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Sajnos az időjárás nem a szabadtéri programoknak kedvezett az idei majálimajál
son, de ennek ellenére nem csüggedtünk: főztünk, tornáztunk és rajzoltunk a
második alkalommal megrendezett családi majális keretében. Szerencsére a
pörkölt főzőinket nem bátortalanította el az eső és finomabbnál finomabb tát
nyérok kerültek a zsűri asztalára. Összesen 10 csapat mérette meg főzési tut
dományát. A fődíj idén egy kerti grillező volt, melyet a Sárkányosok csapata
dományát.
vihetett haza. Helyezettjeink:
1. helyezés: Sárkányosok (Balogh Antal csapatkapitány)
2. helyezés: Mindent megeszünk (Meszes Zsolt, Szilágyi Szabolcs)
3. helyezés: Forráskúti Polgárőr Egyesület
Egyesület (Farkas István, Rácz Mihály)
A zsűri különdíjban részesítette a Vadászok csapatát (Fodor Imre, Veres GyuGy
la).
Az eső miatt a délelőttre tervezett kültéri programjainkat igaz, nem tudtuk
megtartani, de a sátor alatt nem unatkoztunk. Amíg a bográcsok
bográcso pörögtek, addig Vereczkey doktorúr csapata felmérte egészségügyi állapotunkat (vérnyo(vérny
más, cukorszint, testzsírszázalék) és a mozgást kedvelők részt vehettek egy
rögtönzött gerinctornán. A gyerekek szintén volt egy bemelegítő edzés, majd
miután átmozgatták
átmozgatták kezük, lábuk a kreativitásuké volt a főszerep és megmumegm
tathatták egyénileg és csapatosan is rajztudásukat. Az alkotások mindegyikét
oklevéllel és ajándékokkal díjaztuk. A művek megtekinthetőek lesznek a TavaTav
szi Zsongáson (május 11.) a művelődési házban.
Délután az Öregfiúk focicsapat
tagjait azonban nem riasztotta el
az esős idő és pályára léptek KisKi
telek csapata ellen. Szerencsére
a szurkolók sem adták fel és a páp
lya széléről biztatták a fiúkat.
Köszönjük Forráskút község ÖnÖ
kormányzatának és Mindenkinek
Mindenki
a
támogatást és a segítséget, valaval
mint a részvételt!
Az elmaradt programokatprogramokat dűlőfutás, kincskeresés és aszfaltrajz versenyverseny
előzetes terveink szerint május 25-én,
25 én, szombaton, fogjuk megtartani!

Testületi tájékoztató

hallgatták meg a Képviselő-testület
Képviselő
tagjai Csótiné
Ördög Edit intézményvezetőtől
intézményvezető ő és Kaziné Olácsi Edit
szakmai vezetőtől.
2018. évben az alábbi feladatokat látta el az Integrált
Intézmény:
•
házi segítségnyújtás,
•
pszichiátriai betegek közösségi
közössé alapellátása,
•
jelzőrendszeres
rendszeres házi segítségnyújtás,
•
családsegítőő szolgálat,
•
gyermekjóléti szolgálat,
•
szenvedélybetegek nappali ellátása,
•
idősek
sek nappali ellátása.
Következő napirendben az Önkormányzat által
biztosított szociális szolgáltatások éves átfogó
értékelését készítette el Barnáné Király Anikó
szociális asszisztens.
Forráskút
Község
Önkormányzata
saját
feladatellátásban:
• étkeztetést,
• tanyagondnoki szolgáltatást,
szolgált
míg
Bordány Nagyközség Önkormányzatával közösen
• fogyatékkal élő
él személyek részére
támogató szolgáltatást nyújt.
Szociális étkezés tekintetébent összesen 90 fő
f
rendelkezett megállapodással 2018. évben. Összesen
17.288 adag ebédet fogyasztottak el szociális
szo
étkeztetés keretében, melyből
melybő helyben fogyasztásra
csak kis számban, 719 adag elfogyasztásával került
sor, 1.210 adagot pedig maguk vittek el az ellátottak.
Az ebédadagok legnagyobb részét, 15.359 adagot
kiszállítással, a tanyagondnokok jutották el
térítésmentesen az ellátottakhoz.
Ötödik napirendi pontban a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó
értékelését készítette el 2018. évre vonatkozóan dr.
Kapás Anita jegyzőő asszony.
A beszámolóból kiderül, hogy a 0-18
0
éves
korosztályra vonatkozó demográfiai mutatók a
korábbi növekedést követően stagnálást mutatnak.
Értékelve a 2018. évet megállapítható, hogy Forráskút
Község Önkormányzata a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról megfelelően
megfelel
gondoskodik. Az önkormányzat
önkormányza és az intézmények
között szoros az együttműködés,
együttm
folyamatos az
információcsere.
. Egyebekben aktualitásokról esett szó:
- Polgármester úr tájékoztatta a jelenlévőket,
jelenlév
hogy az orvosi rendelő
rendel felújítására kiírt pályázati felhívásra nyújtjuk be igényünket.
Az ülés végén Illés--Vizsnyiczai Borbála a
jelenlévőknek
knek átadta a „Tavaszi zsongás” m
műsorra a
meghívókat.
Zárt ülés keretében személyi kérdésekben döntöttek
a Képviselő-testület
testület tagjai.

A Képviselő-testület április 25-én
én tartotta soron
következő ülését.
Első napirendi pontban a település közbiztonsági
helyzetérőll készült 2018. évi rendőrségi
rend
és
polgárőrségi
rségi beszámolókat ismerhették meg a
jelenlévők. A rendőrség
rség képviseletében Dobó Attila
rendőr százados, megbízott őrsparancsnok vett részt
az ülésen.
Százados
ázados úr elmondta, hogy Forráskút község
illetékességi
területén
az
ismerté
vált
bűncselekmények száma az előző
ő ő évihez képest 1,5
szeres növekedést mutat. A megnövekedett
bűncselekményszámra
ncselekményszámra magyarázatul szolgálhat, hogy
2018-ban 12 esetben kellett intézkedni
edni ittas vezetés
miatt.
A közvéleményt negatív irányba súlyosan befolyásoló
kiemelt ügy 2018-ban
ban nem történt. A tavalyi évben 4
esetben történt rendőri
ri intézkedést igényl
igénylő
közlekedési baleset.
Forráskúton Repkó Zoltán rendőr
őr főtörzsőrmester
fő
látja el a körzeti megbízotti feladatokat. Az idei év
céljai között is szerepel az ittas vezetők
ők kisz
kiszűrése.
A Polgárőrség
rség munkájáról Kovács István képviselő,
képvisel a
Polgárőrség vezetője
je adott tájékoztatást. M
Működésükre
az Országos Polgárőrr Szövetség és Forráskút Község
Önkormányzata
kormányzata
biztosított
támogatást.
Az
Egyesületnek a tavalyi évben 32 fős
ős taglétszáma volt,
szolgálatban összesen 2016 órát töltöttek, ebből
ebb 52 óra
a rendőrséggel
rséggel együttes szolgálat. Az egyesület tagjai
kiemelt szolgálatot biztosítottak a rendezvények –
Tuskóhúzás, Falunap – helyszínein, illetve temetői
temet
őrszolgálatot
rszolgálatot teljesítettek, továbbá tanévkezdéskor az
iskola
környékének
biztosításával
végezték
munkájukat.
Második napirendben Czang Zoltán tűzoltó
t
százados,
a
Ruzsai
Katasztrófavédelmi
Őrsparancsnoka
a
2018.
évrő
évről
készült
katasztrófavédelmi beszámolót ismertette a testület
tagjaival.
A Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
parancsnokság a Ruzsai
és Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrssel közösen látja
el a feladatokat. A tavalyi évben a településen 6
műszaki mentéshez és 6 tűzesethez
zesethez kellett vonulniuk.
A külterületi égetés szabályai nem változtak, 10
nappal előtte
tte be kell jelenteni 3.000,
3.000,- Ft-os
illetékbélyeggel ellátva. Százados úr javasolja a
szénmonoxid mérgezés megelőzése
őzése szempontjából az
érzékelő berendezések beszerzését.
A Képviselő-testület
testület a közbiztonság helyzetéről
helyzetér szóló
és a katasztrófavédelmi beszámolót is egyhangúlag
elfogadta.
Harmadik napirendben a Homokháti Integrált
Szociális és Gyermekjóléti Központ gyermekjóléti és
szociális tevékenységének 2018. évii beszámolóját

Dudásné Gábor Tünde jegyzőkönyv-vezető
jegyz
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Álláslehetőség
Homokháti Szociális Központ Forráskúti Telephely, álláslehetőséget hirdet

házi segítségnyújtás gondozó munkakörbe.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony
GYED időtartamára helyettesítés céljából előreláthatólag 2020.06.20-ig
Próbaidő kikötése mellett, mely három hónapban kerül meghatározásra.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkanapokon (heti 40 óra)
A munkavégzés helye: Forráskút Fő utca 74/A.
A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:
A házi segítségnyújtás keretében az arra rászoruló és megállapodással rendelkező személyek
részére személyi gondozás és szociális segítségnyújtás biztosítása lakókörnyezetükben.
Feltételek:
–

szociális gondozó és ápolói végzettség, vagy nyilatkozat, hogy vállalja szükséges végzettség megszerzését.

Benyújtandó iratok:
–
–
–

iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
szakmai önéletrajz
erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
–

a munkakör legkorábban 2019. május 27. napjától tölthető be.

Benyújtásának határideje: 2019. május 20.
Benyújtás módja:
–
–
–

postai úton: Homokháti Szociális Központ 6782 Mórahalom, Millenniumi stny. 16-18. vagy
Forráskúti Polgármesteri Hivatal 6793 Forráskút, Fő utca 74. címre
személyesen: Forráskúti Polgármesteri Hivatalban
E-mailben: vezeto@hoszkp.hu
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Intézze önkormányzati ügyeit elektronikuelektronik
san!
Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali
Portál
mind
Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mindmind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó
események. Januártól már minden magyarországi településen,
településen, így nálunk is elérhető
az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen
melyen keresztül online, akár a saját
nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a
hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb
kisebb nagyobb eseményei és azok adminisztrációs
feladatai is sokkal könnyebbé válnak.
v
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali
látogatások száma pedig tovább nő életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat
kiállítása, gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem
benyújtása,, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még
sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a személyes ügyintézések
közé tartoznak és automatikusan a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép
azonban 2019-től
től teljesen megváltozik,
megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon
keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk engedi, akár
a vasárnapi ebéd után is.
Az e-ügyintézés
ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és ahogy a személyes
ügyfélfogadásnál
ál megszokhattuk, úgy a digitális térben is végig vezet minket a jól
ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a
lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges adatok
megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és
papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük,
tehetjük, mint korábban.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi
lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális
szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal
nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatástt lehet igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a rendszer és az űrlapok
általános adatai automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A
felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi
önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális
állapotát és megnyithatják a lementett űrlapokat.
űrlapok
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is
kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik
helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.
Az Önkormányzati Hivatali Portál
Por
a https://e-onkormanyzat.gov.hu
onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető
el, melyet településünk weboldalán is megtalálnak.
megtalálnak
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Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. BárBá
honnan.
A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!
Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek,
hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési
e
felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők
az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a
sorban állás miatti bosszankodástól
bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támogatják a
papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.
Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs feladatainak
teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok
hétköznapo során még az önkormányzati hivatalt
is útba ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van
olyan digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az
Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora
s
indítható és egyszerűen nyomon követhető.
követhető
A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügyintézés helyett az ország
bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi
adóügyek is. Adóigazolás
igazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető,
gépjármű-,, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati adóadó és
értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével
segítségé
szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy általános vagy ideiglenes
tevékenységről van szó.
Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra fordított
idő. A lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek
szervezetek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással
kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való
belépést és személyes azonosítást követően ismét időt takarít meg a rendszer a felhasználónak,
ugyanis közhiteles
les nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már automatikusan kitöltve
jelennek meg az űrlapokon.
Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítható, többek között ipari és
kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális,
szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról
is közvetlen linken elérhető, az úgynevezett e-Papír
e Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével
szinte bármilyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók
bármikor nyomon követhetik azz általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után
megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén
elérhetik.
Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://eonkormanyzat.gov.hu weboldalon
on
és
településünk weboldalán is elérhető.
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3. Kovács-Hegedűs
űs Viktória Szent Imre Katolikus Általános Iskola és AMI, Zsombó

Forráskút kupa –
térségi
matematikaverseny

8. évfolyam
1. Menyhárt Dominik ÜFCSKÁI és AMI CsóCs
lyospálosi Tagintézménye
2. Pataki Viktória
Domaszéki Bálint Sándor
Általános Iskola és AMI
3. Nagy Kristóf
ÜFCSKÁI és AMI Fontos
Sándor Tagintézménye, Üllés

2019. április 16-án
án 5. alkalommal szervezte meg az
Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
vészeti Iskola Forráskúton a
felsőss térségi matematikaversenyt, melyen a
mórahalmi járás iskolái mellett Domaszék és Algyő
Algy
iskolái is részt
észt vettek. A versenyszabályok szerint
az 5-8.
8. évfolyamokról iskolánként maximum 2 fő
f
volt nevezhető,, a csapatversenyen az az iskola
került értékelésre, ahonnan minden évfolyamból
legalább egy versenyző részt vett. A feladatokat
évfolyamonként és évenként változó felosztás
szerint mindig más-más
más település matematika
szakosai állítják össze, a javítást a helyi és a kísérő
kísér
pedagógusok végezték Varga Katalin szervező
szervez
irányításával. Míg a feladatok javítása történt,
addig a Csemete Egyesület és Szegedi
Tudományegyetem
yegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző
Pedagógusképz
Kar Interaktív Természetismereti Tudástárának
munkatásai játékos természettudományi feladatain
vehettek részt a versenyzők.
Minden résztvevő emléklapot kapott, az 11-3.
helyezettek oklevelet és tárgyjutalmat vehettek át
Fodor Imre Polgármester Úrtól.

A csapatversenyben idén a Domaszéki Bálint
Sándor Általános Iskola és AMI tanulói
győzedelmeskedtek,
zedelmeskedtek, akik egy évig birtokolják a
vándorserleget.
Gratulálunk minden résztvevőnek
résztvev
és
felkészítőiknek
őiknek is!

A győztesek:
5. évfolyam:
Algyői
ői Fehér Ignác ÁltaláÁltal
1. Belovai Anna
nos Iskola
2. Szegő Sára
Kiss Ferenc Általános IsI
kola és AMI
3. Márta Gergő
ÜFCSKÁI és AMI CsóCs
lyospálosi Tagintézménye
6. évfolyam
1. Simon Imre
Domaszéki Bálint Sándor
Sá
Általános Iskola és AMI
2. Kertész Mihály
Algyői
ői Fehér Ignác ÁltaláÁltal
nos Iskola
3. Volford Barnabás Szent László Katolikus ÁlÁ
talános Iskola, Mórahalom
7. évfolyam
1. Süli Ádám
Domaszéki Bálint Sándor
Általános Iskola és AMI
2. Török Karolin
Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és AMI, ForFo
ráskút
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Azonban nemcsak „munka”, hanem pihenés
és ismerkedés is várt ránk. Egy lelkes vezetővel
vezet
bejártuk a Népfőiskola
iskola minden zugát, este pedig a fürfü
dőt próbálhattuk ki.

Hungarikum játékos vetélkedő
vetélked
2019. április 3-4-én
én mi, a Betűcsillagok
Betű
csapata (Borbás Lorina, Vass Karolina és Török KaroKar
lin)
képviselhettük
iskolánkat
a
lakiteleki
Hungarikum vetélkedőn.
Az első fordulóban egy 50 kérdésből
kérdésb álló
kvízt kellett kitöltenünk, ami egyben a jelentkezés is
volt. A második forduló keretében két feladat várt
ránk:
Egy iskolánkhoz, településünkhöz vagy tájegysétájegys
günkhöz kötődő ételt kellett elkészítenünk. A kemenkeme
cében sült bodagot választottuk, mert Anyukámmal húsvétkor már
évek óta készítjük ezt a
kenyérfélét.
Második feladatként egy
olyan magyar személyiséget kellett bemutatnunk, akinek életútja, tevékenytevéken
sége példaként szolgál előttünk. Itt
tt is fontos szemsze
pont volt, hogy az adott személy kötődjön
kötő
a csapatunkhoz vagy a településünkhöz. Péter Szabó Szilvia
novemberben, a pályaorientációs nap keretében iskoisk
lánk vendége volt. Mindenkit elvarázsolt azzal, ahoah
gyan az álmok fontosságáról mesélt. Őt
Ő választottuk
példaképünknek.
A zsűri
ri e két forduló értékelése után döntött a továb
továbbjutásról. Nagy örömünkre április 3-án
án elmehettünk a
Lakiteleki Népfőiskolára,
iskolára, ahol az elődöntőben
elő
14,
majd a másnapi döntőben
ben 7 csapattal mértük össze
tudásunkat. Mindkét
ét napot a „házi feladatunk” isi
mertetésével kezdtük. Először
ször a szegedi ffűszerpaprika-őrleményt mutattuk be kékfestőő ruhában, furulyafurulya
és citerajátékkal színesítve.

Utunk legemlékezetesebb pillanata a döntő
dönt
eredményhirdetése volt. Nagyon büszkévé tett minket
a sikerünk, és ebben az örömben osztozott velünk az
egész iskola is, hiszen egy Kárpát-medencei
Kárpát
verseny
győztesei lettünk!

Viszont
mindez
nem
sikerülhet
sikerülhetett
volna
Kocsispéterné Hunyadvári Éva tanárnő
tanárn nélkül, aki a
felkészítőnk
nk volt, valamint Török Tilda nélkül, aki
vállalta a csapat szállítását Lakitelekre, rengeteg ses
gítséget nyújtott az egyes fordulók feladatainak kivikiv
telezésében! Köszönjük a támogatását azoknak is,
akik kellékeket, fényképet, történeteket osztottak meg
velünk, vagy egyszerűen
űen csak végigszurkolták értünk
a versenyt!
Köszönjük a sok segítséget és a sok élményt!
Török Karolin

Majd másnap a balatonendrédi vert csipkét ajánlottuk
a hungarikumok gyűjteményébe.
jteményébe. Az ötlet
ötl alapjául
családi műhelymunka
helymunka szolgált, ám csapatunk minden
tagja szívét-lelkét
lelkét beletette a készülésbe. Mindkét nap
várt ránk totó és képfelismerő feladat.
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zsebkendőt, törlőkendő
őkendőt, szalvétát és egyéb szenynyezett papírt.

Jó tudni!
A hulladékudvarban elhelyezhető lakossági
hulladékról…

- műanyag hulladék:: üdítős-ásványvizes
üdítő
flakonok,
nylon zacskó, szatyor, PE és PET feliratú üdítős
üdít
flakonok, PP és HDPE flakonok, többrétegű
többréteg italos
dobozok, műanyag
anyag kupakok, műanyag
m
csomagoló
fóliák. NEM TARTALMAZHAT: festékek
festék és veszélyes háztartási vegyszerek flakonjait, egyéb vev
szélyes anyagok flakonjait.

Összegyűjtve
jtve az elmúlt évek tapasztalatait szeretnénk
a Tisztelt Lakosság figyelmét felhívni néhány fontos
tudnivalóra
a
hulladékudvar
m
működésével
kapcsolatban.
• A hulladékudvart csak a hulladékudvar körzetékörzet
ben tartozó lakosok vehetik igénybe, akik rendelrende
keznek érvényes hulladék-közszolgáltatási
közszolgáltatási szersze
ződéssel.

- üveg hulladék:: üvegpohár, háztartási üveghullaüveghull
dék, üvegváza, nem visszaváltható üvegek, befőtbef
tes üvegek, egyéb nem veszélyes anyagot tartaltarta
mazó üvegek. NEM TARTALMAZHAT: tükröt,
izzókat, fénycsöveket és ablaküveget.

• A hulladékudvarban csak lakossági gyűjtésből
gy
származó szelektív hulladékok fogadhatók be, válvá
lalkozási tevékenységbőll származó hulladékok beb
fogadása tilos!

- fémhulladék: fém italos doboz, konzervdoboz,
fém háztartási eszközök, egyéb nem veszélyes
fém hulladék.

szétválog
• Kizárólag szelektíven, frakciónként szétválogatott
hulladékot lehet beszállítani, amennyiben a beb
szállító nem válogatja szét a hulladékot, úgy a
hulladékudvar kezelő köteles megtagadni a hull
hulladék átvételét.

építésb
bontásból származó
- építési hulladék:: építésből,
beton, tégla, kőő törmelék, cserép és kerámia
csempe törmelék.
ék. NEM TARTALMAZHAT: fölfö
det, vakolatot és semmilyen egyéb hulladékot.
- komposztálható hulladék:
hulladék zöldség, gyümölcs,
annak szára, levele kötöző
kötöz madzag nélkül, levágott fű,, lenyesett ágak, lehullott falevél. NEM
TARTALMAZHAT: kötöző
kötöz anyagot, fólia és
egyéb műanyag
anyag hulladékot, papírt, üveget, fémet,
követ, törmeléket, egyéb háztartási hulladékot,
egyéb ismeretlen anyagot, szemetet.

háztartáso
• Napi átvehető hulladékmennyiség háztartásonként maximum 1 m3, kivételt képez az építési
törmelék
ék és a lom hulladék, melyek átvehető
átvehet
mennyisége maximum 5 m3 évente, aminek beb
szállítása napi 1 m3 lehet szintén háztartásonként.
• A beszállított hulladék nem lehet háztartási hullahull
dék.

Kérjük a fent leírtak figyelembe vételét és a
szabályok tiszteletben tartását!

• Veszélyes hulladékok csak kisebb, háztartási
mennyiségben vehetők át. Nagyobb mennyiségű
mennyiség
veszélyes hulladék lerakására a Multi Grade KörKö
nyezetvédelmi Kft Szeged, Dorozsmai út 35 szám
alatti telephelyén van lehetőség
őség előzetes egyezt
egyeztetés alapján a +36-30/239-6565-ös
ös telefonszámon.

A falugazdász tájékoztatója
Májusi aktualitások

• Az udvarban guberálni tilos.

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
b
benyújtásának
az
időszakában
az
őstermelői
igazolványok
érvényesítése csak korlátozottan lesz lehetséges.
Az
egyéb
tudnivalók az
előző
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 hulladék átvétele ingyenes.
• Nyitva tartás: szerda 7-19:20
19:20 óra és szombat 88
16: óra (ebédidő: 12-12:20 óra)
A hulladékudvar üzemelésével kapcsolatban további
tájékoztatás a +36-70-682-8568-as
as telefonszámon
kérhető.
Segítség a hulladékfajták csoportosításában:
- papír hulladék:: írólapok, iratok (műanyag
(mű
iratfedél nélkül), újságpapír, rajzlapok, csomagolópapír,
hullámpapír, tönkrement könyvek, szórólapok,
kartondobozok széthajtogatva hungarocell betét
nélkül. NEM TARTALMAZHAT: használt papír
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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. Ezekkel kapcsolatosan
a kifizetett, vagy a kifizetésre kerülő összegekről
különböző időpontokban fognak majd határozatokat
kapni,
melyeket
célszerű
egyeztetni
az
egyenlegértesítőkön szereplő adatokkal.
A
2019.
évi
támogatások
igénylésének
határideje 2019. május 15!. A május 15.
15 után
benyújtott kérelmekre naptári naponként egy
százalékos szankció kerül. Június 11.
11 után már
nincs lehetőség az idei kérelem benyújtására.
Minden termelőt arra kérek, ha még nem
egyeztettek a kérelem kitöltéséhez időpontot,
jelentkezzenek!
A kérelmek szankciómentes módosítására május
15. és 31. között lesz lehetőség.
A másodvetésű növényeket az eddigi gyakorlat
szerint a vetés/ültetéstől számított 15 napon belül
be kell jelenteni. Ettől az évtől az ellenőrzési
gyakorlat
korlat meg fogja követelni a másodvetésű
növények betakarítási idejének a bejelentését is.
A
támogatás
rendszerét
a
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
területnagyságát és alakját.
A zöld komponens, vagy zöldítés (mértéke
81,3 Euro /ha):
Feltételei: tárgyévben termesztett növények
diverzifikálása; állandó gyepek fenntartása;
fenntartása
ökológiai célterület fenntartása. A zöldítés
tudnivalói az előző számban szerepelnek, de
minden érintett termelőnél ez megbeszélésre kerül.
Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás:
támogatás
40
évnél
fiatalabb
gazdálkodók
esetében
lehetséges, maximum 5 évig lehet igényelni.
Termeléshez kötött támogatási jogcímek
Évente közel ~175 millió euró, ~52,5 mrd Ft
– (300 HUF/EUR árfolyamon) összegben lehet
kiegészítő támogatást kérni az állattenyésztési és
a növénytermesztési ágazatokban a következőkre:
Anyatehén, Hízott bika, Tejhasznú tehén,
Cukorrépa, Rizs, Gyümölcs (mértéke kb.
kb 220
Euro,), Termeléshez
hez kötött zöldség támogatására,
támogatására
ipari zöldségfélék támogatására, fehérjenövények
ehérjenövények
támogatására, (Szemes fehérjenövények. Szálas
fehérjenövények (lucerna)), gyümölcs ültetvények
támogatására lehet a Területalapú támogatás fölé
kiegészítő
támogatást
igényelni,
melynek
legfontosabb feltétele a fémzárolt vagy certifikált
szaporítóanyag
orítóanyag
használata
a
megfelelő
mennyiségben, gyümölcsösök esetében emellett az
ültetvény tőszámbeállottsága és kora, zöldség és
szálas
fehérje
növények
igénylése
esetén
gazdálkodási napló vezetése.
Gyakorlati tudnivalók, feladatok a termelők
részéről:
Az MVH regisztrációs szám és a JELSZÓ
ismeretében elkészítjük a meghatalmazásokat,

ekkor tudjuk a kérelem kitöltését kezdeni. (Saját
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
ogcímek esetében az ENAR számok.
számok
A tavalyi évtől
vtől 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
y alapú 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
etvények 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
yeztetésre 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
meghat
él, akkor az nem
szükséges, de az őstermelői igazolvány ( Kamarai
kártya) nélkül nem tudjuk elkészíteni a kérelmet.
Az
Agrárkamarai
tagdíjbevallásra,
valamint a tagdíjfizetésre június 1.
1 és 30. között
lesz lehetőségünk. Az előzetes információk alapján
az előző évben 600.000 Ft alatti árbevétellel
rendelkező gazdáknak nem kell tagdíjbevallást
készíteni, nekik automatikusan a 2.000 Ft-os
Ft
csekket postai úton fogják küldeni.
600.000 Ft árbevétel felett
fel
tagdíjbevallás
szükséges, a tagdíj kategóriákról, a bevallás pontos
menetéről az eljárásrend ismeretében fogok tudni
tájékoztatást adni.
A MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
a leghatározottabban kiáll az agrártámogatások
megvédése
mellett,
egy
P
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
rásával támogathatja a Petíciót.
Petíciót
Az aktuális információk, pályázati lehetőségek
lehetőség
a
www.szechenyi2020.hu,,
a
www.allamkincstar.gov.hu
és
a
www.nak.hu
honlapokon, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is

Tisztelettel:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Mindenütt ott a régi, átkos szenny.
De kegyelmezz, Urunk! Maradj mellettünk!
Sötét világunkból, ó, el ne menj

Egyházközségi hírek
MÁJUS A SZŰZANYA
ZANYA HÓNAPJA. A május a
„virágba borulás” időszaka,
szaka, lásd Virágfesztiválok…
A Máriát tisztelő hívőkk összejönnek a májusi Litánia
= Loretói litánia végzésére.
Május 13. szent Rita kilenced kezdése
Május 22. Szerda: Szent Rita ünnepe, misén szent
Rita rózsáinak megszentelése!!!
Június 1. Első- szombat
Június 2. Vasárnap: Urunk mennybemenetele
FORRÁSKÚTI TEMPLOM BÚCSÚJA
Vendégvárók miséje
7,00
Ünnepi szentmise
11,00 + búcsúi
körmenet
Június 6. Csütörtök: Első Csütörtök – Jézus Szíve
családok Szentségimádása
Június 7. első-Péntek:
Június 9. PÜNKÖSD VASÁRNAP
Június 10. Pünkösd-Hétfő

Üdv néked, Király! Testvéreim, gyorsan
jertek, csináljunk Jézusnak helyet!
Feltámadott Ő, s élni akar mostan,
igényli az én s a te szívedet!
Királyunkhoz nem illik kicsinyke tér,
méltósága betölt száz világot,
hódoljon előtte,
őtte, mind, ki benne él,
szórjunk útjára pálmát, virágot!
Nincs nagyobb nála, Ő a dicső Vezér;
megvívta érettünk a nagy csatát.
Csak rajta! Nyomában
ában lelkünk égbe ér,
hol üdvvel várja Ő hű csapatát.
Jertek, álljunk eléje e nagy napon,
szálljon az ének s szívünk imája,
zúgjon fel bizonyságtevő
bizonyságtev ajkakon:
üdv néked, Jézus, lelkünk Királya! (Betkó András)

ÜDV A KIRÁLYNAK! Üdv a Királynak!
Üdv néked, Jézus, lelkünk hős
ős Királya,
nagy győzelmednek
zelmednek tanúi vagyunk,
bár sírt vágtak néked kemény sziklába,
Téged mégis mindenütt láthatunk.
Magánál jobbat, tisztábbat, nemesbet
nem akar tűrni a bűnös
űnös világ,
ezer kereszten halálra sebeztek
s Te mégis élsz, s lelkünk Téged imád.

„AZ ÚJ ÉLET” HAJNALA
Lélekben szálljunk el, menjünk el Jeruzsálembe és
nézzük csak meg mi is történt azon a bizonyos napon,
ott és akkor, amikor Jézus a kereszten függve
fölkiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!”
Lehajtotta fejét és kiadta lelkét…
Amikor magam elé képzelem Jézus temetésének
színhelyét és nézem az ott forgolódó személyeket. Az
a benyomásom, hogy ők nem várták Jézusnak a
föltámadását. Az ott lévők
ők azt mondták: fejezzük be a
temetést és menjünk haza! A „FÖLTÁMADÁSRÓL”
Jézus annyit beszélt nekik. Az evangéliumok azt
állítják, hogy Ő több alkalommal is tanította, sőt
s
külön elvonulva is oktatta a Tanítványait. Beszélt
nekik elárulásáról (Júdás), beszélt nekik a keresztre
feszítésérőll és beszélt nekik a föltámadásáról. De az
emberi agy nehezen fogja föl a mindennapi
eseményeken túlnyúló valóságot. Különösképpen
nem érti az általa nem tapasztalt dolgokat. Arról ne is
beszéljünk, hogy mennyire felületesek vagyunk.
Mintha félnénk a mélységek és az új megismerésének
útjaitól. A szokás mindig ugyanazokra a helyekre
vonz bennünket. Nekünk mintha nem lenne
bátorságunk az ismeretlen felé lépni.
Egy kis faluban történt, ahol kétszáz gyermek
imádkozott azért a kislányért, akinek a szívét már
meg kellett műteni.
teni. A kislány zavartan és bénultan
ébredt a komoly szívműtét
űtét után. Az Úr hallott a 200
gyermek kiáltását. S mi történt. A kislány napról
napra jobban lett, lassan lábra tudott állni és még az
emlékei is visszatértek..

Üdv néked, ki értünk a földre jöttél,
s magadra vetted a bűneink
űneink terhét,
mint nagy Úr, koldusokhoz beszöktél,
megnézni a bajt s szívünk keservét.
Kérdezted: mi fáj, akarsz-ee gyógyulni?
Fekélyes Lázárok mi, rád néztünk,
néztünk
s nem tudtunk mást tenni, csak leborulni
és sírni azért, hogy törődsz
ődsz vélünk.
Csodálva nézünk, hogy osztod sorsunkat,
a testbe zárt lélek vergődését,
ődését,
szabad lehettél, de bús rabságunknak
megízlelted minden szenvedését.
Tudod, milyen a könnytől
ől ázott ken
kenyér,
Téged is elöntött a verejték,
ó, nehéz, nehéz volt az élet-szekér,
szekér,
pogány bűneink
neink jól megterhelték!
Üdv néked, Király! - Szégyelljük magunkat,
hogy két évezred folyása alatt
el nem készítettük úgy hajlékunkat,
hogy jól érezhessed nálunk magad.
Jaj, hová
ová is vigyünk, hová vezessünk?
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Közben csoda történt, ami csak később
őbb derült ki. A
leleltek szerint a kislány agya súlyosan károsodott.
„Kómában kellene feküdnie, bénán”-- mondták az
orvosok. Ő azonban sétál, beszél, énekel és
mosolyog. Mert akarták (200 gyerek), hogy
meggyógyuljon, a kislány pedig hagyta, hogy az Úr
meggyógyítsa. Az első összefüggőő szöveg, amit
elmondott így kezdődik:
dik: Mi Atyánk, aki a Mennyben
vagy… - Akarsz-e meggyógyulni? - Ők léptek…
Jézus sírjánál- rohamütemben- még a naplemente
előtt be akarták fejezni, ha ripsz--ropszra is, a
gyorstalpaló temetést.. Az időő szorít. Nincs jele
annak, hogy bárki is várná a föltámadást. A holttesten
és nem a föltámadáson jár az eszük. Mit mondjunk?
Elvesztették a hitüket? A halál előtt
őtt összeomlott még
a Jézusba vetet hit is? Vajon a halál a hit temetése?
Vagy csak a látszat-hit
hit végórája? Mintha
megcáfolódtak volna Jézus szavai, aki azt mondotta:
„Én meg majd, ha fölemelnek a földről
földrő a keresztre,
mindenkit magamhoz vonzok!”
Az ünnep elmúltával, kora hajnalban sürgölődő
sürgöl
temetkezőkk hozzánk hasonlóan rohannak, mert be
akarják fejezni a félbeszakadt munkát. A jól és
lelkiismeretesen végzett munka sikerére számítanak.
S jön a meglepetés. És jönnek a jelek meg az
angyalok
lok most is üzenettel, mint a betlehemi
születéskor: akkor új élet született Betlehemben, most
új élet született Jeruzsálemben az eltemetet Jézus
feltámadott.
Nem tudom, hogy mit értettek ők a feltámadás alatt,
mert mi is használjuk ezt a fogalmat, de valljuk
v
be
őszintén – nem igazán értjük, miről
ől is van szó. Mi
emberek, csak az élményeink és tapasztalataink
alapján tudjuk mi a jelentése egy-egy
egy fogalomnak.
Azt viszont már az első húsvét reggelének főszereplő
f
is megértették, hogy az élet visszanyeréséről
visszanyerésér és
tovább élésrőll van szó.
„FÖLTÁMADÁS”ként
fogalmazzák meg azt, ami Krisztussal
risztussal történt.. S íme,
í
egy új kifejezés egy új valóságra, AZ ÉLETRE. S ez
az élet mely messze tökéletesebb, mint a miénk. Ez
az „ÉLET” „időntúli”
ntúli” és ez az élet „örök”.Az
eltemetettt Jézus Krisztus föltámadt. Ez a Jézus ma is
él!
Ami kudarcnak tűnt, megdicsőüléssel
őüléssel végződött.
végz
Az
Úr, az Atyaisten vitte végbe ezt a csodát, hangoztatja
a Szentírás. A GOLGOTA közelségében fekvő
fekv
sírbolttal kapcsolatos események óta évszázadok
teltek el és azóta is az emberek megszámlálhatatlan
sokasága vallja, hogy nincsenek
nek végleg kisiklott élet
utak, mert akik az Úrban hisznek, azoknak ÖRÖK
ÉLETÜK van. A föltámadás tényének hitében
sokakban vált reménnyé a reménytelenség.
reménytelenség Ők
megértették, „hogy kik az Úrban
rban remélnek, azoknak
minden a javukra válik.” A keresztek és tragédiák
nyoma a golgotán marad és földerül a remény
hajnala, az új élet hajnala, a föltámadás hajnala.

Sokan vannak azok, kik hittel vallják, hogy nincsenek
véglegesen és reménytelenül elhibázott
elhib
helyzetek.
Egy beszámoló: -„Tizenegy
„Tizenegy évvel ezelőtt,
ezel
az akkor
harminc éves leányom olyan betegségbe került, hogy
gyakorlatilag már alig létezett, haldoklott. Nem tudták
megállapítani az orvosok, hogy mi a baja. Én akkor
először,
ször, mint azt hiszem, a legtöbb ember akkor
elkezd vádaskodni, hogy miért, miért ő, miért a fiatal,
aki előtt
tt ott van az élet, inkább az én él
életem vette
volna el. Debrecenbe akartam elvinni a klinikára.
Azokban bíztam. Sajnos akkor a kislányomnak az
édesapja ez ellen tiltakozott.
tiltakozott Debrecenben nemcsak
megállapították a betegségét, hanem meg is
gyógyították. Azonban a gyógyulás után nyolc napig
kómában és több héten át tartó iszonyatos
fájdalmakkall járt. A klinikán megengedték azt, hogy
mellette lehessek éjjel és nappal. Ahhoz hogy ezt
kibírjam erővel,
vel, három nagyon fontos dolog kellett. A
BŐJT,
JT, az IMA és a harmadik, hogy MÁSOK
IMÁDKOZTAK érte. Tanítványok, barátok, még
idegenek is sokan. És hogy milyen csodálatosan
végződött
dött ez a történet, két év múlva, amikor újszülött
kislányát karjába
rjába vette, nagy boldogan mutatta, látod
anya, ő érte mentett meg a jóságos Isten. Megértettem
azt, hogy az élet utamat igen is a Jó Istenre kell bízni,
mert akkor fogom elérni azt a célt, amiért én a földre
születtem.”
Valamennyien föltámadhatunk: ebben
ebb az életünkbe:
- bűnből a szabadságra, - hitetlenségből a hitre, - a
reményvesztettségből
ől az értelmes létezésre. Krisztus
föltámadása üzenet arról, hogy a meghívásunk nem a
halálra szól,
zól, életünk nem a temető
temet zsákutcájában
végződik. Létezik-ee ettől szebb üzenet az ember
számára? Isten a nyomtalan elmúlás helyett.
helyett A
BOLDOGSÁG ÖRÖKKÉ TARTÓ ÁLLAPOTÁRA
HÍV VALAMENNYIÜNKET?
Köszönjük meg az örök életre való meghívást
Szeretettel:
Soós János esperes
esp
plébános
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Húsvéti játszóházat tartottunk a művelődési
m
házban

Művelődési Ház programajánlója

Április 18-án kézműves
ves játszóházzal vártuk a
gyerekeket a művelődési
dési házban. A papírvirág
készítés, tojásfestés, gipsztojás hűtő
ű ő mágnes készítés
és egyéb alkotó tevékenység mellett idén is lehetett
nyuszit simogatni és végül természetesen a csokitojás
keresés sem maradhatott el.
Ezúton is köszönöm a segítséget Rabi Mihályné
alpolgármester asszonynak, Barna Klárának,
Barnáné Király Anikónak, Tapodiné Tündének,
Kiss Renátának, Farkas Kittinek és Illés Kittinek!

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

Nyugdíjasklub hétfőnként
főnként 14.00-tól
1
Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 16.00
16.0 órától
Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától
Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében”
csütörtökönként 17 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 május 14-én
14
és 28-án 15. órától
Nagycsaládos gyűlés
Április 9-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
10
óráig
kedd- péntek: 10-18
10
óráig
www.facebook.com/forraskut
www.facebook.com/forraskutmuvhaz
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Rutai Renáta és Szabó László Péter
és
Fekete Nikolett és Molnár Csaba

fogadott örök hűséget.
séget. Gratulálunk!

Születések
Gyuris Gabriellának és Szekeres Zsoltnak

Evelin Lenke

nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás
Répás Károly
(élt 71 évet)
Özv. Kaszás Jánosné Jenei Mária
(élt 84 évet)
Özv. Gyuris Ágostonné Ocskó Mária
(élt 96 évet)
Miklós Zsolt
(élt 38 évet)
Hozzátartozói fogadják részvétünket!

RUHAVÁSÁR
MINDEN KEDDEN 6-11
6
ÓRÁIG
A PIAC TÉREN
A NAGYSÁTORBAN
Női,
i, férfi és gyermekruhák (Olasz, török,
lengyel) Extra méret 4-10XL
4
Lakás textil, fürdőruhák
őruhák, sportcipők, papucsok
Alkalmi ruhák és blúzok
Hetente új árukészlettel várom kedves vevőimet.

Könyvtári hírek
Varró Dániel - író, költő volt a vendégünk újra.
Tartalmas, vidám, interaktív közönség találkozóban
volt részük a nagycsoportos ovisoknak és az
elsősöknek.

Apróhirdetés:
Építési telek eladó Bem utca 6. szám alatt. Áram,
fúrott kút, melléképület van.
Érd.: 20/490-1690
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL
MAIL CÍMEK:
CÍMEK

Vásártartások
Mórahalom
Ruzsa
Kistelek

május 19. állat- és kirakodó vásár
május 26. állat- és kirakodó vásár
június 2. 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
Május 11. és 12-én 08 órától 20 óráig
Telefon: 06 30/324-5032
30/
Dr. Szőke Csaba
Május 18. és 19-én 08 órától 20 óráig
Telefon: 06 30/998-6139
Dr. Hursán Mihály
Május 25. és 26-án 08 órától 20 óráig
Dr. Papp Sándor
Telefon: 06 30/487-9805
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 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:

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
rás 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: 2019.05.10.. Következő lapzárta május 31.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
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