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ingyenes

Kedves Olvasók, Kedves Forráskútiak!

Ismét tanúbizonyságot kaphattunk az idő múlásáról, hiszen „már” 2019-et
2019
írunk és
egy
esztendő
eltelt.
2018. évi újszülöttek
Visszapillantva a múltra, meg kell állapítani, hogy a 2018-as
2018
esztendőben feladata2-5. oldal ink nem lettek kevesebbek, sőt egyre több kihívásnak, elvárásnak kell megfelelni
m
Adventi ünnepeink mindannyiunknak.
6-8. oldal Önkormányzatunk tekintetében bizonyos beruházások befejezésre kerültek, másomás
st
Alapítványi est meghívó kat elkezdtünk és persze egyes dolgok vonatkozásában a felkészülés, tervezés stádiumában
vagyunk.
9. oldal
bölcsődéje amely már régen várt
Iskolai hírek Az elmúlt esztendőben átadásra került falunk bölcsődéje,
szolgáltatást tud nyújtani a dolgozni szándékozó szülőknek, illetve gyermekeiknek,
10-12. oldal amit bizonyít a férőhelyek teljes körű kihasználása is.
Egyházi hírek Felújításra került a Művelődési Ház is, aminek következtében egy komfortosabb,
11. oldal alacsonyabb fenntartási
fenntartási költségű épületet kaptunk. Továbbá megszépült és korszekorsz
Egyházi hírek rűbb lett a régi bolt épülete, ami terveink szerint bemutatótérként szolgálja majd a
13.oldal helyi termények, termékek piacra jutását.
pályázati forrásból egy 9 személy szállítására alkalmas
alkalm
gépjárművet,
Civil hírek Vásároltunk
ami segíti a szociális, közösségi feladatellátást. Beszerzésre került egy erőgép is
14. oldal (MTZ), a kommunális feladatok elvégzésének megkönnyítése érdekében.
Agrárhírek Megkezdődött a kerékpárút építése Forráskút és Zsombó között, amelynek eredere
biztonság
15. oldal ményeképpen egy egészségesebb közlekedési forma művelői kapnak biztonságoam
Anyakönyvi hírek sabb teret, körülményeket. Elindult a Piac tér és környékének a rendbe tétele, aminek következményeként szebbé, használhatóbbá tudjuk tenni az igencsak sokat lál
Hirdetések togatott közterületünket.
16-17. oldal Várat magára
magára még a Sportöltöző, Tanácsadó felújítása, valamint kerékpártároló,
sport és szabadidős eszközök elhelyezése utcáinkon.
Vásárnaptár aktív sportere
Állatorvosi ügyelet Fenti eredményeken kívül szólnom kell még a mindennapok, a hétköznapok eredményeiről
is.
Ezek
megnyilvánulnak
az
intézményrends
intézményrendszerünk
zerünk
gondoskodó,
bizto
biztonKözérdekű telefonszámok
ságos működésében, ami úgy gondolom, áthat minden egyes szolgáltatási területerül
18. oldal tet, úgymint az oktatás-nevelést,
oktatás nevelést, a közművelődést, vagy akár az étkeztetést, és
még sorolhatnám.
Ezt sugallja továbbá közterületeink, temetőnk szép, tiszta rendezett
zett volta. Szociális gondoskodásunk igyekszik
átkarolni az idős, egyedül élő, vagy beteg, nehéz helyzetben
hel zetben lévő embereket, hogy támaszként mindig
tudhassanak valakit maguk mellett.
A gondoskodás, a gondoskodó falu jó példája volt az az összefogás, amivel Farkas Rékát segítettük, a
véradás, egyéb lakossági adományok vonatkozásában. Önkormányzatunk átvállalta a család budapesti
lakhatásának költéségét, továbbá elengedte a Művelődési Házban megrendezett Jótékonysági Halloween Bál
során felmerült bérletii díjat, mely így szintén a Farkas családhoz került.
Meg kell említeni a helyi önszerveződő közösségeink fontosságát, akik egyre több program megvalósításában
segédkeznek, színesebbé téve ezáltal a falu közösségi életét.
A fentiekben leírtak mindegyike csak
csak közös munka, békés, empatikus egymás mellett élés, együtt dolgozás
eredményeként jöhetett létre. Itt köszönöm meg minden egyes munkatársamnak, akik képviselőként,
intézményeink dolgozójaként, bármilyen területen együtt munkálkodtak céljaink elérésének, a fentiek
megvalósulásának érdekében és köszönöm minden kedves támogatónk, s a lakosság közreműködő
segítségét.
Bízom benne, hogy 2019-ben
ben is jellemzi falunkat a harmónia, a nyugodt, de szorgos és tenni akaró együvé
tartozás érzése!
Gondolatsorom zárásaként kívánok minden kedves embernek Boldog Új Esztendőt.
Utóirat: Az év végét beárnyékolta a helyi takarékszövetkezeti kirendeltség bezárásának a híre. A falugyűlésen
elhangzottak és a 3A Takarékszövetkezettel folytatott párbeszéd hatására kaptunk egy ígéretet, aminek
értelmében újra kinyithat a fiók, ha találunk két helyi munkavállalót. Aki erre a feladatra elhivatottságot érez,
az kérem, jelentkezzen a Takaréknál, vagy Hivatalunknál. Összefogás kell a nyitás érdekében!
Boldog Új Évet!
Fodor Imre
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Forráskút Község Önkormányzata
Önkormányzata köszöntötte a legifjabbakat
Fodor Imre polgármester úr, Forráskút 18 új lakosát köszöntötte 2018-ban.
2018
Az év első szülöttjét, Bak Nimród Nándort otthonában látogatta meg a védőnő
őnővel és az alpolgármester
asszonnyal, átadva az elsőő szülöttnek szóló vásárlási utalványt, emléklapot, virágot, valamint naptárt és
kelengye csomagot. A házasságkötő teremben került sor további 12 gyermek köszöntésére, majd az
évvégén még 5 gyermek részesült az önkormányzat által nyújtott figyelmességben.
2018-ban születetett gyermekek időrendi
őrendi sorrendben.
1. BAK NIMRÓD NÁNDOR
2. MONOSTORI DOMINIKA
3. CSÚCS MÁTÉ
4. LAJKÓ HERMINA
5. RÁCZ BENDEGÚZ
6. RÁCZ BERNADETT
7. BARAKONYI ZITA
8. KÓNYA KARINA
9. BARNA LÉNA
10.VASS DORKA
11. TÖRÖK DÁVID LAJOS
12. MÁRTON MARTIN
13. SZALAI LORA
14. KOPASZ KITTI
15. MANTSCH MÁRK
16. TANÁCS MANUEL
17. GYURIS LILI
18. KÁLMÁN
ÁN DONÁT
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Fodor Imre polgármester úr köszöntőjében
köszöntőjében elmondta, hogy nincs annál nagyobb öröm, mint amikor
gyarapodik a család, és egy aprócska kis életről
életr l gondoskodhatunk. Láthatjuk, ahogyan cseperedik,
ahogyan felfedezi a világot, ahogyan sorra beváltja a hozzáfűzött
hozzáf zött reményeket. A gyermek nagy
ajándék, áldás. Öröm látni, hogy Forráskúton idén jó néhány család részesült gyermekáldásban,
Minden kicsinek jó egészséget, hosszú, gazdag és szerencsés
szerencsés életet kívánok. A szülőknek
szül
pedig azt
kívánom, éljenek meg minden pillanatot gyermekükkel, mert rendkívül gyorsan felnőnek.
feln
Szülőnek
lenni nagyon nehéz, de csodálatos feladat, sok erőt
er és kitartást kívánt hozzá.

Áldott, békés, boldog újesztendőt
újesztendő kívánunk minden családnak
Forráskút Község Önkormányzata nevében
Rabi Mihályné
5
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Visszatekintés az adventre
December 1-én az adventi időszakot
őszakot egy kézműves
kézm ves foglalkozással indítottuk a Homokháti Szociális Központ
Forráskúti Telephely Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Jerney János Művelődési
Mű ődési Ház közös szervezésében.
Szebbnél szebb adventi koszorúk, karácsonyi
karácsonyi mécsesek, asztaldíszek készültek, a fiúk a madáretetőket
madáretet
barkácsoltak
és mennyei mézeskalács is sült. Köszönjük a Homokháti Szociális Központ támogatását, Barna Klára családsegítő
családsegít
szervezésben és megvalósításban nyújtott segítségét, a Domino Közhasznú Alapítvány
Alapítvány önkénteseinek, továbbá
Barnáné Király Anikónak, Gyurisné Kálmán Jolikának és Illés Kittinek a segítséget!
2018-ben
ben az adventi gyertyagyújtások megvalósítására a tavalyi évhez hasonlóan délutánonként került sor
karácsonyi vásárral egybekötve. Idén az első
els két vasárnapi gyertyagyújtás és vásár szervezését a Forráskútért Civil
Egyesület vállalta, a harmadik gyertyagyújtást és a Falukarácsonyát Forráskút Község Önkormányzata szervezte.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Forráskútért Civil Egyesületnek, az
az óvodai és iskolai szülői
szül
munkaközösségeknek, az Önkormányzat, az Óvoda, Bölcsőde
Bölcs de és az Iskola dolgozóinak, a Csipkebogyó
Kézimunkakörnek, valamint forráskúti alkotóknak, lakosoknak, hogy kézműves
űves termékeikkel, süteményekkel, a
gyerekek alkotásaival, zsíros kenyérrel a hideg ellenére is részt vettek a vásárban és ezzel gazdagították az ünnepi a
programot.
A gyertyákat ünnepi műsor
sor keretében gyújtottuk meg. Az els
első vasárnap a templomi kórus és a hittanosok adtak
műsort,
sort, második vasárnap az óvodások énekeltek
énekelte a Mikulásnak, aki nagy sokára meg is érkezett és a Forráskútért
Civil Egyesület támogatásával mikulás csomagot is osztott a gyerekeknek. A második és a harmadik vasárnap az
Ifjúsági zenekar, melynek tagjai Kiss Renáta, Fődi
F di Kornél, Tóth Áron és Tóth Barnabás
Barn
adott koncertet és a
harmadik vasárnap a CsigaDuó Zenekar koncertje is színesítette a programot. Minden fellépőnek
fellép
és
közreműködőnek
nek köszönjük a színvonalas m
műsorokat!
Köszönjük Soós János esperes atyának, hogy az evangélium felolvasásával segítette az
az ünnepre való felkészülést és
támogatja az adventi hagyományainkat.
A Parkban a csodás fényeken, a kivilágított standokon túl idén Rudi és Rudina, a két szarvas mellett egy karácsonyi
nyírfacsalád is helyet kapott, melyet, mint ahogy az adventi koszorúnkat
koszorúnkat is Rabiné Csikós Szilvia és Rabi Mihályné
alpolgármester asszony készített, köszönjük nekik.
Idén is felállításra került a betlehemes a Peták-Paplogó
Peták Paplogó Kertészet felajánlásával, és a Forráskútért Civil Egyesület
egy szalmalabirintussal is készült a gyerekeknek.
gyereke
A falu karácsonyfáját idén közösségi összefogással díszítettük fel. Köszönjük mindazoknak, akik dísszel, illetve a
közös díszítéssel csatlakoztak a kezdeményezéshez, reméljük jövőre
jöv re még többen csatlakoznak.
Hagyományainkhoz híven Falukarácsonyát is rendeztünk
rendeztünk december végén, ahol a Margarét Óvoda
nagycsoportosai, az általános iskola 3. osztályosai, citera, furulya és gitár tanszakosai, a hittanosok, az Amatőr
Amat
Színkör, továbbá az Őszirózsa
szirózsa Népdalkör tagjai szerepeltek. Igazán meghitt és szép perceket ttölthettünk együtt a
fellépők és felkészítőik
ik jóvoltából, melyet ezúton is köszönünk!
Köszönjük a helyi borosgazdák, Sándor Alajos, Szögi János és Molnár Mihály természetbeni támogatását!
Köszönjük mindenkinek a munkáját, segítségét, felajánlását, együttm
együttműködését,
ködését, mellyel az adventi hétvégék igazi
közösségi eseménnyé váltak.
Illés-Vizsnyiczai
Vizsnyiczai Borbála és Fodor Imre
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Karácsonyi adománygyűjtés,
jtés, avagy cipős
cip doboz — titkos barát
Hagyományőrzés
rzés Forráskúton a Védőnői
Védő
Szolgálat és a Családsegítőő Gyermekjóléti Szolgálat közös
adománygyűjtő akciója, mellyel a nehezebb körülmények között élő
él családok gyermekeinek teszik szebbé a
karácsonyát. A felajánlott ajándékok érkeztek szépen csomagolva
csomagolva konkrét névre szólóan vagy éppen a munkatársak
szorgos keze munkája révén kerültek a cipős
cip s dobozba. Az ünnepi keretek között átadott ajándékokat az
önkormányzat nagy adag gyümölccsel, szaloncukorral tette tartalmasabbá a családok számára. Az ajándékok
ajándéko
átadása családias hangulatban történt. Megszólalt a fagott, gitár, versek, mondókák színesítették az ajándékozás
örömét.
A szeretetteljes felajánlásoknak az önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően,
köszönhet
köszönhető
63 gyermek kapott
személyre szóló ajándékot karácsonyra 2018-ban.
2018
Köszönet a Támogatóknak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

OCSKÓ IMIKE
VASS MÁTÉ és DORKA
DAKA ADÉL
HORVÁTH KRISTÓF
DR. TÓTH ANNAMÁRIA
CSÚCS HANNA és MÁTÉ
SÁPI GÁBOR és BENCE
ELEKES JÁZMIN és EMÍLIA
DR. POGÁNY ESZTER
PINTÉR TOMI
PAPLOGÓ CSENGE SÁRA és ANNA
GAZDAG MÁTÉ és ANDRÁS
NAGY NOÉ és LÉNA
CSOMÓS GABRIELLA és BÁLINT
PATYIK DOMINIK és ZALÁN
PINTÉR testvérek
TANDARI testvérek
BODNÁR RÉKA
REPKÓ CSALÁD
BUDAI ALBERT BLANKA és VIKTÓRIA
HEGEDŰS testvérek
SZALAI ÁDÁM és LEILA
VÖRÖS ZSÓFIA
TARI ZSUZSI KRISZTIÁN és ANNA
SZALAI LORA és BALÁZS
BUSA testvérek
TÓTH-RABI LARA és LIA
KAPPAN-TÓTH testvérek
TAPODI ÁGNES
CSENKI család
CSIKÓS MIRJAM RÉKA és JUDIT
KÓNYA KARINA
FORRÁSKÚTÉRT CIVIL EGYESÜLET
VERES ADRIENN, DORINA ÉS ZSÓFI.

Köszönjük minden kedves résztvevőnek,
résztvevő
segítőnek
nek és mind azoknak, akik valamilyen formában
hozzájárultak, ahhoz hogy ez a kezdeményezésünk megvalósulhatott.
Kálmán Jolán védőnő

Barna Klára családsegítő
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Molnár Tibor esetmenedzser

[öéâÇ~ àö}t
A szegedi Mosolykommandó
Alapítvány látogatása

Tisztelt Forráskútiak!
A
tél
beköszöntével
ismét
felhívom
az
ingatlantulajdonosok és használók figyelmét, hogy a
telek szélességében mindenkinek
kötelessége
gondoskodni a járdák, gyalogutak hóhó és síkosságmentesítéséről.
l. Ezen munkák elmaradása esetén akár
kártérítésre is igényt tarthat, aki a havas, csúszós
járdán közlekedve elesik.
A balesetek elkerülése érdekében kérek minden
kedves ingatlanhasználót, hogy gondoskodjon a járdák
megfelelő takarításáról!

Karácsony előtt
tt a szegedi Mosolykommandó
Alapítvány támogatásával forráskúti kisgyermekes
családok részesültek szeretetcsomagban, mely a
gyermekek számára játékokat tartalmazott. A
jótékony célú felajánlásaikkal nagyban hozzájárultak
a szerényebb
zerényebb körülmények között élő
él családok
karácsonyi ünnepének
nek szebbé tételéhez.

Köszönettel:
dr. Kapás Anita, jegyző
Figyelemfelhívás házszámozás pótlására!
pótlásá
Forráskút község bel- és külterületén sok problémát
jelent az ingatlanok beazonosítása, a házszámok
hiányos, nem megfelelő,
megfelelő esetleg nem látható
feltüntetése. Több ingatlanon a házszámok egyáltalán
nem kerültek kihelyezésre. Ezen hiányosságok
megnehezítik a mentők,
ők, betegszállítók, ttűzoltók, a
rendőrség,
rség, a postai kézbesítők,
kézbesít
futárok, valamint a
többi közszolgáltató munkáját.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanokat
közterületrőll jól látható, a címnyilvántartással
megegyező házszámtáblával kel
kell megjelölni.
Az utcanév-táblák
táblák kihelyezése az önkormányzat
feladata, azonban az egyes ingatlanokon a házszámok
jól látható helyre (ház, kerítés, stb.) történő
történ
kihelyezése az egyes ingatlanok tulajdonosainak,
használóinak feladata és elsősorban
els
érdeke. Hiszen
baj esetén ezen hiányosságok nagyban akadályozzák a
segítséget nyújtani szándékozók munkáját, pl.: eltéved
a mentő,, késik a segítség, ez akár a beteg életébe is
kerülhet.
Mindezek alapján felkérjük a lakosságot, hogy a
hiányzó házszámok pótlásáról mielőbb
mie
gondoskodni
szíveskedjenek!
A beazonosíthatóság mindenekelőtt
mindenekel
a lakosság
érdekeit, valamint a közbiztonság megteremtését
szolgálja.

Köszönjük
a Mosolykommandó Alapítvány
forráskúti családoknak nyujtott támogatását.
Áldott, békés, boldog új évet kivánunk azz
alapítvány minden tagjának, munkájukhoz további
sok sikert
kivánva.

Köszönettel: dr. Kapás Anita jegyző
jegyz

Forráskút Község Önkormányzata
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Kálmánné Mucsi Ildikó, Nagy Gerda, Pesti Zsolt, Tóth
Katalin
J. Arcas: Bolero, Pesti Zsolt--gitáron
Mozart: Hull a pelyhes variáció, Nagy Gerda-zongorán
Gerda
Küffner: Keringő,, Fekete Piroska
Piroska-gitár
Bartók: Népdal, Kovács Áron-zongora
Áron
Bach: Menüett, Maróti Viola-furulyán;
Viola
zongorán kísért:
Nagy Gerda
Régi magyar tánc: Lévai Orsolya-furulyán;
Orsolya
zongorán
kísért: Nagy Gerda
Olasz tánc: Maróti Viola-Lévai
Lévai Orsolya - furulyán
Carcassi: Allegretto, Oláh Ferenc-gitáron
Ferenc
Kabalevszkij: A bohóc Széll Száva-zongorán
Száva
Mozart: Allegro, Bárkányi
yi Anna-furulyán;
Anna
zongorán
kísért: Nagy Gerda
J.Hotteterme:Cotillon, Jenei Gábor-furulyán;
Gábor
zongorán
kísért: Nagy Gerda
R.Visée:Menüett, Dudás Dénes-gitáron
Dénes
Ismeretlen szerző:: Régi francia dal
Kánis Zsanetzongorán
Kovács
Aida
Aida-furulyán;
W.de Fesch: Ária
zongorán
gorán kísért: Nagy Gerda
Bach: Musette Szekeres Bálint -zongorán
Brescianello: Capriccio Tandari Dávid-gitáron
Dávid
Schumann: A krampusz Farkas Réka-zongorán
Réka
G.Sheen: Dulcian
Farkas
Gusztáv
Gusztáv-fagotton;
zongorán kísért: Nagy Gerda
J.Aubert: Gavotte
Farkas Gusztáv-fagotton
Gusztáv
Cseng, bong vigadoz az ég
kórus; zongorán kísért:
Nagy Gerda
kórus; zongorán kísért: Nagy
A dobos fiú dala
Gerda
Pepusch: Sarabande
Török
Karolin
Karolin-furulyán;
zongorán kísért: Nagy Gerda
Karácsonyi dallamok Furulya együttes
Száncsengő
a kórus, Tóth Katalin
K
vezetésével

Ha elmúlik karácsony…
Az elmúlt év decemberére visszatekintve
elmondhatjuk,
ismét
a
hagyományoknak
megfelelően ünnepelt az iskola apraja-nagyja.
nagyja.
án ismét ellátogatott hozzánk a Mikulás
December 6-án
és kísérete.

December 9-én, vasárnap a forráskúti Jézus
Mennybemenetele templomban a de. ½ 11-kor
11
kezdődő szentmisét követően
en Nagy Gerda, az Üllés,
Forráskút, Csólyospálos Községi Általános
Általán Iskola és
Alapfokú Művészeti
vészeti Iskola klasszikus orgona és
zongora előadóművész-tanára tartott koncertet.
koncertet

December 14-én a művelődési
ű ődési házban a
hagyományos Adventi Koncerten a zenei tanszakon
tanuló gyerekeink legjobbjai és valamennyi
tanszakon tanító tanárunk is fellépett.
Arra kértük minden Vendégünket, támogassák a
csontvelő-transzplantáción
transzplantáción átesett tanítványunk,
Farkas Réka családját! Kérésünk meghallgatásra
talált, s az estenn több mint Kétszázezer forint gyűlt
össze. Köszönjük adományaikat, valamint Tajti
Róbert és Tajtiné Bozsó Andrea virágfelajánlását is!
Az est műsora és szereplői voltak:
Adventi hírnök: az 1.o. kamarakórusa
Vonósnégyes: László János, Kálmán Csaba,
Kálmánné Mucsi Ildikó, Kálmán Gergő
Én felkelék; Szállást kér a szent család: Szolfézs
Szol
csoport, Horti Sándor vezetésével
Felvidéki és felső-tisza
tisza vidéki népdalok és Kolozs
megyei karácsonyi dalok: Citera tanszak, Kiss
Csillag Anna vezetésével
Bach: Air, László János-cselló
Brenchley: Alleluja; Horti Sándor, Kiss Csillag,
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December 20-án
án ismét
foglalkozást szerveztünk!

karácsonyi

kézm
kézműves

Budapesten jártunk
December 20-án
án reggel jórészt az 5. és 6. osztály
tanulói útra kerekedtek . Az úticél Budapest volt.
Miután leparkoltunk a Duna világörökség részét
képező partján, megcsodáltuk az Országházat
kívülről,
l, majd egy helyi idegenvezet
idegenvezetővel a turisták
által is látogatható részeit belülről
belülr is megcsodáltuk.

December 21-én
én a 3. osztályosok a Szente Eszter
tanítónő által betanított műsort
sort adták elő az iskola
tanulói előtt és az esti Falukarácsonyon is!

Rövid sétát tettünk a Vörösmarty térre, ahol a
kézműves
ves karácsony áruiban gyönyörködhettünk.
Hősiesen
siesen küzdöttünk a hideg ellen. Nagyon jól esett,
hogy busszal utazhattunk a következő
következ esemény
helyszínére, a Papp László Sportarénába, ahol sok
ezer gyermek, továbbá több száz család ünnepelt
közösen a Családok éve nagyszabású zárókoncertjén.
A karácsonyi programot az Erzsébet a KárpátKárpát
medencei Gyermekekért Alapítvány a Családok éve
keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
támogatásával szervezte meg. A Papp László
Budapest Sportarénában tartott
tart különleges eseményre
az ország minden pontjáról érkeztek vendégek, így mi
is 39 fővel
vel Forráskútról. A gyermekeket karácsonyi
ajándékcsomag várta.

Megyei matematikaverseny 2018-2019
2019
Csongrád megyében először
ször rendezték meg azt a
kétfordulós matematika versenyt, amelyet már az
ország számos megyéjében évek óta megszerveztek.
Az iskolai forduló eredményei alapján kerültek
kerü
meghívásra a 2. fordulóba a versenyzők. Iskolánkból
öt tanuló jutott a második fordulóba, közülük ketten
vehettek
részt
a
decemberi
ünnepélyes
eredményhirdetésen: Kovács Áron 3. osztályos
tanuló és Tandari Domos 4. osztályos tanuló is 3.
helyezést ért el.
Gratulálunk nekik!

A kétórás műsor
sor komoly és könny
könnyűzenei előadásokat,
meghitt pillanatokat és tartalmas időtöltést
id
kínált a
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Fellépett a Parno
Graszt, a Bolyki Brothers, a Gryllus család, a
Vujicsics Együttes és a Zsuráfszky család, továbbá
színpadra
ínpadra lépett a 200 éves Eötvös Cirkuszt
működtető dinasztia tagjai, a Kelemen és a Bogányi
család, majd Király Linda és Király Viktor és a Boban
Markovic Orkestar teremtett fergeteges hangulatot az
arénában.
Köszönjük, hogy mi is részesei lehettünk a
programnak!
ogramnak! Egy kis kulturális feltöltődést
feltölt
kaptunk
karácsonyra hangolódván.

Budapesten jártunk.
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Egyházközségi hírek
Január 25. Péntek PÁLFORDULÓ Szt. Pál megtérése
Február 2. Szombat: Gyertyaszentelő Boldog Asszony
ünnepe (gyertyaszentelés)
Lourdesi kilenced kezdése
Február 3. Vasárnap Évközi 4. Szent Balázs ünnepe
(balázsolás)
Február 11. Hétfő: Lourdesi Boldogasszony ünnepe –
Betegek világnapja (könyörgő nap a betegekért)
EGY PILLANAT VOLT MINDEN,
Egy pillanat, mely az idővel tűnik el.
A létem, az egész életem
egy pillanat csupán,
supán, ameddig létezem.
Az idő vas markából, amit kitépek,
Annyi jut nekem, de többet nem is kérek.
Addig szeretnék boldog lenni, jót tenni,
Addig szeretnék az emberek közt ember lenni,
Addig szeretnék adni, s amit adnak elvenni,
Addig szeretnék, amíg
g itt vagyok, s nem kell elmenni.
S én hálás vagyok minden egyes percért,
Minden szóért, minden ölelésért,
Amit a Szeretteimtől kapok.
Hálás vagyok minden egyes szívverésért,
Minden apró lélegzetért,
Mellyel magamba szívhatok
mindent, amit szeretek nagyon.
Ezek azok a pillanatok,
Melyektől fényesebbek a csillagok,
És szebbek lesznek a holnapok.
Nem keresem hogyan, miért,
Mert tudom azt, hogy kiért.
Lehet nem vagyok tökéletes,
Lehet a világot sem én váltom meg,
De a pillanat az enyém, amiért születtem.
zülettem.
(Nyiraty Gábor)
„NÖVELD BENNÜNK A HITET!”
Elmúlt egy esztendő, most kezdünk egy újat, az Úr 2019.
évét. Tehát van 365 napunk új és új lehetőséggel. 365
tiszta fehér lap, melyet nekünk kell teleírni! S nem
mindegy az, hogy mi kerül e fehér lapokra.
lapokra
Az
Egyházunkat
érintő
súlyos
botrányok
közepette
mellbevágó hallani Krisztus üzenetét: „Lehetetlen, hogy
botrányok ne forduljanak elő, de jaj annak, aki azokat
okozza! Vigyázzatok magatokra!” (Lk.17,1-2)
(Lk.17,1
Mily
fájdalmas sebek ezek a botrányok, micsoda szégyen
s
ez
nekünk, hogy köztünk ilyenek előfordulnak. Miért van ez,
mert nem fogadtuk meg Krisztus tanítását, nem
vigyáztunk magunkra, Nem vigyáztunk egymásra. A gőg,
a hamisság, a hamis biztonságtudat mételye ott van a
lelkünkbe is!
Vegyük komolyan Szent
nt Pál szavait, mely nemcsak a
püspöknek, hanem nekünk is tud útmutató, iránymutató
lenni! „Legyetek vendégszerető, jóakaratú, mértéktartó,
igaz lelkű szent életű és fegyelmezett!” (Tit. 1,8-9)
1,8
Megfontolandó Ferenc pápa Twitter- üzenete (2018
05,14)
„Nincs
incs
nagyobb
szabadság,
mintha
engedelmeskedünk, hogy a Szentlélek vezessen, ahová
csak akar.”
TANÚIM LESZTEK!
Egy kedves házaspárról hallottam, hogy összhangban
élnek, a problémáikra közösen keresik a megoldást.
Igyekeznek egymást támogatni. A közösen
közös
meghozott
döntéseik szorosabbá fűzik kapcsolatukat. Ezért Istennek
hálásak, mert nélküle nem tudják elképzelni, mi lett
volna. Bár még fiatal házasok, az együtt töltött néhány év
sok újdonságot hozott életükbe.

Kezdjük ott, hogy már az első lépéseknél
lépésekné ki kellett állni
magukért. Faluról városba költöztek, aminek a szülők nem
igazán örültek, mert titokban azt remélték, hogy a fiatalok
velük maradnak egy háztartásban. Kitartottak döntésük
mellett, mert ez az élet rendje. El kellett jönnünk, mert az én
anyukám
yukám ragaszkodott görcsösen hozzánk - mondja a feleség.
Mert számára egyértelmű volt, hogy vele maradunk. Amióta
elköltöztünk és nem élünk egy fedél alatt, sokkal jobb azóta a
kapcsolatunk.
A másik erős befolyás a testvérem részéről ért, aki már régóta
külföldön
lföldön él, és jó munkát tudott biztosítani számunkra és
támogatott volna a talpra állásban is (igaz, ezt a döntésünktől
függetlenül is megteszi). A NEHEZEBB UTAT VÁLASZTOTTUK,
kitartottunk, mert az önállóság utáni vágyunk erősebbnek
bizonyult.
Minden a gondviselésszerűen alakult – meséli a férj. Addig
nem kértem meg a leendő feleségem kezét, míg nem találtam
munkát. Ez eltartott egy ideig, és mindkettőnket komoly
próbatétel elé állított. Ma már úgy gondolom, hogy nem kellett
volna munkához kötni
ötni ezt a lépést. Istenre bízhattam volna
helyzetünket, miután megléptem az első lépést. Akkor még
nem mertem ezt megtenni, próbáltam emberi erőre
támaszkodva biztosra menni. Végül munkába álltam. Egy idő
után felesleg lettem. És minden kezdődött elölről. Újra
szembenéztem magammal, aki mindent önerőből szeretne
megoldani. Most már tudom, hogy ilyenkor kell tudatosítani
jobban, hogy ISTEN VELEM VAN! és gondoskodik rólam. Lett
munkám és elégedett vagyok. Megtanultam valami nagyon
fontosat, hogy merjem vállalni
lni a bizonytalant. Ez történt a
nyáron is, amikor szerettünk volna elmenni nyaralni, de kevés
pénzből kellett megoldani. Én olcsóbb lehetőségeket kerestem
a közelben, de a feleségem ragaszkodott a tengerhez, mivel
egy komolyabb betegségen volt félig túl és
é úgy érezte, hogy
most nagyon jó lenne eljutni a tengerhez. Beleegyeztem és
kértem Istent, hogy most ne csak magamra számítsak, hanem
Ő is lépjen közbe. Megtette. Megkaptuk a szükséges pénzt
onnan, ahonnan nem vártuk, és nagyon jól éreztük magunkat.
Nekünk
k a pénz nem állt első helyen az életünkben. Persze
fontos, hogy legyen… talán ezért is maradtunk a
szülőföldünkön.
Igaz, szerényen élünk, de boldogan. Mi szeretjük az életünket,
itt. Igyekszünk meglátni magunk körül a sok szépséget és
megtalálni az örömforrásainkat,
rrásainkat, akár egy kerékpározásban,
egy barátságban, vagy egymásban. Mikor ez sikerül tudjuk,
hogy Isten szeret, és csak ez számít, semmi más. A
testvérem, aki azért ment el külföldre, hogy többet tudjon
megadni gyermekének - teszi hozzá a férj -, elveszíti
családját, az otthonát, mert nincs sem itt, sem ott otthon).
Szeretjük az anyanyelvünket, hagyományainkat ápolni, nem
vágyunk az idegenbe – szól a feleség. - Itt vannak a
barátaink, itt járunk közösségbe, ahol hozzánk hasonló
embereket ismertünk meg
g a városban. Ezért is nagyon hálásak
vagyunk az Istennek - mondják mind a ketten mosolyogva. Ő
tette nyitottá a szívünket, hogy működhessen benne és
vezessen minket a jó úton. Mi más az, amit mi hiszünk jónak
a magunk számára és más az, amit Isten tervez nekünk.
Végül is bebizonyosodik, hogy ISTEN A LEGJOBBAT AKARJA
NEKÜNK! Ha a nehezebb utat választod, az meghozza
gyümölcsét.
Minket ez kovácsolt össze. Teljesen elmélyült a
kapcsolatunk. Volt komoly nehézségünk, amivel együtt
próbáltunk megküzdeni. Nem
em futamodtunk meg. Nem
kerestünk rövid távú könnyű megoldást.
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Istenben bízva mentünk bele a szenvedésbe. Így
átértékelődött az életünk. Leginkább az esti, közös imák
segítettek. Nem vártunk nagy csodákat. Amikor csak
egyikünk tudott misére menni, mert a másik beteg volt,
nehéz pillanatokat éltünk meg. De most, amikor újra
együtt mehetünk misére, oly hálásak vagyunk érte, hogy el
sem tudom mondani. Régen természetes volt, hogy
EGYÜTT JÁRTUNK MISÉRE, MA EZ AJÁNDÉK.
Minden Istentől kapott ajándék, még a betegség, a
probléma, a munkanélküliség is. Isten jóra tudja fordítani
mindazt, ami nekünk borzasztó, csak tegyük meg felé mi
az első lépésünket és bizalommal várjunk rá! VÁLASSZUK
MI IS A NEHEZEBB UTAT, mert az Isten országába visz.
Jézusunk, ez újévben
vben is „taníts meg minket-számot
minket
vetni
napjaink sorával, hogy bölcsességedre neveljük a
szívünket… Az Úrnak, Istenünknek jósága ragyogjon
fölöttünk.
A kezünk munkáját kísérje áldásod fölülről…
Kezünk munkáját kísérje áldásod.” (80. zsolt.)

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

Nyugdíjasklub hétfőnként
főnként 14.00-tól
1
Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 17.00
17.0 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

BUÉK mindenkinek.
ek. Sok szeretettel:
Soós János esperes – plébános

Zumba
hétfőnként 19 órától
Alakformáló torna
Hétfőnként 17. órától;; Edző: Guth Gabi

Közönség találkozót kérek!

Szeretném átadni, odaadni

Amatőr SzínKör

Melegségét szívemnek.

Hétfőnként
étfőnként 18 órától Kálmán Dánielné vezetésével

Jöjjetek ifjak, idősek,

Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztőegészségfejlesztő
terapeuta vezetésével február 12-én
12
és 26-án 14. órától

Találkozzunk, széplelkűek!
Kik szeretik írásaim,
Mind, akik ismernek,

Nagycsaládos gyűlés
Február 5-én, 16. órától

Akik érzik értéknek.
Írásaimból előadást kerekítek.

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

Hallgassák meg néhány művemet.

KÖNYVTÁR

Ezek is mi vagyunk, miről is van szó?

Kedden és csütörtökön 8-12
12 és 13-18
13
óráig, szerdán 1315 óra között

Megmutatjuk.
Írtam néhány prózát, verset.
Társaim, barátaim segítségemre lesznek.

Szeretettel várjuk!
várjuk

Kálmán Dánielné Mónika Tanító néni,

Művelődési Ház nyitva tartása:
hétfő: 10-20
10
óráig
kedd- péntek: 10-18
10
óráig

Gálné Incike, Tóthné Icuka,
Dudás József,
sef, az ő írásai simogatják fülüket.
Antikám zenél és kabaré tréfában szerepel.

www.facebook.com/forraskut
www.facebook.com/forraskutmuvhaz

JÖJJENEK, ÉREZZÉK VELÜNK NAGYON JÓL MAGUKAT.

Bemutatkozásunk hely: Forráskúti Könyvtár
Ideje: Január 19. szombat, 15 órától

Rabi Antal
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I. éves lett a Forráskútért Civil
Egyesület

II. Forráskútért Focikupa
Idén második alkalommal került megrendezésre a
Forráskútért teremfocikupa. A tavalyihoz
hasonlóan most is 8 csapat mutatta meg
tehetségét egymás ellen. A mérkőzések
mérk
egytől
egyig nagyon izgalmasak voltak és a csapatok
komoly iramot diktáltak végig. Végül a Gázláng
Siker csapata nyerte a kupát, a második helyet a
Football Fanatic csapata, a harmadik helyezést a
Spontán Fc és a negyedik helyet az Alvilági
Purdék szereztékk meg. Kiosztásra került a legjobb
kapus és a legjobb góllövő
góllöv cím is. A legjobb
kapusnak járó díjat Miklós Máté kapta (Football
Fanatic), a gólkirály címet pedig Jenei Csaba
(Gázláng Siker) vihette haza. Gratulálunk Nekik
és köszönjük mindenkinek a részvételt,
részvét
valamint
a támogatásokat, melyek nélkül nem lehetett
volna ilyen emlékezetes ez a nap. Reméljük
sikerül hagyományt teremtenünk és felébreszteni
a sportkedvet a forráskúti fiatalokban.
Köszönet jár még a hobbi női
n foci csapatunknak
is, akik bátran felvállaltak
vállaltak egy komoly ifjúsági
csapatot ellenfélnek, mégpedig a FoliaplastFoliaplast
Bordány SK U18-as
as női
n
focicsapatát egy
barátságos mérkőzésre.
őzésre. Csak így tovább és
bízunk benne, hogy a forráskúti lányok is kedvet
kapnak a focihoz és jövőre
jöv
erősítik a női a
csapatot!

A tavalyi év decemberében megalakulásunkról
és jövőbeni terveinkrőll számolhattunk be és
izgatottan és reményekkel telve kezdtünk bele az
idei évben terveink megvalósításába. Első
Els
alkalommal sikerült egy igazán sportos
eseménnyel bemutatkoznunk az I. Forráskúti
Foci kupa rendezvénnyel, melynek sikere
megalapozta az esemény folytatását, így idén is
megrendezésre került január 5-én.
én. A következő
következ
rendezvényünk
dezvényünk a családi majális volt, amely
igazán sokszínűre
re sikeredett, hiszen együtt
futottak kicsik és nagyok, fiatalok és idősek,
id
valamint családok, baráti társaságok és
munkatársak tették próbára főző
ő ő tudományukat a
főzőversenyen.
versenyen. A majálist követően
követő
a nyári
gyerektáborokban
vidám
feladatokkal
szórakoztattuk a gyerek társaságot.
Augusztusban a hangulatos Jerney iskola
udvarában töltöttünk egy éjszakát sátrakban a
csillagtúra keretében. A falunapon ismét volt
vetélkedő és az ősz
sz folyamán sem feledtük a
sportot,
ortot, hiszen bicikliztünk a mobilitás héten az
önkormányzat szervezésében. Novemberben a
jókedvvé volt a főszerep
szerep a halloween bálon,
majd decemberben az advent első
els
két
vasárnapján
hangolódhadtunk
együtt
a
karácsonyra, így gyorsan elröppent a 2018-as
2018 év.
Bízunk benne, hogy a 2019-es
es év is hasonló
vagy még nagyobb érdeklődéssel
ődéssel fog telni. Mi
minden esetre készülünk! A tavalyihoz
hasonlóan idén is lesz Majális, nyári Csillagtúra
sátorozással, valamint október 26-án
án Halloween
bál. További terveink között van egy Virágosabb
Forráskút program elindítása, kerékpártúrák és
buszos kirándulások szervezése, amennyiben
lehetőségünk
ségünk lesz akkor az adventi vásárok
szervezésében szintén részt kívánunk venni és a
2019-es
es évet egy Szilveszteri bállal szeretnénk
zárni.
Ezútonn szeretnénk megköszönni Forráskút
Község Önkormányzatának és MINDENKINEK
az anyagi és nem anyagi támogatását, mellyel
hozzájárultak programjaink sikeréhez és bízunk
benne, hogy 2019-ben
ben is számíthatunk
segítségre, támogatásra, és ami a legfontosabb
együttműködésre:
ködésre: Mert egy vidám és boldog
közösség tagjának lenni jó!
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kifizetése megtörtént azon gazdálkodók esetében,
ahol nem történt ellenőrzés. Az ellenőrzéssel érintett
gazdák támogatásainak kifizetése csúszni fog, ennek
időtartamáról nincs információnk. A második körös
kifizetés várhatóan január végétől indul majd el.
e
A 2019. évi támogatások igénylése
várhatóan áprilisban kezdődik, melyhez időpont
egyeztetésére
majd
március
végétől
lehet
jelentkezni
Az anyajuhtartás támogatási kérelmének
benyújtása 2019. március 31.,
31 csak elektronikusan
lehet benyújtani, szükséges hozzá
h
az instruktor
igazolása.
Azoknál
a
gazdáknál,
akik
valamilyen
beruházási célú támogatást, vagy egyéb magasabb
szintű támogatást vettek igénybe, s ha a támogatási
rendelet
előírja,
monitoring
adatszolgáltatási
kötelezettségük lesz, melyet szintén elektronikusan
elekt
kell teljesíteni. (A sima területalapú támogatást
igénylő gazdáknak nincs ilyen kötelezettségük.)
Részletek később várhatók.
Az AKG-ban, az
z ÖKOgazdálkodásban részt
vevő termelőknek, a THÉT területekre kiegészítő
támogatást felvett termelőknek, valamint
va
a Natura
2000 területekre kiegészítő támogatást igényelt
termelőknek
január
31
31-ig,
a
nitrát
adatszolgáltatásra
kötelezett
gazdálkodóknak
(emlékeztetőül: 5 nagyállat-egységnél
nagyállat
több állatot
tartanak,
vagy
nitrát
érzékeny
területen
gazdálkodnak) a gazdaságukban
aságukban 2017. január 1.
és a 2017. december 31.
31 között keletkezett és
felhasznált szerves – és műtrágya vonatkozásában
a nitrát jelentést 2018.
2018 március 31-ig kell
elkészíteni.. Az érintett gazdálkodókat kérem, hogy
egyeztetésre jelentkezzenek.

A falugazdász tájékoztatója
Januári aktualitások
Az őstermelői igazolványokkal
kapcsolatos tudnivalók
A 2016-ban kiállított kártya alapú őstermelői
igazolványokat 2016, 2017, és 2018-ra
2018
érvényes
betétlappal láttuk el, ezek az igazolványok 2018.
december
31-ig
ig
voltak
érvényesek
érvényesek.
A
hatályosság kezdeti dátuma a kártya jobb alsó
sarkában található. ( Sajnos megtévesztő a kártyán
található
alálható információ, ugyanis a hatályosság nem
megegyező az érvényességgel)
A 2019. március 20-ig igényelt betétlapokkal az
őstermelői igazolvány visszamenőleges hatállyal
január 1-től lesz érvényes.
Minden termelőt arra kérek, hogy nézzék át a
kártya
alapú
apú
őstermelői
igazolványaikat.
Amennyiben a hatályosság kezdete 2016. évre esik,
esik
úgy az igazolvány betétlapjai lejártak, a 2019 és
2020 –ra
ra érvényes betétlapok kiállítása ügyében
keressenek. Ezt az információt a kártya jobb alsó,
5-ös ponttal jelzett mezőjében
jében találják meg:

Új őstermelői igazolvány igénylése
igénylés esetén a
szükséges dokumentumok: személyi igazolvány,
lakcímkártya, adóazonosító jel. Ezek az igazoló
iratok
eredetiben
szükségesek,
ugyanis
digitalizálás után elektronikusan fel kell tölteni a
NÉBIH rendszerébe. Szükséges még a használt
földterületekről szóló, az őstermelői tevékenységet
megalapozó dokumentum. (földhasználati lap,
magánokirat stb.)
Két fontos változást emelnék ki az előző évekhez
viszonyítva:
Minden, az ügyintézés során keletkezett
iratokon az ügyfélnek az eredeti aláírása
szükséges,, mivel az aláírt dokumentumok
elektronikusan azonnal továbbításra fognak kerülni.
Emiatt az a kérésem, hogy az ügyintézéskor az
igazolvány kiállításában érintett személy is
i jelenjen
meg.
Csak
közjegyző
által
hitelesített
Meghatalmazást
lehet
ehet
elfogadnunk
(ezt
is
csatolnunk kell).
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.
as területalapú támogatásokkal
A 2018-as
kapcsolatos információk:
A 2018. évi támogatási előlegek első körös
kör

közigazgatás szempontjából fontos
Az Agrár-közigazgatás
hivatalok elérhetőségei a következők:
Az MVH új neve és címe:
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János
tér 4.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 129.
Telefon: 62/814-900
62/814
Az FM új neve és címe:
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.
Telefon: 62/680-785
62/680
A családi gazdaságok ügyintézése ezentúl a
Mórahalmi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál
történik
Az ügyintézéshez ezeket az információkat
kérem, vegyék figyelembe.
Az aktuális információk, pályázati lehetőségek
(aktuálisan
a
Tanyafejl
Tanyafejlesztés!!!)
a
www.szechenyi2020.hu,,
www.kormany.hu,
a
www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon,
kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is.
is
Tisztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Takács Izabella Eszter és
Kiss Bence Ákos

fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Halálozás
Gombos József
(élt 66 évet)
Hozzátartozói fogadják részvétünket!

Forráskút központjában főútra
fő
nyíló, engedélyekkel rendelkező
rendelkez
üzlet, továbbá üzlet- és
raktárhelyiségek egyben vagy külön
is kiadóak.
Érd.: Német Tibor 30/450-8055
8055

Gazdaboltba eladói munkatársat
keresünk.
Érd.: Német Tibor 30/450-8055
8055
2019. január 31-én,
31
10.00 – 13.00
1
óráig
a Művelődési
ű ődési Házban.

Forráskút belterületén 2 hold
lucernaterület hosszútávra kiadó.
Tel: 0630/460-8084

Személyigazolványát, lakcímkártyáját és

TAJ kártyáját hozza magával!

Kerítésbőll kimaradt 80 m vadháló eladó.
Tel: 0630/460-8084
17

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

Vásártartások
Mórahalom
Ruzsa
Kistelek

január 20.. állat- és kirakodó vásár
január 27. állat- és kirakodó vásár
február 3. állat- éss kirakodó vásár

Polgármesteri Hivatal

06 62/287-222
fax: 06 62/287-323
06 70/489 5655
e-mail: hivatal@forraskut.hu
Fodor Imre polgármester
06 70/38 28 031

Hétvégi állatorvosi ügyelet
Január 19-én és 20-án 08 órától 20 óráig
Dr. Kovács Tibor
Telefon: 06 30/965-3114
Január 26-án és 27-én 08 órától 20 óráig
Dr. Tóth Ferenc
Telefon: 06 20/476-3517

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 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
750 Ft/adag, előfizetve 700 Ft/adag.
Valamint egyéb menü lehetőségek!

Borostyán Étterem

06 62/287-118

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata
gyfélszolgálata: 06 40/922-334
Műszaki hibabejelentés:

06 80/922-333

Szennyvízrákötés bejelentése: 06-30/496-2450

Vállaljuk továbbá családi rendezvények
lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig.
Pizza elvitelre és helyben fogyasztásra.
Várjuk megrendelését telefonon is!
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:

112

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:

104

Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15-17.)
15
Tel.: 06 62/433-104

Dobó Zoltán Autószerelő és vizsgabiztos
Vállalja: - személy- és kistehergépjárművek
javítása, vizsgára való felkészítése és
vizsgáztatása
- gumiabroncsok árusítása
- motorolajak értékesítése
- gépjárművek diagnosztikája
- gépjárművek okmányirodai ügyintézése
mobil: 06-30/264-6476
e-mail: doboszaki@freemail.hu
6793 Forráskút, Széchenyi u. 4.
Nyitvatartás: minden nap 8-17-ig

hír-Forrás
Forrás Forráskút község lapja
Felelős kiadó: Forráskút Község Önkormányzata
Címe:6793 Forráskút, Fő u. 74.
Kiadásért felelős: Fodor Imre
Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita
Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház
Cím: 6793 Forráskút,
Forr
Petőfi S. u. 3.
Telefon/fax: 62/287-023
62/287
E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 850 példányban
Megjelent: 2019.01.15.. Következő lapzárta január 31.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
ingyenes
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