „CSODADOKTOR” RENDEL
REND
A Genezáreti tó partján van egy város, az
úgynevezett „Jézus Városa”: KAFARNAUM. A mai
idegenvezetők mutogatják Péter házának romjait. Emlékezzünk: Jézus bement a házba és ott találja
betegen Péter anyósát. Szóltak neki és Ő
meggyógyítja. - A tömeg ma is ott tolong az ajtó
előtt, épp úgy, mint annak előtte, Jézus korában.
Akkor a környékbeliek hozták oda betegeiket és Ő
„sok
beteget
meggyógyított
különféle
betegségekből és sok ördögöt kiűzött” (Mk.1,34)
Ma a repülőtársaságok viszik oda a fizetőképes
fizetőkép
turistákat és a zarándokokat. Nem egyszer ők
térnek vissza hazájukba hitben és lélekben
megújulva és megerősödve. Ez is bizonyítja a
Csodadoktor ma is rendel. Éppen azt az egészséget
találják meg, amelyet egykor Jézus
Kafarnaumba csodás gyógyításaival ajándékozott
a
az
embereknek. Valamikor Jézus ezen a tájon
„csodadoktor” hírében állt és legtöbben testi
gyógyulást kerestek nála. Olykor rendkívüli módon
segített rajtuk, de mindig azzal a szándékkal, hogy
az igazi küldetésére is felhívja a figyelmet.
Érthetően rávilágított tettei
tett
hátterére, amikor
kijelentette: „Menjünk el máshová, a szomszédos
helységekbe, hogy ott is hirdethessem az
Evangéliumot, - hiszen azért jöttem.” (Mk.1,38)
Jézus tetteivel mindig az Isten országát hirdette.
Jelezve velük, hogy ahol Isten
I
országa megjelenik,
ott kevesebb a bűn, a betegség, a nyomor.
Gyógyításai rendkívüliségével jelezve, hogy általa
elközelgett közénk az isteni üdvösség.
Jézus csodáiban a mai ember gyakran ártatlan
meséket lát. A hívők viszont jelet. Felfedezik
bennük az evangéliumok mondanivalóját: JÉZUS AZ
ERŐS ISTEN, aki megszabadítja a népét a
gyengeségeitől.
A
HIT
ÁLTAL
AZ
ISTEN
EREJÉBEN
RÉSZESÜLÜNK. Még akkor is, ha kétségeink vannak
felőle.
Aggodalmaink
nem
alaptalanok.
Az
Evangéliumok hirdetése óta sem szűntek meg
m
a
betegségek. Sok a bűn, és a halál máig szedi
áldozatait. Hol van itt az isteni erő, amelyben Jézus
részesített, és amellyel megszabadítja népét
gyengeségeitől,
a
bűntől
és
bűnök
következményeitől?
Sokszor úgy néz ki, hogy az Istennek még sincs
ereje a bűn és a betegségek kiküszöbölésére. Az
evangéliumi örömhír győzelme várat magára.

MÁJUS a Szűzanya hónapja – MINDEN ESTE
imádkozzuk a Lorettói litániát!
Május 1. Munkás Szent József ünnepe
Május 2. Első Csütörtök, - Jézus Szíve Családok imája
Május 3. Első Péntek – gyónási lehetőség
Május 5. Húsvét
ét 3. Vasárnapja, Anyák napja –
Édesanyák megáldása
Május 12. Egyházi hívatások vasárnapja
HALLOD A SZÓT (Fülek vallomása)
Kígyó sziszegését
bár oly halk, meghallom,
idegen kulcslyukhoz
fülem odatartom.
Hiúság vásárán
ha nagydobot vernek,
alaptalan pletyka:
csemege fülemnek.
Idegtépő ricsaj
vad VILÁGI LÁRMA
BENNEM is VISSZHANGZIK,
két kagylómba zárva.
Szívemig eljut-e
a halk és szelíd szó,
zárt kamra csendjében
mindenen átható?
Szenvedő embertárs
segítségért kiált;
nálam sokszor mégis
süket fülre talált.
Igehirdetés szólt,
vagy csendes párbeszéd,
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Tény, hogy betegségeink és a betegségek okozói
a világban a sok gyilkos méreg, baktérium, fertőző
betegség és járvány. Ezekkel szemben az
evangéliumi
örömhír
mindig
tehetetlennek
bizonyult.
Hogyan
lehet,
hogy
emberi
gyengeségeink miatt mégis a bűn a felelős? Hogyan
és hol tapasztalható mégis az Isten hatalma
gyengeségeink fölött?
A betegségek tényét az evangélium nem tagadja.
Ugyanakkor
az
sem
vitatható,
hogy
több
betegségnek lelki háttere
e van. Az állandó félelem és
aggodalom is beteggé tehet. A környezet
nyomasztó hangulata búskomorságot okozhat. A
rossz miliő tönkre teszi nemcsak a jellemet, hanem
az egészséget is. Van beteggé tevő gonoszság és
elhagyatottság is. A SZERETET HIÁNYÁBAN IS
ELPUSZTULNAK AZ EMBEREK.
A mélylélektan
kutatói beszélnek olyan betegségekről, amelyek a
szülők nélkül felnőtt egyéneknél és a téves nevelési
módszerek következtében alakulnak ki. A bűn és a
betegségek között szoros összefüggés fedezhető
fel. Sok betegség
g nem létezne, ha nem lenne
emberi tudatlanság és embertelen gonoszság.
Az Evangélium erejével gyógyíthatók a bűn
okozta
betegségek.
A
keresztények
erre
vállalkoztak.
A betegségek leküzdésében sokat tehetnek a
gyógyszerek, az orvosok,
k, de az eredmény mégis
még
kevés. Ha a világban nem adunk helyet az
emberségnek, a meleg baráti szónak, a tettre kész
krisztusi szeretetnek.
Jézus csak sok beteget, de nem minden beteget
gyógyított meg. Nem ez volt a szándéka.
De
mindenképpen az olyan betegségek kiirtásán
fáradozott,
adozott, amelyek okozói az emberi bűnök, az
önzés, a nem törődés másokkal és az oktalan
törtetés.
Jézus csodálatos módon gyógyított, de sohasem
tartott igényt arra, hogy orvosnak tekintsük. Jézus
küldetése az egész emberre kiterjedt. Tudott
gyógyítani testet
estet és lelket. Ahol Isten Országát hívő
lélekkel elfogadták az emberek, ott kevesebb lett a
„a könny s a fájdalom” ott kevesebb lett az
önteltség, ott kevesebb lett a tehetetlenség, ott
kevesebb lett a telhetetlenség, az irigység és a
féltékenység. Ott kevesebb
evesebb lett a bűn és ennek
minden következménye. Megszűnt az esztelen
rohanás és a hajsza. Ahol Isten országát
befogadják, ott szeretettel bánnak a betegekkel és
elviselhetőbb lesz a szenvedés.
Jézus csak sok beteget, de nem minden beteget
gyógyított meg.
eg. Így volt ez Jézus idejében és így
van ez ma is. Egy történettel szeretném bezárni.
Z. H. Gabriella (1971-2018).
2018). Szerette az
Egyházat és a templomot, ahol élő kapcsolatban
lehetett a szentségi Jézussal. A templom szívügye
volt kora gyermekkorától és így is maradt élete
minden napján. Elsőáldozás előtt lett ministráns,
majd eljárt a Tótfaluba szervezett ifjúsági
lelkigyakorlatokra is. Ha lehetett, vagy ha kellett,
akkor ministrált, ha kellett felolvasott, később pedig
a hittanos gyerekekkel igyekezett megszerettetni az
egyházi, majd a templomi szolgálatot. E munkáját
sikeresen és eredményesen végezte.
1999-ben a Mária Műve - Fokoláré nevű, a

Katolikus Egyházon belüli lelkiség megújulási
mozgalomba lépett, hogy elkötelezett tagjaként,
fokolarinaként
részt
vegyen
az
Egyház
evangelizációs
tevékenységében.
2009
2009-ig
különböző feladatokkal bízta meg a vezetőség,
amelyet a rá jellemző derűs lelkülettel és
szorgalmasan
teljesített.
Dolgozott
Körösön
(Krizevci), a Belgrádi Érsekségen titkárként, majd
Kúlán
voltt
hitoktató.
Nyári
időszakban
is
összeszedte, összeverbuválta a gyerekeket ún.
„Hittanos
délutánok”--ra,
ezeket
nagyon
megszerették a gyerekek, megszerették a szüleik,
sőt megszerették a nagyszülők is.
Sajnos Gabriella két évvel ezelőtt erős fájdalmat
érzett
zett a testében. Az orvosai megállapították a
fájdalom
daganatos
betegség,
a
rák
következménye. A beteg a műtét után szépen
felépült, és visszatért az iskolába hit oktatni, de
sajnos, a rák újra támadott és kiújult a betegsége.
- Két hónap múlva, május 26-án
26
(már tolószékben)
menyasszonyként jött el a templomba, hogy
házasságra lépjen Zielinski Bartlomiej lengyel
elektromérnökkel, akivel a fokoláréban ismerkedett
meg. Nagyon megható volt, ahogy az esküvői
szentmise előtt az SMS-ben,
SMS
arra kérte a régi
kedves ismerősét, a kulai születésű Pastyik Robert
atyát, hogy a szentmise keretében a betegek
kenetének szentségében is részesítse. Kérését az
atya teljesítette. Rengetegen vettek részt ezen a
szentmisén: ott voltak Gabriella szülei, ott voltak a
rokonai, ott voltak
oltak a diákjai, ott voltak egykori
munkatársai és ott voltak a kulai hívek.
Mindannyian imádságos lélekkel és könnyes
szemmel követték a szentmisét, az esketési
szertartást és a betegek kenetének kiszolgálását.
A híveket a sírás fojtogatta, melybe egyszerre
egyszer öröm
és fájdalom vegyült.
Gabriella ajkát soha nem hagyta el panasz:
sokáig bámulatos hittel harcolt a felépüléséért. Egy
alkalommal
azonban
férjének
ezt
mondta:
„Szeretnék már a mennybe lenni.” És Jézus
meghallgatta a halk és szívből jövő kérést: JÉZUS,
JÉ
Dávid Fia, Te KÖNYÖRÜLJ RAJTAM!
És Gabriella azóta már ott van a mennyben és
közbenjár értünk, amíg, újra nem találkozunk. És
mi is hittel kérjük: „Adj, Uram, örök nyugodalmat
neki és az örök világosság fényeskedjék neki.
Nyugodjék békében!”
Ha elfogadjuk
ogadjuk Isten Országát és őszinte
odaadással építjük azt, akkor a megszentelő és
gyógyító Lélek által MA IS végbe viszi rendkívüli
tetteit E világban.
A „CSODADOKTOR” ma is RENDEL! Mi is
forduljunk imáink által hozzá bizalommal.
Soós János esperes-plébános.
esperes
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A falugazdász tájékoztatója

területnagyságát és alakját.
alakját
A zöld komponens, vagy zöldítés (mértéke
81,3 Euro /ha):
Feltételei:
tárgyévben
termesztett
növények
diverzifikálása; 10 ha szántó területnagyság felett
legalább 2; 30 ha területnagyság felett 3
növénykultúra termesztése
- állandó gyepek fenntartása;
fenntartása 2012-ben állandó
gyepnek feltüntetett területeket nem szabad
feltörni,
ltörni, ez már látszódni fog az idei támogatási
kérelmek fotóin.
- ökológiai célterület fenntartása (támogatásra
jogosult szántóterület nagysága szerint). 15 ha
területnagyság felett kötelezően ki kell jelölni a
szántóterület 5 %-án,
án, az elszámolható elemekről (
pihentetett
terület
,
lucerna
elszámolható
lesz…lehetőség lesz az ökológiai célú másodvetésre
is.)
Fiatal
gazdálkodóknak
juttatott
támogatás:: 40 évnél fiatalabb gazdálkodók
esetében lehetséges, maximum 5 évig lehet
igényelni.
Termeléshez kötött támogatási jogcímek
Évente közel ~175 millió euró,
euró ~52,5 mrd Ft –
(300 HUF/EUR árfolyamon) összegben lehet
kiegészítő támogatást kérni az állattenyésztési és
a növénytermesztési
vénytermesztési ágazatokban a következőkre:
Anyatehén,
Hízott
bika,
Tejhasznú
tehén,
Cukorrépa, Rizs, Gyümölcs (mértéke kb. 220 Euro),
Termeléshez kötött zöldség támogatására, ipari
zöldségfélék
támogatására,
fehérjenövények
támogatására, (Szemes fehérjenövények.
fehérjenö
Szálas
fehérjenövények (lucerna)), gyümölcs ültetvények
támogatására lehet a Területalapú támogatás fölé
kiegészítő
támogatást
igényelni,
melynek
legfontosabb 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
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 a következő
táblázat tartalmazza:
Burgonya gumó
Min.
gumó
Min.
gumó
méret
súly
darab/hektár
kategória
kg/hektár

Áprilisi aktualitások

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos
tudnivalók
A 2016-ban kiállított kártya alapú őstermelői
2018. december 31-ig
ig voltak érvényesek.
érvényesek
A március 20. után kiállított betétlappal az
igazolvány csak a kiállítás napjától lesz érvényes!
Az
Egységes
kérelem
benyújtásának
az
időszakában
az
őstermelői
igazolványok
érvényesítése csak korlátozottan lesz lehetséges.
Az
egyéb
tudnivalók az
előző
szá
számokban
szerepelnek.
Minőségbiztosítási és egyéb elszámolási
okokból ezentúl a falugazdásznál mindennemű
ügyintézés csak az őstermelői igazolvány,
egyéni vállalkozók esetében a Kamarai kártya
digitális beazonosítása után lesz lehetséges,
ezért az a kérésem,, hogy ezentúl az ügyintézéshez
ezeket mindig hozzák magukkal.
A
2018-as
as
területalapú
támogatások
kifizetésével kapcsolatos információk:
A 2018. évi támogatások kifizetése folyamatos, a
teljes körű kifizetéseket június 30-ig
ig kell teljesíteni
a Magyar Államkincstárnak.
amkincstárnak. Ezekkel kapcsolatosan
a kifizetett, vagy a kifizetésre kerülő összegekről
különböző időpontokban fognak majd határozatokat
kapni,
melyeket
célszerű
egyeztetni
az
egyenlegértesítőkön szereplő adatokkal.
Elkezdődik a 2019. évi támogatások
igénylése..
A
Támogatás
benyújtásának
a
határideje
2019. május 15!! A gyümölcsösöket a március 2828
án ért tavaszi fagykár kárbejelentésének a
határideje
április 12! Az érintett termelőknek el kell készíteni a
támogatási kérelmüket, a kárbejelentésre csak
ezután
n lesz lehetőség. Kérek minden érintettet,
hogy amennyiben fagykár érte a gyümölcsösüket,
mihamarabb jelentkezzenek.
Lapzártáig nem jelent meg a 2019. évi
Egységes kérelem rendelete, de alapjaiban nem
változik a rendszer.
A
támogatás
rendszerét
a
következő
következőkben
szemléltetném:

Az alaptámogatás,, melynek mértéke 144,7
Euro/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 kell rajzolni a kultúrák

25-35 mm

50 000

1 250

35-45 mm

38 000

2 000

45-60 mm

30 000

2 500

25-45 mm

44 000

1 625

35-60 mm

34 000

2 250

28-60 mm

39 333

1 916

Gyümölcsös esetében az extenzív gyümölcs
ültetvényekre kb. 70.000 Ft, intenzív ültetvények
esetében pedig kb. 150.000 Ft kiegészítő
támogatás igényelhető.
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Különbség a hektáronkénti tőszámban van, az
őszibarack esetében 400 db/ha–os
os tőszám 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 kitöltését kezdeni.(Saját
kezdeni.(
Ügyfélkapun nem nyújthatunk segítséget a
kérelem
kitöltéséhez,
kérem,
mindenki
igényeljen jelszót, a nyomtatvány nálam
beszerezhető!)
Előzetesen a feladat az előző évekhez képest nem
változik: pontos táblarajz és területnagyság,
valamint a kultúrák ismerete feltétlenül
szükséges.
Termeléshez kötött jogcímek esetében:
Állatalapú jogcímek esetében az ENAR számok.
A tavalyi évtől lehetőségem van az ENAR
rendszerből a jogosult állatok ENAR számát
lekérdezni, mindenképpen szükséges az utólagos
ellenőrzés. Az
z állatorvosi igazolást nem kell
csatolni,,
azt
központilag
fogja
a
Magyar
Államkincstár lekérni a Kormányhivataltól.
Növény alapú
pú jogcímek esetében meg kell adni
az elvetett (ültetett) szaporítóanyag darabszámát.
A vetőmagszámlákat, a Tanúsítványt, vagy a
fémzárjegyeket célszerű elhozni, de nem kell
elektronikusan csatolni a kérelemhez!
Az ültetvényes jogcímek esetében az
ültetvények
tetvények paramétereinek az ismerete szükséges
(db szám, a korra, tőszámbeállottságra, vonatkozó
igazolás később kerül kiállításra)
A támogatás igénylése ütemezés alapján
történik. Az előző évben megszokottak alapján
ezúton kérek mindenkit, hogy időpont egyeztetésre
eg
jelentkezzenek.
A
tavalyi
gyakorlat
alapján
szeretném elkerülni a hosszabb várakozást,
nagyjából
fél
órás
beosztásokkal
előre
megbeszélnénk az adott napon belül is az óraóra
percet.
FONTOS dokumentumok: Jelszó, és őstermelői
igazolvány. Ha a meghatalmazás
almazás él, akkor az nem
szükséges, de az őstermelői igazolvány (Kamarai
kártya) nélkül nem tudjuk elkészíteni a kérelmet.
A MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara
a
leghatározottabban
kiáll
az
agrártámogatások megvédése mellett, egy Petíciót
kívánnak benyújtani a Bizottságnál, melynek célja,
hogy a támogatásokat továbbra is a gazdák kapják
meg.
Ha Ön is egyetért ezzel a céllal, a Falugazdász
irodában az aláírásával támogathatja a Petíciót.

2019. április 25-én,
25
10.00 – 13.00
3.00 óráig
a Művelődési
ű ődési Házban.

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

Személyigazolványát, lakcímkártyáját és

TAJ kártyáját hozza magával!

Tisztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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INFORMÁCIÓS ÉS KOORDINÁCIÓS PONTOK NYÍLTAK

az Önsegítésére!
Az Információs és Koordinációs Pontok képzett tanácsadói várják az Ön megkeresését:
•
ha mindennapjai során nehézséget jelent az információkelérése,
•

ha kíváncsi, hogy milyen szolgáltatásokat, milyen intézményekben tud az Ön lakóhelyéhez legközelebb felkeresni,

•

ha nehézséget jelent az ellátások rendszerében való eligazodás,

•

ha szeretné tudni, hogy a környezetében hol, mikor, milyen teljes körűen akadálymentesített programot, rendezvényt tartanak és azokra hogyan tud eljutni.

A fogyatékosságügyi tanácsadók célja, hogy Önt mindig az elérhető legpontosabb, naprakész
rakész információk átadásával segítsék, akár
személyesen, akár telefonon vagy e-mail-ben
ben fordul hozzájuk.

Az FSZK feladata a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének,
esélyegyenl
társadalmi integrációjának
integ
és komplex
(re)habilitációjának elősegítése,
segítése, a komplex rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolása. Céljai, hogy
módszertani fejlesztéseket generáljon, szakmai műhelyeket működtessen, képzéseket tartson, mindezt úgy, hogy
folyamatosan érvényesüljön a „semmit rólunk nélkülünk” elv.

Miben tudunk segítséget nyújtani?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

információt nyújtunk a közszolgáltatások bármely területéről,
tájékoztatást adunk a helyi szintű szolgáltatásokról, ellátásokról, intézményekről,
segítünk a helyi szakemberek keresésében,
hírt adunk a helyi és regionális akadálymentesített eseményekről,
szükség esetén segítjük az átjárást a CsaládCsalád és Gyermekjóléti Központ többi szolgáltatása irányába,
segítünk az új, téma specifikus információs honlapunkon való eligazodásban www.efiportal.hu,
az Információs és Koordinációs Pontokon a projekt ideje alatt felnőtt logopédia szolgáltatás indul, szükség esetén segítünk a logopélogop
dusok elérésében,
tájékoztatást adunk az Augmentatív és Alternatív Kommunikáció (AAK) szolgáltató hálózat működésérő
űködéséről és a hozzá kapcsolódó
eszközkölcsönzésről,
klubokat szervezünk a súlyosan halmozottan sérült személyek és családtagjaik részére, melybe az érintettek bármikor becsatlakozhatnak,
információt adunk a Területi Autizmus Munkacsoportok működéséről, elérhetőségükről.

Az Önhöz legközelebb eső
fogyatékosságügyi tanácsadó:
Információs és Koordinációs Pont

Fogyatékossággal érintett? Közszolgáltatásokkal kapcsolatos
információra, koordinációra van szüksége? Keressen minket
bizalommal!
Találjuk meg együtt a
megoldásokat!

6723 Szeged; Sás utca 2.
+36 20 267 8754
ikop.szeged@fszk.hu
Ügyfélfogadási idő:
H,K,CS:7:30-15:30

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
MONTÁZS projekt – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és
közszolgáltatás hozzáférhetőségének
ségének kialakítása, fejlesztése EFOP 1.9.2. –VEKOP-162016-00001
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Európai Szociális
Alap

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Varga Kitti és Pálfi László

fogadott örök hűséget.
séget. Gratulálunk!

Születések
Újvári Erikának és Dobai Tibornak

Kevin

nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás
Tari Nándor
(élt 53 évet)
Gál ferenc
(élt 83 évet)
Szentpéteri Ferenc
(élt 53 évet)
Hozzátartozói fogadják részvétünket!

RUHAVÁSÁR
MINDEN KEDDEN 6-11
11 ÓRÁIG
A PIAC TÉREN
A NAGYSÁTORBAN
Női,
i, férfi és gyermekruhák
(Olasz, török, lengyel)
Extra méret 4-10XL
Lakás textil
Fürdőruhák
Sportcipők,
k, papucsok
Alkalmi ruhák és blúzok
Hetente új árukészlettel
várom kedves vevőimet.
őimet.
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL
MAIL CÍMEK:
CÍMEK

Vásártartások
Mórahalom
Ruzsa
Kistelek

március 21. állat- és kirakodó vásár
március 28. állat- és kirakodó vásár
május 5. állat- és 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
Április 13 és 14-én 08 órától 20 óráig
Telefon: 06 30/998-6139
30/
Dr. Hursán Mihály
Április 19, 20, 21 és 21-én 08 órától 20 óráig
Dr. Papp Zalán
Telefon: 06 20/973-9149
Április 27-én és 28-án 08 órától 20 óráig
Dr. Szőke Csaba
Telefon: 06 30/965-3114
30/

e-mail: polgarmester@forraskut.hu
Általános Iskola

e-mail:

Forráskúton
orráskúton az Orvosi Rendelőben
8 – 12 óráig tart a rendelés.
A betegek bejelentkezésére 11.30-ig
11.30 van
lehetőség.
idő
12 – 16 óráig rendelkezésre állási idő.

- Bölcsődeii intézményegység 06 70/705-2371
e-mail: bolcsode@forraskut.hu

A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS természetesen folyamatos a
forráskúti rendelőben 7.30 – 16 óra között, ezen
e
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!!!

Művelődési Ház
tel./fax: 06 62/287-023
62/287
e-mail: muvhaz@forraskut.hu
Orvosi Rendelő
06 62/287-034

Borostyán étterem

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

Forráskút, Petőfi S. u. 3/a.
Tel.: 287-118
www.borostyanetterem.net
Menüétkeztetés
800 Ft/adag, előfizetve 750 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!
Nyitva

iskola@forraskut.hu

Margarét Óvoda és Bölcsőde
- Óvodai intézményegység
06 62/287-123
06 70/489-5646
e-mail: ovoda@forraskut.hu

Orvosi ügyelet

tartás: mindennap 1100 -

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

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

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 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 850 példányban
Megjelent: 2019.04.12.. Következő lapzárta április 30.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
ingyenes
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