
 

 

 
 

 
 
 

VIII. 11.  2019. november 
 

Az 
Alapfokú Műv
Önt és kedves családját a 

a forráskúti Jerney János Művelőd
ves szülők, rokonok, ismerős

A hangversenyen nemcsak a tanulók mutatják be tudományukat, h

Belépőjegy nincs, de kedves Vendégeink támogatójegyet vásárolha

 és sikerekben gazdag boldog új évet kív
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Testületi tájékoztató 

2. oldal 
Önkormányzati hírek 

3. oldal 
Iskolai hírek 

4-5. oldal 
Nyugdíjas bál 

6. oldal 
Kézimunkakör hírei 

7. oldal 
Egyházi hírek 

8. oldal 
Agrárhírek 

9. oldal 
Szilveszteri meghívó 

10. oldal 
Anyakönyvi hírek, hir-

detések 
13. oldal 

Vásárnaptár 
Állatorvosi ügyelet 
Közérdekű telefon-

számok 
14. oldal 
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Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi  Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és dolgozói szeretettel meghívják 
Önt és kedves családját a 2019. december 13-án   (péntek) 17,00

kor kezdődő 
 

ADVENTI 

KONCERTRE
 

a forráskúti Jerney János Művelődési Házba. Szeretnénk, ha a ke
ves szülők, rokonok, ismerősök, barátok megismerkedn

tanszakon tanuló gyerekeink legjobbjaival.
A hangversenyen nemcsak a tanulók mutatják be tudományukat, h

nem valamennyi tanszakon tanító tanárunk is fellép.
 

Belépőjegy nincs, de kedves Vendégeink támogatójegyet vásárolha
nak!  

 
 

Kérjük, tisztelje meg rendezvényünket a jelenlétével!
 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog új évet kív

nunk 2020-ra! 
 

 ingyenes 
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Általános Iskola és 
tanulói és dolgozói szeretettel meghívják 

(péntek) 17,00 óra-

ADVENTI 

KONCERTRE 

zba. Szeretnénk, ha a ked-
tok megismerkednének a zenei 

gyerekeink legjobbjaival. 
A hangversenyen nemcsak a tanulók mutatják be tudományukat, ha-

nem valamennyi tanszakon tanító tanárunk is fellép. 

Belépőjegy nincs, de kedves Vendégeink támogatójegyet vásárolhat-

Kérjük, tisztelje meg rendezvényünket a jelenlétével! 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és sikerekben gazdag boldog új évet kívá-
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A 2019. október 13-án megtartott önkormányzati választáson mandátumot szerzett új képvisel
2019. október 24-én tartotta alakuló ülését, amelyen részt vett 
Szántó Ágota intézményvezető. 
A Himnusz meghallgatása után Gyuris Árpádné a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a 
polgármester és képviselők választási eredményét. 
Először a képviselők majd a polgármester tet
A következő napirendi pontban a képvisel
A rendelet kihirdetését követően a képvisel
javaslatára - alpolgármesternek Kálmánné Kovács Mónikát választotta, aki a tisztséget esküvel er
meg. 
A következőkben a Képviselő-testület megválasztotta a bizottságok tagjait, amelyek az alábbiak:

 
Bizottság    
 
Pénzügyi Bizottság   

 
Szociális és Népjóléti Bizottság 

     
Külön napirendi pontokban a képvisel
képviselők javadalmazását, költségtérítését.
Következő napirendi pontban dr. Kapás Anita jegyz
képviselőkre vonatkozó főbb szabályokról 
köztartozásmentes adózói adatbázisba történ
képviselőknek megtartott képzésen való részvételi kötelezettség.
Egyebekben döntöttek a társulásokba történ
Önkormányzatát a Homokháti Kistérség Többcélú 
Kistérségfejlesztési Társulás, a Mórahalom és Térsége Ivóvízmin
Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás és a Dél
Társulás ülésein Fodor Imre polgármester úr képviseli, akadályoztatása esetén pedig Kálmánné Kovács 
Mónika alpolgármester.  
Az ünnepi ülés a Szózat meghallgatásával zárult.
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Testületi tájékoztató 

án megtartott önkormányzati választáson mandátumot szerzett új képvisel
én tartotta alakuló ülését, amelyen részt vett Sápi Zoltán iskolaigazgató és Fodorné 

A Himnusz meghallgatása után Gyuris Árpádné a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a 
k választási eredményét.  

k majd a polgármester tették le az esküt.  
 napirendi pontban a képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadta el. 

ően a képviselő-testület saját tagjai közül, titkos szavazással 
ernek Kálmánné Kovács Mónikát választotta, aki a tisztséget esküvel er

testület megválasztotta a bizottságok tagjait, amelyek az alábbiak:

Elnök    Tagok 

Tóth-Rabi Mariann  Farkas Kitti 
Ocskó Géza 

Dr. Vereczkey Csaba  Kálmán Dánielné
Rabi Mihályné küls

     
Külön napirendi pontokban a képviselő-testület megállapította a polgármester, alpolgármester és 

költségtérítését. 
 napirendi pontban dr. Kapás Anita jegyző asszony adott tájékoztatást a polgármesterre és a 

őbb szabályokról — összeférhetetlenségi szabályok, méltatlanság, 
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő regisztrációs kötelezettség és települési önkormányzati 

knek megtartott képzésen való részvételi kötelezettség. 
Egyebekben döntöttek a társulásokba történő delegálásról. A döntés szerint Forráskút Község 

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, a Homokháti Önkormányzatok 
Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

ű Önkormányzati Társulás és a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Imre polgármester úr képviseli, akadályoztatása esetén pedig Kálmánné Kovács 

Az ünnepi ülés a Szózat meghallgatásával zárult. 

 

án megtartott önkormányzati választáson mandátumot szerzett új képviselő-testület 
Sápi Zoltán iskolaigazgató és Fodorné 

A Himnusz meghallgatása után Gyuris Árpádné a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a 

ködési Szabályzatot fogadta el.  
testület saját tagjai közül, titkos szavazással - a polgármester 

ernek Kálmánné Kovács Mónikát választotta, aki a tisztséget esküvel erősítette 

testület megválasztotta a bizottságok tagjait, amelyek az alábbiak: 

    

Kálmán Dánielné  
Rabi Mihályné külsős tag 

megállapította a polgármester, alpolgármester és 

 asszony adott tájékoztatást a polgármesterre és a 
összeférhetetlenségi szabályok, méltatlanság, 

isztrációs kötelezettség és települési önkormányzati 

 delegálásról. A döntés szerint Forráskút Község 
Homokháti Önkormányzatok 

javító Önkormányzati Társulás, a 
Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 

Imre polgármester úr képviseli, akadályoztatása esetén pedig Kálmánné Kovács 

Dudásné Gábor Tünde 
jegyzőkönyvvezető 
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Hűségjutalmasok köszöntése 

Hagyományainkhoz híven idén is köszöntötte 
Forráskút Község Önkormányzata jubiláló 
munkatársait.  

Október 25-én Fodor Imre polgármester úrtól 
és Kálmánné Kovács Mónika alpolgármester 
asszonytól vehették át jutalmukat az idei 
ünnepeltek. 

Az Önkormányzati nap keretében Fodor Imre 
polgármester úr emléktárgyat adott át és 
megköszönte a közös munkát azoknak a 
képviselőknek, akikkel az eddigiekben együtt 
dolgoztak és köszöntötte a megújult 
képviselőtestületet, valamint külön az első 
ciklusukat megkezdő képviselőket is és jó 
munkát kívánt nekik. 

Elismerésben részesültek: 

Forráskúti Polgármesteri Hivatal 

Jenei Hajnalka  15év 

Galzóné Gyuris Tímea 5 év 

Forráskút Község Önkormányzata 

Gyurisné Kálmán Jolán 15 év 

Gyuris Imre Pálné 30 év és 
nyugdíjba vonulása alkalmából, 

Csala Imréné nyugdíjba vonulása alkalmából. 

Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde 

Dr. Hursánné Blaskó Emese Csilla    30 év  

Fodor László Imréné             25 év 

Iskola 

Szente Eszter   25 év 

Tálasné Farkas Gyöngyi  5 év 

Kokaveczné Rostás Mónika 5 év 

Tátika Kft. 

Cser Zoltánné   15 év 

Tapodi Sándorné   15 év 

Gyuris Rudolfné   15 év 

Gilice Edit    5 év 

Négyforrás Kft. 

Fődiné Nagy Márta Mária 5 év 

Oláhné Bodor Magdolna  5 év 

Ocskó Géza   5 év 

Ruzsa András   5 év 

 

Adventi gyertyagyújtások  

Forráskúton 

2019-ben is, a tavalyi évhez hasonlóan 
Advent első két vasárnapján a Forráskútért 
Civil Egyesület szervezésében, a harmadik 

vasárnapon Forráskút Község 
Önkormányzata szervezésében kerül sor az 
adventi gyertyagyújtásokra és karácsonyi 

vásárra. 

A negyedik gyertyát december 20-án, 
pénteken a Falukarácsonyán gyújtjuk meg. 

Szeretettel várunk mindenkit a forráskúti 
parkba a közös gyertyagyújtásokra és 

karácsonyi vásárra! 

Időpontok: 

December 1. vasárnap  16. óra 

December 8. vasárnap 16. óra 

December 15. vasárnap 16. óra 

December 20. péntek 16. óra  

 

„Forráskút is a segítőnk lett” 

A Rúzsa Sándor Betyár Egyesület által 
szervezett ruzsai XVIII. Hagyományos 
Paraszt-lakodalmas rendezvényen új segítőnk 
a forráskúti Kiss Renáta főiskolai hallgató, 
aki nagyapja, csólyospálosi mintagazda 
elegáns fogatával a menyasszonyos fogat 
megtisztelő címet kapta. Ékes bizonyíték az ő 
szereplése a női egyenjogúság 
megvalósítására.  
 
Elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki 
szíves segítségükért! 
 

Szeretettel: Szanka János 
szervező 
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forradalom valamint a Magyar Köztársaság 1989
Művelődési Házban. 

 
Papírgyűjtés 
 

Október 3-án ebben az évben is reggelt
ahová megrakott utánfutókkal vagy kisebb nagyobb dobozokkal  érkeztek a szül
újságpapírral. Verseny van ilyenkor az osztályok között: ki gy
tanulók és szüleik egész évben gyű

összegyűjtött hulladékpapírért pénzt is kapnak az osztályok, mégis a legfontosabb a 
környezetvédelem, hiszen a papír újrahaszn
közel 150 fa köszöni a gyűjtést! 

Alsó tagozat:  

I. 1.osztály
II.  2.osztály
III.  3.osztály
IV.  4.osztály 

Tökfaragás 
 
A Halloween ünnepére a mulatságos töklámpások 
elkészítéséhez fogott az iskola apraja 
október 24-én.  A kisebbek nagyon lelkesen tervezték 
meg a lámpások arcocskáit, a nagyobbak
faragták ki őket. Délután kiállításra került sor, másnap 
pedig hazavihették a remekműveket.

 
 
 

 4 

 
 
Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi 
Alapfokú Művészeti Iskola a 8. osztály tanulóinak ünnepi 
műsorával emlékezett 2019. október 22

valamint a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának 30. évfordulójár

 

án ebben az évben is reggeltől késő délutánig nagy forgalom volt iskolánk udvarában, 
ahová megrakott utánfutókkal vagy kisebb nagyobb dobozokkal  érkeztek a szül
újságpapírral. Verseny van ilyenkor az osztályok között: ki gyűjti a legtöbb papírt? A szemfülesebb 
tanulók és szüleik egész évben gyűjtögetnek hangya módjára, nem mellékes szempont az is, hogy az 

jtött hulladékpapírért pénzt is kapnak az osztályok, mégis a legfontosabb a 
hiszen a papír újrahasznosításával fák életét lehet megmenteni? Iskolánknak most 

1.osztály 
2.osztály 
3.osztály 
4.osztály  

ünnepére a mulatságos töklámpások 
elkészítéséhez fogott az iskola apraja - nagyja 2019. 

én.  A kisebbek nagyon lelkesen tervezték 
ámpások arcocskáit, a nagyobbak ügyesen 

ket. Délután kiállításra került sor, másnap 
űveket. 

Felső tagozat:  

I. 
II.  
III.
IV.

 

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és 
a 8. osztály tanulóinak ünnepi 

2019. október 22-én az 1956-os 
es kikiáltásának 30. évfordulójára Jerney János 

 délutánig nagy forgalom volt iskolánk udvarában, 
ahová megrakott utánfutókkal vagy kisebb nagyobb dobozokkal  érkeztek a szülők a sok kötegelt 

a legtöbb papírt? A szemfülesebb 
jtögetnek hangya módjára, nem mellékes szempont az is, hogy az 

jtött hulladékpapírért pénzt is kapnak az osztályok, mégis a legfontosabb a 
osításával fák életét lehet megmenteni? Iskolánknak most 

 6.osztály 
 8.osztály 

III.  5.osztály 
IV.  7.osztály 



 

  
 

ALSÓS MESEMONDÓ VERSENY

Az idén is megrendeztük az alsósok iskolai mesemondó versenyét, melyen az 1
3-4. osztályból 10 tanuló indult. A verseny színvonalas volt, a 
készültek. Nehéz volt a zsűri dolga, így az 1
kellett osztani.  
A zsűri döntése alapján az alábbi eredmények születtek:
1-2. osztályosok versenyében: 

1. helyezést ért el: Paplógó Gabriella
2. helyezést ért el: Nagy Léna
3. helyezést ért el: Csúcs Hanna

Vass Kornél   
4. helyezést ért el: Rabi Elizabet

Budai Blanka   
5. helyezést ért el: Galzó Zalán

 
3-4. osztályosok versenyében: 
 

1. helyezést ért el: Tari Zsuzsanna
2. helyezést ért el: Soós Nikolett 
3. helyezést ért el: Goda Fanni 

Gratulálunk a versenyzőknek, és a továbbjutóknak! 
 
Az 1. és 2. helyezett tanulóink fogják képviselni iskolánkat a 2019. november 18
megrendezésre kerülő kistérségi mese
újabb sikereket!  
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ALSÓS MESEMONDÓ VERSENY 

Az idén is megrendeztük az alsósok iskolai mesemondó versenyét, melyen az 1-2. osztályból 13, míg a 
4. osztályból 10 tanuló indult. A verseny színvonalas volt, a gyerekek hosszú, szép mesékkel 

dolga, így az 1-2. osztályosok versenyében osztott helyezéseket is ki 

ri döntése alapján az alábbi eredmények születtek: 

lógó Gabriella  1. osztályos tanuló 
helyezést ért el: Nagy Léna   2. osztályos tanuló 
helyezést ért el: Csúcs Hanna  1. osztályos tanuló 

  2. osztályos tanuló 
helyezést ért el: Rabi Elizabet  2. osztályos tanuló 

  1. osztályos tanuló 
Zalán   2. osztályos tanuló 

helyezést ért el: Tari Zsuzsanna  4. osztályos tanuló 
helyezést ért el: Soós Nikolett   3. osztályos tanuló 

   3. osztályos tanuló  

knek, és a továbbjutóknak!  

Az 1. és 2. helyezett tanulóink fogják képviselni iskolánkat a 2019. november 18
 kistérségi mese- és prózamondó versenyen. Szurkolunk nekik, és várjuk az 

Péter-Szabó Julianna tanító néni

 

2. osztályból 13, míg a 
gyerekek hosszú, szép mesékkel 

2. osztályosok versenyében osztott helyezéseket is ki 

Az 1. és 2. helyezett tanulóink fogják képviselni iskolánkat a 2019. november 18-án Üllésen 
és prózamondó versenyen. Szurkolunk nekik, és várjuk az 

Szabó Julianna tanító néni 
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Nyugdíjas Találkozó 

Október 29-én délután 3 órától a Nyugdíjas Klub szervezésében találkozóra került sor a M
Vendégeink voltak: a kiskundorozsmai 
24 fővel, az üllési Nyugdíjas klub tagjai 28 f
nem tudtak eljönni. Néhány csoporttársával megtisztelte találkozónkat V
(volt mozgáskorlátozott csoport vezetők). Vendégeink köszöntése után az Amat
Idősek Világnapja alkalmából egy vidám, színes összeállítással köszöntötték a megjelenteket.
Elsőként köszöntő hangzott el, utána Aranyosi Ervin: Ölelj, szeress kortalanul c. verse. Ezt követte a Három 
pösze lány c. jelenet, melynek szereplő

Szilveszterné és ifj. Rabi Antal. A mulatságos jelenet után ifj. R
Soós Nikolett, Goda Fanni és Maróti Viola M. Legrand: Az id
Antal saját versét adta elő Sietség címmel.
Ezután a Meglepetés c. humoros jelenet következett, mel
Zoltánné, Rabi Antal, Tóth Szilveszterné. A m
Igaz, hogy október elején van az Idősek világnapja, de ezt a találkozót nem tudtuk hamarabb összehozni. 
Egyébként meg jó lenne, ha ezek az ünnepek nemcsak az esztend
évre szólnának (pl. Anyák napja, Apák napja, N
A Nyugdíjas klub nevében köszönetet mondunk Mindenkinek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a t
sikeres legyen.  
Köszönjük a Községi Önkormányzat anyagi támogatását, Illés
nagyon sok munkát igénylő üdvözlő lapok elkészítését és a gyönyör
és minden dolgozójának a nagyon-nagyon finom vacsorát és az ügyes felszolgálást, Szögi Jánosnak és 
családjának a finom borokat, Monostori Tibornak és családjának a szép virágokat, Bálint Ferencnének és 
Vidéki Antalnénak anyagi támogatását, Barnáné Király Anikónak az önzetl
hangosítást, Csányi Attilának a kiváló zenét, a közmunkásoknak (Jani, Pityu) az asztalok behordását, 
klubtagjainknak az anyagi hozzájárulást (rövid ital, tombola tárgy), valamint a sok munkát és 
vendégszeretetet. 
Nagyon jó érzés, ha azt tapasztaljuk, hogy a jelenlév
vendéglátással. Mindez azért valósulhatott meg, mert ennyien segítettek, mindenki a saját pozíciójában a 
munkája legjavát adva. 

Tisztelet az elszállt hosszú éveknek,
Becsületes, sok-sok dolgos kezeknek.

Hosszú éveken át szorgalmasan éltünk,
Évek múlásával nyugdíjasok lettünk.

Anyák, Apák családot neveltünk,
Szeretetben, békességben együtt éld

 
Egy év ugyan elszállt felettünk,

A jó istennek ezt szívből köszönjük.
Öregség, ez is egy múló állapot,
Út mit fáradt lábunk koptatott.

Idősek lettünk, mi sok évet takar,
Volt sok tél, ősz és tavasz.

Köszönetet mondunk azoknak mindezért,
Kik megrendezték számunkra ezt a szép estét.

Idő
Benne szinte egy családban találunk.

Adjon isten még sok boldog évet,
Békességet, otthont, er
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én délután 3 órától a Nyugdíjas Klub szervezésében találkozóra került sor a M
 Alkony Nyugdíjas klub tagjai 18 fővel, a bordányi Nefelejcs klub tagjai 

vel, az üllési Nyugdíjas klub tagjai 28 fővel, valamint a helybeliek 37 fővel. Hatan sajnos betegség miatt 
nem tudtak eljönni. Néhány csoporttársával megtisztelte találkozónkat Vidéki Antalné és Farkas Jánosné is 
(volt mozgáskorlátozott csoport vezetők). Vendégeink köszöntése után az Amatőr Színkör m

sek Világnapja alkalmából egy vidám, színes összeállítással köszöntötték a megjelenteket.
gzott el, utána Aranyosi Ervin: Ölelj, szeress kortalanul c. verse. Ezt követte a Három 

pösze lány c. jelenet, melynek szereplői: Soós Nikolett, Goda Fanni, Maróti Viola, Gál Zoltánné, Tóth 
A mulatságos jelenet után ifj. Rabi Antal vidám dalokat citerázott. 

Soós Nikolett, Goda Fanni és Maróti Viola M. Legrand: Az idősek tisztelete c. versét szavalták el. Majd Rabi 
 Sietség címmel. 

Ezután a Meglepetés c. humoros jelenet következett, melyet Rabi Antal írt. Szereplők: ifj. Rabi Antal, Gál 
Zoltánné, Rabi Antal, Tóth Szilveszterné. A műsor ifj. Rabi Antal harmonikajátékával fejez

ősek világnapja, de ezt a találkozót nem tudtuk hamarabb összehozni. 
Egyébként meg jó lenne, ha ezek az ünnepek nemcsak az esztendő egy napjára korlátozódnának, hanem egész 
évre szólnának (pl. Anyák napja, Apák napja, Nőnap, stb.) 
A Nyugdíjas klub nevében köszönetet mondunk Mindenkinek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a t

Köszönjük a Községi Önkormányzat anyagi támogatását, Illés-Vizsnyiczai Borbálának a csodálatosan szép és 
ő lapok elkészítését és a gyönyörű verset, a Borostyán étterem szakácsainak 

nagyon finom vacsorát és az ügyes felszolgálást, Szögi Jánosnak és 
családjának a finom borokat, Monostori Tibornak és családjának a szép virágokat, Bálint Ferencnének és 
Vidéki Antalnénak anyagi támogatását, Barnáné Király Anikónak az önzetlen segítségét, Ördög Attilának a 
hangosítást, Csányi Attilának a kiváló zenét, a közmunkásoknak (Jani, Pityu) az asztalok behordását, 
klubtagjainknak az anyagi hozzájárulást (rövid ital, tombola tárgy), valamint a sok munkát és 

érzés, ha azt tapasztaljuk, hogy a jelenlévők jól érezték magukat és elégedettek voltak a 
vendéglátással. Mindez azért valósulhatott meg, mert ennyien segítettek, mindenki a saját pozíciójában a 

A Nyugdíjas Klub nevében köszönettel: 

Tisztelet az éveknek 

Tisztelet az elszállt hosszú éveknek, 
sok dolgos kezeknek. 

Hosszú éveken át szorgalmasan éltünk, 
Évek múlásával nyugdíjasok lettünk. 

Anyák, Apák családot neveltünk, 
Szeretetben, békességben együtt éldegélünk. 

Egy év ugyan elszállt felettünk, 
ől köszönjük. 

Öregség, ez is egy múló állapot, 
Út mit fáradt lábunk koptatott. 

sek lettünk, mi sok évet takar, 
sz és tavasz. 

Tisztelettel emlékezünk mindazokra,
Kik nem lehetnek közöttünk otthonunkba.
Mi még itt vagyunk, ünnepeltek vagyunk,

Tisztességben megőszült homlokunk.
Kis falunk bölcsőnk ringatója,

Itt neveltük gyermekeinket a becsületes életmódra.
 

Elrepültek az évek bizony felettünk,
Nem csak a rosszra, a szépre 

Ami elmúlt vissza soha nem tér,
De a szeretet szívünkben örökké él.

Ünnepelni jöttünk itt ma össze,
Hálánkat és szeretetünket még szorosabbra kösse.

 
Köszönetet mondunk azoknak mindezért, 

Kik megrendezték számunkra ezt a szép estét. 
Idősek napján mikor összejárunk, 

Benne szinte egy családban találunk. 
Adjon isten még sok boldog évet, 

Békességet, otthont, erőt, egészséget. 
Antóni Sándor 

 

én délután 3 órától a Nyugdíjas Klub szervezésében találkozóra került sor a Művelődési házban. 
vel, a bordányi Nefelejcs klub tagjai 

vel. Hatan sajnos betegség miatt 
idéki Antalné és Farkas Jánosné is 

őr Színkör műsora következett. 
sek Világnapja alkalmából egy vidám, színes összeállítással köszöntötték a megjelenteket. 

gzott el, utána Aranyosi Ervin: Ölelj, szeress kortalanul c. verse. Ezt követte a Három 
i: Soós Nikolett, Goda Fanni, Maróti Viola, Gál Zoltánné, Tóth 

abi Antal vidám dalokat citerázott. Őt követően 
sek tisztelete c. versét szavalták el. Majd Rabi 

Szereplők: ifj. Rabi Antal, Gál 
sor ifj. Rabi Antal harmonikajátékával fejeződött be. 

sek világnapja, de ezt a találkozót nem tudtuk hamarabb összehozni. 
 egy napjára korlátozódnának, hanem egész 

A Nyugdíjas klub nevében köszönetet mondunk Mindenkinek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a találkozó 

Vizsnyiczai Borbálának a csodálatosan szép és 
 verset, a Borostyán étterem szakácsainak 

nagyon finom vacsorát és az ügyes felszolgálást, Szögi Jánosnak és 
családjának a finom borokat, Monostori Tibornak és családjának a szép virágokat, Bálint Ferencnének és 

en segítségét, Ördög Attilának a 
hangosítást, Csányi Attilának a kiváló zenét, a közmunkásoknak (Jani, Pityu) az asztalok behordását, 
klubtagjainknak az anyagi hozzájárulást (rövid ital, tombola tárgy), valamint a sok munkát és 

k jól érezték magukat és elégedettek voltak a 
vendéglátással. Mindez azért valósulhatott meg, mert ennyien segítettek, mindenki a saját pozíciójában a 

A Nyugdíjas Klub nevében köszönettel:  
Kálmán Dánielné   

Tisztelettel emlékezünk mindazokra, 
lehetnek közöttünk otthonunkba. 

Mi még itt vagyunk, ünnepeltek vagyunk, 
őszült homlokunk. 
őnk ringatója, 

Itt neveltük gyermekeinket a becsületes életmódra. 

Elrepültek az évek bizony felettünk, 
Nem csak a rosszra, a szépre is emlékszünk. 

Ami elmúlt vissza soha nem tér, 
De a szeretet szívünkben örökké él. 

Ünnepelni jöttünk itt ma össze, 
Hálánkat és szeretetünket még szorosabbra kösse. 



 

Csipkebogyó Kézimunkakör hírei

Mozgalmasan indult az ősz a kézimunkások számára.
mutatkozhattunk be. Csoportunkat személyesen 5 f
jelen voltak. Házigazdáink most is jelesre vizsgáztak szervezésb
nagyszabású rendezvény részesei lehettünk. Ajvár készítési, paprikanyúzó és egyéb ügyességi versenyeken 
szurkolhattunk, a színpadokon hazai délszláv táncosok bemutatóiban gyönyörködhettünk, a konyhasátrakban 
szerb ételek hívogatták az éhes vendégeket, a kiállító sátrakban több mint 50 kézm
és árulta termékeit. Reméljük, jövőre is ott lehetünk.
Kiállítóink voltak: Dr Gaálné dr Maráczi Gabriella, K
Jánosné, Maróti Rózsa, Nagymihály Sándorné, Pálnik Zoltánné, Simon Jó
Józsefné 

Szeptember 21-én Tiszaszigetre voltunk hivatalosak. A Kreatív M
műhelymunkát szerveztek. A hazai csoportokat mi képviseltük, de egyéni kézimunkázók érkeztek 
Esztergomból, Dunaföldvárról, Szegedr
Szenttamásról, Topolyáról, Tiszakálmánfalváról, stb. Láthattuk egymás munkáit, új technikákat tanulhattunk. 
Csoportunk tagjai a zsinórcsipke készítés és a quilling
ebéd és baráti beszélgetés, tapasztalatcsere zárta. Jó volt találkozni régi ismer
barátságokat is kötöttünk. Reméljük, lesz lehet
a nagyszerű élményt, az új ismereteket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirándultunk is… 
 
A kiállítási szezonunk végeztével erőt is gy
megtekintettük a még ma is működő egyik kékfest
útját, megcsodálhattuk a szépséges végtemékeket
aprólékos, nehéz, tiszteletet érdemlő munka! 
A kékfestő műhelyben tett látogatás után Pacsérra (Pacir) vettük az irányt. Különleges rózsaszín viz
termálvizes tó és 2 gyógyvizes medence fogado
fürdőzés (néhány bátrabb csoporttagunk a tóban is megmártózott).
Jövőre meg kell ismételni! Vagy hasonlót szervezni! Addig most jönnek az alkotó napok.
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Csipkebogyó Kézimunkakör hírei 

a kézimunkások számára. Szeptember 14-én Deszken az Ajvár
mutatkozhattunk be. Csoportunkat személyesen 5 fő képviselte a rendezvényen, de munkáikkal a többiek is 
jelen voltak. Házigazdáink most is jelesre vizsgáztak szervezésből, vendéglátásból. Igazán színvonalas, 

ettünk. Ajvár készítési, paprikanyúzó és egyéb ügyességi versenyeken 
szurkolhattunk, a színpadokon hazai délszláv táncosok bemutatóiban gyönyörködhettünk, a konyhasátrakban 
szerb ételek hívogatták az éhes vendégeket, a kiállító sátrakban több mint 50 kézműves mutatta be alkotásait, 

őre is ott lehetünk. 
Kiállítóink voltak: Dr Gaálné dr Maráczi Gabriella, Kővágó József, K.Tóth Lajosné, Lippai Gézáné, Maróti 
Jánosné, Maróti Rózsa, Nagymihály Sándorné, Pálnik Zoltánné, Simon Józsefné, Zádori Imréné, Zámbó 

én Tiszaszigetre voltunk hivatalosak. A Kreatív Műhely tagjai 125 f
helymunkát szerveztek. A hazai csoportokat mi képviseltük, de egyéni kézimunkázók érkeztek 

árról, Szegedről. Nagy létszámmal érkeztek vajdasági csoportok: Csókáról, 
Szenttamásról, Topolyáról, Tiszakálmánfalváról, stb. Láthattuk egymás munkáit, új technikákat tanulhattunk. 
Csoportunk tagjai a zsinórcsipke készítés és a quilling-technika rejtelmeivel ismerkedtek. A munkát egy finom 
ebéd és baráti beszélgetés, tapasztalatcsere zárta. Jó volt találkozni régi ismerőseinkkel, barátainkkal, és új 
barátságokat is kötöttünk. Reméljük, lesz lehetőségünk barátainkat hasonló rendezvényen fogadni. Köszönjük 

 élményt, az új ismereteket.  

A kiállítási szezonunk végeztével erőt is gyűjtöttünk az őszi-téli időszak alkotó munkájához. Bácsalmáson 
ű ő egyik kékfestő üzemet. A mintázástól kezdve végigkövethettük a kelme 

útját, megcsodálhattuk a szépséges végtemékeket. Mindazt leírni, amit itt láttunk – képtelenség! Csak annyit: 
ő munka!  

helyben tett látogatás után Pacsérra (Pacir) vettük az irányt. Különleges rózsaszín viz
termálvizes tó és 2 gyógyvizes medence fogadott bennünket. A hűvös időben jól is esett a meleg vizes 

zés (néhány bátrabb csoporttagunk a tóban is megmártózott). 
re meg kell ismételni! Vagy hasonlót szervezni! Addig most jönnek az alkotó napok.

 

 

én Deszken az Ajvár fesztiválon 
 képviselte a rendezvényen, de munkáikkal a többiek is 

l, vendéglátásból. Igazán színvonalas, 
ettünk. Ajvár készítési, paprikanyúzó és egyéb ügyességi versenyeken 

szurkolhattunk, a színpadokon hazai délszláv táncosok bemutatóiban gyönyörködhettünk, a konyhasátrakban 
ves mutatta be alkotásait, 

vágó József, K.Tóth Lajosné, Lippai Gézáné, Maróti 
zsefné, Zádori Imréné, Zámbó 

 
hely tagjai 125 fő részvételével 

helymunkát szerveztek. A hazai csoportokat mi képviseltük, de egyéni kézimunkázók érkeztek 
l. Nagy létszámmal érkeztek vajdasági csoportok: Csókáról, 

Szenttamásról, Topolyáról, Tiszakálmánfalváról, stb. Láthattuk egymás munkáit, új technikákat tanulhattunk. 
vel ismerkedtek. A munkát egy finom 

őseinkkel, barátainkkal, és új 
ségünk barátainkat hasonló rendezvényen fogadni. Köszönjük 

szak alkotó munkájához. Bácsalmáson 
 üzemet. A mintázástól kezdve végigkövethettük a kelme 

képtelenség! Csak annyit: 

helyben tett látogatás után Pacsérra (Pacir) vettük az irányt. Különleges rózsaszín vizű 
őben jól is esett a meleg vizes 

re meg kell ismételni! Vagy hasonlót szervezni! Addig most jönnek az alkotó napok. 



 

 

Egyházközségi hírek 

November 19. Kedd: Árpádházi Szent Erzsébet
nepe 

November 24. Vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY ünnepe
– országos „gyűjtés a Karitász javára”

December 1. Vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA
       adventi koszorúszentelés – hozzuk el a kosz

rúkat a templomba!!! 
December 8. Vasárnap: Advent 2. vasárnapja 
      SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ÜNNEPE „kilence

del” készülünk. 
ADVENTI LELKIGYAKORLAT FORRÁSKÚTON:

József atya vezetésével  
December 16 -17- 18- Hétfő - Kedd – Szerda

tatás 16. órától, szentmise 17. órától.
December 18. Szerda: Betegek kenetének közös k

szolgáltatása minden betegségtől szenvedőnek
és minden 60 év feletti idősnek  

 
 
KERESZT ÁRNYKÉP 
 

A kereszt felső 
ága égre mutat, 

nagy örömhírt tudat: 
„itt van a te utad” 

A kereszt két karja a légbe szétszalad,
rajta sovány kezek tört vért virágzanak:

„vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad,
kétfelé visz ösvény s te szabad vagy,

ó, ó, ó  szabad” 
A kereszt alsó 

ága  földre mutat 
„vesződj, itt áss kutat, 
lásd benne arcodat!” 

(Weöres Sándor) 
 
 
KULCS A MENNYORSZÁGHOZ 
 
  A KERESZT, mint fogalom és jelkép, jóval a keres
ténység megjelenése előtt, még a kőkorszakban jelent 
meg.  A történelem előtti időben élt népeknél a 
(füles kereszt, kerékkereszt, horogkereszt,
pot, a boldogságot, az életet, a termékenységet és az 
egészséget jelképezte. A keresztény ember számára a
KERESZT JÉZUS KRISZTUS JELE.  
  A KERESZTRE FESZÍTÉST, a szokásos szégyenteljes 
büntetést Kr.e. a XVII. században, az Egyiptomban a
kalmazták először. Eleinte csak a holttestet emelték a 
keresztre, mint elrettentő példát, és csak később vált 
szokássá az élő ember keresztre feszítése. A rómaiak 
törvényeiben a  
„keresztre feszítés” már a legszigorúbb büntetésként 
szerepel. Teljes jogú római polgárt nem is vetettek e
nek alá, hanem karddal végezték ki. (ld. szent Pál 
apostol) 
   Mintegy kétszáz évvel Jézus kereszthalála után Nagy 
Konstantin császár édesanyja, Ilona császárné Szen
földi zarándoklata során a Golgotához közel 
désben megtalálta JÉZUS KERESZTJÉNEK maradvány
it. Szép templomot építtetett. A keresztet arany
ezüstlemezekkel díszítve a templom egyik kápolnájában 
helyezte el. A templomot 335. szeptember 13
telték fel. Másnap ünnepélyes tiszteletadásra felmuta
ták a népnek a megtalált szent keresztet. Ez a nap, 
szeptember 14-e a SZENT KERESZT FELMAGASZTAL
SÁNAK ÜNNEPE.  
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Kedd: Árpádházi Szent Erzsébet ün-

November 24. Vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY ünnepe 
országos „gyűjtés a Karitász javára” 

VASÁRNAPJA 
hozzuk el a koszo-

Advent 2. vasárnapja  
ÜNNEPE „kilenced-

ADVENTI LELKIGYAKORLAT FORRÁSKÚTON: Reusz 

Szerda Gyón-
tatás 16. órától, szentmise 17. órától. 

December 18. Szerda: Betegek kenetének közös ki-
szolgáltatása minden betegségtől szenvedőnek 

szalad, 
rajta sovány kezek tört vért virágzanak: 

„vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad, 
kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, 

A KERESZT, mint fogalom és jelkép, jóval a keresz-
ténység megjelenése előtt, még a kőkorszakban jelent 
meg.  A történelem előtti időben élt népeknél a kereszt 

, stb.)  a Na-
pot, a boldogságot, az életet, a termékenységet és az 

e. A keresztény ember számára a 

A KERESZTRE FESZÍTÉST, a szokásos szégyenteljes 
században, az Egyiptomban al-

kalmazták először. Eleinte csak a holttestet emelték a 
keresztre, mint elrettentő példát, és csak később vált 
szokássá az élő ember keresztre feszítése. A rómaiak 

igorúbb büntetésként 
szerepel. Teljes jogú római polgárt nem is vetettek en-
nek alá, hanem karddal végezték ki. (ld. szent Pál 

Mintegy kétszáz évvel Jézus kereszthalála után Nagy 
Ilona császárné Szent-

otához közel egy mélye-
désben megtalálta JÉZUS KERESZTJÉNEK maradványa-
it. Szép templomot építtetett. A keresztet arany- és 
ezüstlemezekkel díszítve a templom egyik kápolnájában 

A templomot 335. szeptember 13-án szen-
ásnap ünnepélyes tiszteletadásra felmutat-

ták a népnek a megtalált szent keresztet. Ez a nap, 
a SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁ-

     Szent Bonaventura 1221. 
olaszországi Viterbó közelében, akkoriban püspöki 
székhely, ma Bagnoregio. Saját visszaemlékezéseiből 
tudjuk, hogy kisgyermek korában súlyos betegségbe 
esett. Édesanyja akkor fogadalmat tett: ha meggyóg
ul, a ferencesek kolostorába adja nevelésre. A hagy
mány szerint Assisi Szent Ferenc a városban járt, ö
vette a gyermeket, és ezt mond
ventura!'', azaz ,,szép jövő!”, és meggyógyította. A 
gyermek felnőtt és Himnuszköltő és teológiai író lett.  Ő 
mondotta:  „A KERESZT az a kulcs, amely a mennyo
szág kapuját megnyitja, és beereszt azon benn
Szeresd a keresztet, a világ világosságát, és Krisztus 
vezéred lesz mindörökké!” 
    „A legnagyobb ár.”  Évekkel ezelőtt történt. Egy alig
6 esztendős kislány sétált az utcán. Egy ékszerü
előtt ment el, amelynek kirakatában 
gyönyörű, kék színű drágakövekkel kirakott nyakéket. 
Bement a boltba. A nagy fekete szemei megteltek 
könnyel. Azt mondta az eladónak: MEG SZERETNÉM 
VENNI EZT A NYAKÉKET NŐVÉREMNEK! Be tudná sz
pen csomagolni és a dobozra tegyen, kérem
gyon nagy masnit is. - mondta
nyakék. Mennyi pénzed van? - 
A kislány gondolkodás nélkül a zsebébe nyúlt, és el
vett pár darab aprópénzt, két kis tengeri kagylót és egy 
hajgumit. - Elég lesz? Ez az összes vagyonom. 
ta, mosollyal a szája szélén. Majd hozzátette: Szere
ném meglepni a nővéremet. Ezek a kövek pontosan 
olyan színűek, mint a szeme. Édesanyám fél
előtt meghalt, azóta ő gondoskodik rólam, és emiatt 
alig van ideje tanulni, magával foglalkozni. Ma van a 
születésnapja, szeretném meglepni valamivel.
tezte a pici lány.  
   Az ékszerész hátrament, elővett egy fehér dobozt, 
beletette a nyakéket, majd átkötötte egy kék masnival.  
- Ez a te ajándékod. - mondta és odaadta a kislánynak.
Két óra múlva egy 18 évesnek kinéző kislány nyitott 
be, kezében a fehér dobozzal, átkötve a
Azt kérdezte, hogy a benne levő nyakék ebben az ü
letben lett-e vásárolva. Az ékszerbolt tulajdono
nel felelt. -. És mennyibe került? 
leány.  
    Az ár bizalmas, sajnálom, de nem m
- szólt az eladó - A kislánynak, aki megvásárolta ezt az 
ékszert, nem volt annyi pénze, hogy megv
ilyen ékszert – mondta kissé inger
- A kis húga mindent kifizetett. A LEGN
FIZETTE az ékszerért, mert MINDENÉT ODAAD
AMILYE CSAK VOLT. - közölte az ékszerész!
    Jézus is mindent odaadott a kereszten a mi lelkü
kért. Mindent odaadott, hogy az eredeti bűnben elvesz
tett mennyországba visszajussunk. Úgy szerette Ist
világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz, 
aki hisz el ne vesszen, hanem örökké éljen!
   A kereszt a különböző korok kedvelt díszítőmotívuma 
és szimbóluma. Címertani és díszítő szempontok miatt 
több fajtája is kialakult. A leggyakrabban előforduló 
változat a görög, illetve a latin kereszt, ezen kívül gy
kori formái még a villás, az András k
tal kereszt, a pápai, máltai. Érseki, kettős, jeruzsálemi 
stb. keresztek. Manapság ismést nagy „divat” lett a k
reszt. Sokan keresztet vetnek, sőt nyakláncként, fülb
valóként, kitűzőként viselik a keresztet, csak sajnos az 
értelmével nem igazán törődnek
szent Ágoston egyházatya megjegyzésére: „Isten az Ő 
jegyében cselekvőket akar, nem olyanokat, akik csak 
rajzolják azt (vagy divatból viselik). 
tának jelét viszed fel a homlokodra, akkor a szívedben 
is utánozd Krisztus alázatát!” 
   Testvér! A KERESZT KRISZTUSA
utadon!!! 

                          Soós János

 

 jún. 15-én született a 
olaszországi Viterbó közelében, akkoriban püspöki 
székhely, ma Bagnoregio. Saját visszaemlékezéseiből 
tudjuk, hogy kisgyermek korában súlyos betegségbe 
esett. Édesanyja akkor fogadalmat tett: ha meggyógy-
ul, a ferencesek kolostorába adja nevelésre. A hagyo-
mány szerint Assisi Szent Ferenc a városban járt, ölébe 
vette a gyermeket, és ezt mondta róla:,,Buona 
ventura!'', azaz ,,szép jövő!”, és meggyógyította. A 
gyermek felnőtt és Himnuszköltő és teológiai író lett.  Ő 
mondotta:  „A KERESZT az a kulcs, amely a mennyor-
szág kapuját megnyitja, és beereszt azon bennünket. 
Szeresd a keresztet, a világ világosságát, és Krisztus 

A legnagyobb ár.”  Évekkel ezelőtt történt. Egy alig 
6 esztendős kislány sétált az utcán. Egy ékszerüzlet 
előtt ment el, amelynek kirakatában megpillantott egy 

színű drágakövekkel kirakott nyakéket. 
Bement a boltba. A nagy fekete szemei megteltek 

nyel. Azt mondta az eladónak: MEG SZERETNÉM 
KET NŐVÉREMNEK! Be tudná szé-

csomagolni és a dobozra tegyen, kérem, egy na-
mondta. - Ez egy nagyon drága 

 kérdezte az ékszerész. - 
A kislány gondolkodás nélkül a zsebébe nyúlt, és elő-
vett pár darab aprópénzt, két kis tengeri kagylót és egy 

Elég lesz? Ez az összes vagyonom. - mond-
osollyal a szája szélén. Majd hozzátette: Szeret-

ném meglepni a nővéremet. Ezek a kövek pontosan 
olyan színűek, mint a szeme. Édesanyám fél évvel ez-

gondoskodik rólam, és emiatt 
alig van ideje tanulni, magával foglalkozni. Ma van a 

letésnapja, szeretném meglepni valamivel. - részle-

Az ékszerész hátrament, elővett egy fehér dobozt, 
letette a nyakéket, majd átkötötte egy kék masnival.  

mondta és odaadta a kislánynak. 
vesnek kinéző kislány nyitott 

ben a fehér dobozzal, átkötve a kék masnival. 
Azt kérdezte, hogy a benne levő nyakék ebben az üz-

vásárolva. Az ékszerbolt tulajdonosa igen-
nyibe került? - kérdezte a kékszemű 

Az ár bizalmas, sajnálom, de nem mondhatom meg. 
A kislánynak, aki megvásárolta ezt az 

ékszert, nem volt annyi pénze, hogy megvehessen egy 
dta kissé ingerülten a nagy testvér. 

tett. A LEGNAGYOBB ÁRAT 
az ékszerért, mert MINDENÉT ODAADTA, 

közölte az ékszerész! 
Jézus is mindent odaadott a kereszten a mi lelkün-

kért. Mindent odaadott, hogy az eredeti bűnben elveszí-
jussunk. Úgy szerette Isten a 

világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz, 
aki hisz el ne vesszen, hanem örökké éljen! 

A kereszt a különböző korok kedvelt díszítőmotívuma 
és szimbóluma. Címertani és díszítő szempontok miatt 
több fajtája is kialakult. A leggyakrabban előforduló 

tozat a görög, illetve a latin kereszt, ezen kívül gya-
kori formái még a villás, az András kereszt, a szent An-
tal kereszt, a pápai, máltai. Érseki, kettős, jeruzsálemi 
stb. keresztek. Manapság ismést nagy „divat” lett a ke-

nek, sőt nyakláncként, fülbe-
alóként, kitűzőként viselik a keresztet, csak sajnos az 

ődnek. Érdemes odafigyelni 
szent Ágoston egyházatya megjegyzésére: „Isten az Ő 
jegyében cselekvőket akar, nem olyanokat, akik csak 
rajzolják azt (vagy divatból viselik). - Ha Krisztus aláza-
tának jelét viszed fel a homlokodra, akkor a szívedben 

Testvér! A KERESZT KRISZTUSA vezessen minden 

Soós János esperes-plébános 



 

A falugazdász tájékoztatója 
 
Novemberi aktualitások 

A tavaszi fagykárt, jégverést, aszálykárt 
szenvedett termelők, akiknek a Kormányhivatal 
megállapította a tábla szinten a 30 %
és erről határozatot kaptak, november 1
között kell benyújtani a Kárenyhítési kifizetési 
kérelmet. 

Szükséges információ a tárgyévi, (azaz a 
2019-es évi) megtermett termés mennyiségi 
adata (kg, t adatok!!!) 

 
A 2019. évi támogatási kérelmekkel 

kapcsolatos információk: 
A kérelmek helyszíni ellenőrzése a területen 

általában befejeződött, s megkezdődött a 
támogatási előlegek kifizetése is. 

A termeléshez kötött növényalapú (
pillangós szálas növények (lucerna)) támogatást 
igénylő gazdáknak Gazdálkodási naplót
majd vezetniük, melynek a pontos formátuma 
nálam beszerezhető, az érintett gazdákat kérem, 
érdeklődjenek. Ezek ellenőrzése jelenleg is zajlik 
az Államkincstár részéről, melyről előzetesen 
értesítik a kijelölt ügyfeleket. Az ellenőrzés ala
álló termelők esetében az előleg kifizetése biztos, 
hogy késni fog. 

Az őstermelői igazolványokkal 
kapcsolatos tudnivalók 

A 2017-ben kiállított kártya alapú 
őstermelői igazolványokat 2017, 2018, és 2019
re érvényes betétlappal láttuk el
igazolványok 2019. december 31
érvényesek. Szeptember 1-től lehetsége
előre mutató hatályú (2020. január 1
érvényes) betétlapok kiállítása, elsősorban azon 
termelők esetében, akik 2020-as év elején 
kívánnak értékesíteni. Minden termelőt kérem, 
hogy nézzék át a kártya alapú őstermelői 
igazolványaikat, s amennyiben az érvényesség 
kezdete 2017 évre esik, úgy keressenek. 

 Az Agrárminiszter a 35/2019 (VII.15.) 
rendeletével módosította a növényvédelmi 
tevékenységről szóló 43/2010-es FVM rendeletet. 
Ennek legfontosabb változása a növényvédő 
gépek időszakos felülvizsgálatára vonatkozó 
szabályozás változása.  Jelen információink 
alapján, akinek 5 évnél régebbi gyártású 
árutermelésben használt permetező gépe van, az 
első öt évben egy alkalommal, majd ezt követően 
három évenként időszakos műszaki 
felülvizsgálatot kell végezni a vonatkozó 
jogszabály alapján. A rendszer kialakítása, 
végrehajtási utasítás még folyamatban van, de 
valószínűleg december 31-ig a NÉBIH honlapján 
közzétett nyomtatványon jelezni kell a műszak
felülvizsgálat iránti kérelmet. Remél
következő lapzártáig rendelkezni fogunk 
pontosabb információkkal. 

Minőségbiztosítási és egyéb okokból a 
falugazdásznál mindennemű ügyintézés csak 
az Őstermelői igazolvány, (
esetében Kamarai kártya) elektronikus 
beazonosítása után lesz lehetséges
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A tavaszi fagykárt, jégverést, aszálykárt 
nek a Kormányhivatal 

megállapította a tábla szinten a 30 %-os kiesést 
és erről határozatot kaptak, november 1. és 30. 
között kell benyújtani a Kárenyhítési kifizetési 

Szükséges információ a tárgyévi, (azaz a 
es évi) megtermett termés mennyiségi 

A 2019. évi támogatási kérelmekkel 

A kérelmek helyszíni ellenőrzése a területen 
általában befejeződött, s megkezdődött a 

ermeléshez kötött növényalapú (zöldség, 
pillangós szálas növények (lucerna)) támogatást 

odási naplót kell 
majd vezetniük, melynek a pontos formátuma 
nálam beszerezhető, az érintett gazdákat kérem, 
érdeklődjenek. Ezek ellenőrzése jelenleg is zajlik 
az Államkincstár részéről, melyről előzetesen 
értesítik a kijelölt ügyfeleket. Az ellenőrzés alatt 
álló termelők esetében az előleg kifizetése biztos, 

Az őstermelői igazolványokkal 

kártya alapú 
őstermelői igazolványokat 2017, 2018, és 2019-

érvényes betétlappal láttuk el, ezek az 
2019. december 31-ig 

től lehetséges az 
január 1-től 

érvényes) betétlapok kiállítása, elsősorban azon 
as év elején 

kívánnak értékesíteni. Minden termelőt kérem, 
ék át a kártya alapú őstermelői 

igazolványaikat, s amennyiben az érvényesség 
kezdete 2017 évre esik, úgy keressenek.  

Az Agrárminiszter a 35/2019 (VII.15.) 
rendeletével módosította a növényvédelmi 

FVM rendeletet. 
ontosabb változása a növényvédő 

gépek időszakos felülvizsgálatára vonatkozó 
szabályozás változása.  Jelen információink 
alapján, akinek 5 évnél régebbi gyártású 
árutermelésben használt permetező gépe van, az 
első öt évben egy alkalommal, majd ezt követően 
három évenként időszakos műszaki 
felülvizsgálatot kell végezni a vonatkozó 
jogszabály alapján. A rendszer kialakítása, 
végrehajtási utasítás még folyamatban van, de 

ig a NÉBIH honlapján 
közzétett nyomtatványon jelezni kell a műszaki 
felülvizsgálat iránti kérelmet. Remélhetőleg a 

rendelkezni fogunk 

Minőségbiztosítási és egyéb okokból a 
mindennemű ügyintézés csak 

, (vállalkozók 
elektronikus 

beazonosítása után lesz lehetséges, ezért 

arra kérek mindenkit, hogy ezt ezentúl mindig 
hozzák magukkal. 

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

Tisztelettel:
 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

 

Művelődési Ház programajánlója
Szakköreinkhez, klubjainkhoz 

továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni! 

Szeretettel várunk mindenkit!

Nyugdíjasklub hétfőnként 1

Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 16.0

órától 

Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától

Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében” 
csütörtökönként 17 órától az Alkotóházban

Tűzzománc szakkör Csütörtökönként 18.00 
órától 

Zumba  

hétfőnként 19 órától                    

Alakformáló torna 
Hétfőnként 17. órától; Edző: Guth Gabi

Amatőr SzínKör   
Hétfőnként 18 órától Kálmán Dánielné vezetésével

Egészségklub Godáné Ádám Mária 
egészségfejlesztő-terapeuta vezetésével 
és november 19-én és december 3

Nagycsaládos gyűlés  
December 3-án, 16. órától 

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

KÖNYVTÁR                  
Kedden és csütörtökön 8-12 és 13
szerdán 13-15 óra között 
 

Szeretettel várjuk
Művelődési Ház nyitva tartása: 

hétfő: 10-20 óráig

kedd- péntek: 10

www.facebook.com/forraskut

 

 

arra kérek mindenkit, hogy ezt ezentúl mindig 

Az aktuális pályázati lehetőségek a 
www.kormany.hu, a 

www.nak.hu honlapokon 
figyeljék ezeket az 

Tisztelettel: 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

programajánlója 
Szakköreinkhez, klubjainkhoz  

továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!  

Szeretettel várunk mindenkit! 

főnként 14.00-tól 

próbák hétfőnként 16.00 

szerdánként 9 órától 

„az egymástól tanulás jegyében” 
az Alkotóházban 

sütörtökönként 18.00 

                     

; Edző: Guth Gabi 

étfőnként 18 órától Kálmán Dánielné vezetésével  

Godáné Ádám Mária 
terapeuta vezetésével október 22-én 

én és december 3-án 14. órától 

 

SZOBA 
18 óráig tart nyitva  

 

12 és 13-18 óráig, 

Szeretettel várjuk! 
Művelődési Ház nyitva tartása:  

20 óráig 

péntek: 10-18 óráig 

www.facebook.com/forraskutmuvhaz 
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AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírr
Házasságkötés 

 Bak Nándor és László Tímea

        Váradi Huba és Demeter Tímea

fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Születések 
Paplógó Imrének és Farkas Brigittának

Viola 
 
nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás  
 Vidéki István 

 Czika Zoltán 

   

 Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

 

Termőföldet vásárolnék piaci áron.
Érd.:0630/460-8084 
 
M30-as műanyag rekeszek eladóak.
Érd.: 0630/460-8084 

 
Átokháza dűlő 157. (Hrsz. 014/8) címen 
tanyaterület eladó, romos épülettel. Irányár: 
200.000 forint 
Érd.:0630/372-3003 

 

FORRÁSKÚTON 
a Jerney János Művelődési Házban

2019. november 14-én 
10-13 óráig 
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rreekk  

Bak Nándor és László Tímea 

Váradi Huba és Demeter Tímea 

séget. Gratulálunk! 

Paplógó Imrének és Farkas Brigittának 

nevű gyermeke született. Gratulálunk! 

(élt 67 évet) 
 

(élt 67 évet) 

fogadják részvétünket! 

RUHAVÁSÁR
MINDEN KEDDEN 6

A PIAC TÉREN
A NAGYSÁTORBAN

Női, férfi és gyermekruhák
lengyel) Extra méret 4

Lakás textil, sapka, keszty
papucsok

Alkalmi ruhák és blúzok
Hetente új árukészlettel

vevőimet.

földet vásárolnék piaci áron. 

anyag rekeszek eladóak. 

 157. (Hrsz. 014/8) címen 
tanyaterület eladó, romos épülettel. Irányár: 

ődési Házban 
 

 

RUHAVÁSÁR  
MINDEN KEDDEN 6 -11 ÓRÁIG 

A PIAC TÉREN  
A NAGYSÁTORBAN  

i, férfi és gyermekruhák (Olasz, török, 
Extra méret 4-10XL 

sapka, kesztyű, sportcipők, 
papucsok 

Alkalmi ruhák és blúzok 
Hetente új árukészlettel várom kedves 

őimet. 



 

  
 

 

 

Hétvégi állatorvosi ügyelet
 

November 16-án és 17-én 08 órától 20 óráig
 Dr. Kovács Tibor Telefon: 06 

November 23-án és 24-én 08 órától 20 óráig
 Dr. Hursán Mihály Telefon: 

November 30-án és dec. 1-én 08 órától 20 óráig
 Dr. Papp Sándor Telefon: 30/487

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

A betegek bejelentkezésére 11.30
lehetőség. 

12 – 16 óráig rendelkezésre állási idő
A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS természetesen folyamatos a 
forráskúti rendelőben 7.30 – 16 óra között, ezen kívüli 
időben (hétköznap délután  
16 órától reggel 7.30 óráig, illetve hétvégén

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

SEGÉLYHÍVÓN!!! 

Borostyán étterem 
Forráskút, Petőfi S. u. 3/a.     
Tel.: 287-118 
www.borostyanetterem.net 
Menüétkeztetés  

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

 
Vállaljuk továbbá családi rendezvények 

lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig.

Pizza elvitelre és helyben fogyasztásra.

Várjuk megrendelését telefonon is!

Nyitva tartás: mindennap 1100 - 2100

Várjuk kedves vendégeinket!
Erzsébet utalványt és  

SZÉP Kártyát is elfogadunk!

Dobó Zoltán Autószerelő és vizsgabiztos
Vállalja: - személy- és kistehergépjárművek 

javítása, vizsgára való felkészítése és 
vizsgáztatása 

- gumiabroncsok árusítása 
- motorolajak értékesítése 
- gépjárművek diagnosztikája
- gépjárművek okmányirodai ügyintézése

mobil: 06-30/264-6476 
e-mail: doboszaki@freemail.hu 
6793 Forráskút, Széchenyi u. 4. 
Nyitvatartás: minden nap 8-17-ig
 

Vásártartások 
Ruzsa          november 24. állat- és kirakodó vásár
Kistelek       december 1. állat- és kirakodó vásár
Mórahalom        december 15. állat- és kirakodó 
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Hétvégi állatorvosi ügyelet 

08 órától 20 óráig  
Telefon: 06 30/965-3114 

08 órától 20 óráig  
Telefon: 30/998-6139 

08 órától 20 óráig  
Telefon: 30/487-9805 

 

orráskúton az Orvosi Rendelőben  

A betegek bejelentkezésére 11.30-ig van 

rendelkezésre állási idő. 
természetesen folyamatos a 

16 óra között, ezen kívüli 

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

ES KÖZPONTI MENTŐ 

 

Ft/adag.  
lehetőségek! 

Vállaljuk továbbá családi rendezvények 
lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig. 

elvitelre és helyben fogyasztásra. 

Várjuk megrendelését telefonon is! 

00 óráig. 
Várjuk kedves vendégeinket! 

 
SZÉP Kártyát is elfogadunk! 

Autószerelő és vizsgabiztos 
és kistehergépjárművek 

javítása, vizsgára való felkészítése és 

gépjárművek diagnosztikája 
okmányirodai ügyintézése 

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

E-MAIL CÍMEK

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

  e-mail:  polgarmester@forraskut.hu

Általános Iskola 
                                       
                            

  e-mail:  iskola@forraskut.hu

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

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

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

Tanácsadó 

Fogorvosi Rendelő 

Gyógyszertár  
 e-mail:  dr.cseh

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

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata

Műszaki hibabejelentés: 

Szennyvízrákötés bejelentése

Posta Forráskút 

Kormányablak Üllés 

Polgárőrség 

Körzetben szolgálatban lévő rendőr, 0
órában hívható 

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 
 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET: 

Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15

 

hír-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
  Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3.
  Telefon/fax: 62/287
  E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 850 példányban
Megjelent: 2019.11.15. Következő lapzárta 

Az újság minden háztartás 

kirakodó vásár 
és kirakodó vásár 
és kirakodó vásár 

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS 

MAIL CÍMEK: 

Polgármesteri Hivatal            06 62/287-222  

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

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

polgarmester@forraskut.hu 

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

iskola@forraskut.hu 

és Bölcsőde  
Óvodai intézményegység     06 62/287-123 

                                     06 70/489-5646 
ovoda@forraskut.hu 

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

tel./fax: 06 62/287-023 

muvhaz@forraskut.hu 
      06 62/287-034 

          06 62/287-066 

           06 62/287-112 

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

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

          06 62/287-118 

gyfélszolgálata: 06 40/922-334 

Műszaki hibabejelentés:         06 80/922-333 

bejelentése: 06-30/496-2450 

          06 62/287-001 

          06 62/681-370 

       06 70/279 0078 

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

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:           112 

KÖZPONTI ÜGYELET:      104   

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

Tel.: 06 62/433-104 

Forrás Forráskút község lapja 

Felelős kiadó: Forráskút Község Önkormányzata 
Címe:6793 Forráskút, Fő u. 74. 
Kiadásért felelős: Fodor Imre 
Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita 
Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939 
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház 

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

muvhaz@forraskut.hu 
példányban 

. Következő lapzárta december 2. 
Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


