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FORRÁSKÚT POLGÁRMESTERE MEGHÍVJA 

melynek témája:

Az 

 

Kedves Forráskútiak!
 
Köszönöm mindenkinek, hogy ilyen nagy számban eljöttek szavazni, és 
dö
képvisel
Nagyon szépen köszönöm a bizalmat, amit kaptam Önökt
tették bennem, hogy az eddigi tevékenység, munka, amit képvisel
mal és munkatársaimmal együtt végeztünk az érezhet
mindannyiuk számára.
Mindez bizonyságot ad nek
nél nagyobb elismerés polgármesterként nem kell, mint amit most szavaz
taik formájában adtak nekem, Kedves Forráskútiak!
Ezen a választáson ismét a folytatásra kaptam megbízatást Önökt
megtiszteltetés 
legjobb tudásom szerint igyekszem megszolgálni!

 

 

 web: www.forraskut.hu 

 
 

FORRÁSKÚT POLGÁRMESTERE MEGHÍVJA 

A FALU LAKOSSÁGÁT FÓRUMRA,

melynek témája: 

A múlt eredményei 
A Képviselő-testület bemutatása 
Terveink az elkövetkezendő évekre 

Meghívó 
 

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

vezetése és a 8. osztály tanulói
meghívják Önt és kedves családját

2019. október 22-én, kedden 12 órára az
1956-OS FORRADALOM  

valamint  
a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának 

30. évfordulója 
TISZTELETÉRE RENDEZETT MŰSORUKRA

a Jerney János Művelődési Házba.
 

Kérjük, tisztelje meg műsorunkat a jelenlétével!

Kedves Forráskútiak! 

Köszönöm mindenkinek, hogy ilyen nagy számban eljöttek szavazni, és 
nteni arról, hogy kikre szeretnék falunk vezetését bízni, kit szeretnének 

képviselőnek és polgármesternek. 
Nagyon szépen köszönöm a bizalmat, amit kaptam Önökt
tették bennem, hogy az eddigi tevékenység, munka, amit képvisel
mal és munkatársaimmal együtt végeztünk az érezhet
mindannyiuk számára. 
Mindez bizonyságot ad nekem arra, hogy érdemes volt dolgozni, hiszen e
nél nagyobb elismerés polgármesterként nem kell, mint amit most szavaz

ik formájában adtak nekem, Kedves Forráskútiak!
Ezen a választáson ismét a folytatásra kaptam megbízatást Önökt
megtiszteltetés mellett, felelősség és feladat is egyaránt. Ígérem, hogy ezt a 
legjobb tudásom szerint igyekszem megszolgálni! 

Köszönettel: 
Fodor Imre polgármester 

 

 ingyenes 

FORRÁSKÚT POLGÁRMESTERE MEGHÍVJA  

FÓRUMRA,  

Általános Iskola és Alapfokú 

és a 8. osztály tanulói 
meghívják Önt és kedves családját 

órára az 
 

es kikiáltásának  

TISZTELETÉRE RENDEZETT MŰSORUKRA 
a Jerney János Művelődési Házba. 

sorunkat a jelenlétével! 

Köszönöm mindenkinek, hogy ilyen nagy számban eljöttek szavazni, és 
teni arról, hogy kikre szeretnék falunk vezetését bízni, kit szeretnének 

Nagyon szépen köszönöm a bizalmat, amit kaptam Önöktől, mert megerősí-
tették bennem, hogy az eddigi tevékenység, munka, amit képviselőtársaim-
mal és munkatársaimmal együtt végeztünk az érezhető, érzékelhető volt 

em arra, hogy érdemes volt dolgozni, hiszen en-
nél nagyobb elismerés polgármesterként nem kell, mint amit most szavaza-

ik formájában adtak nekem, Kedves Forráskútiak! 
Ezen a választáson ismét a folytatásra kaptam megbízatást Önöktől, ami a 

sség és feladat is egyaránt. Ígérem, hogy ezt a 

 



 

  
 

Tájékoztatás a

Tisztelt Forráskúti Lakosok! 
Tisztelt Forráskúti Választópolgárok!

Október 13-án Forráskúton is lezajlott a
általános választása. A szavazások eredményesek voltak, mind a polgármester
választás tekintetében. Az 1707 fő választópolgárból 993 f
(mely csaknem 10%-kal meghaladja az országos átlagot).

Az eredmények a következők: 

 jelölt neve 

1. Fodor Imre  
2. Kocsis Ferenc  
3. Szilágyiné Darázs Krisztina  
4. Jenei Márta 
5. Balog Antal 

Forráskút Község Polgármestere Fodor Imre lett

 jelölt neve 

1. Dr. Vereczkey Csaba Imre  
2. Kálmán Dánielné 
3. Kálmánné Kovács Mónika 
4. Tóth-Rabi Mariann  
5. Ocskó Géza  
6. Farkas Kitti  
7. Kovács István  
8. Tóthné Gyuris Katalin 
9. Papplogó Imréné  
10. Molnár Benett 
11. Balog Antal 
12. Sárközi Lajos  
13. Oláhné Bodor Magdolna  
14. Németh Zoltánné  
15. Barakonyi Sándor 
16. Kondász Ferenc  

Képviselő-testület tagjai tehát Dr. Vereczkey Csaba Imre, Kálmán Dánielné, Kálmánné Kovács M
nika, Tóth-Rabi Mariann, Ocskó Géza, Farkas Kitti

Nemcsak települési képviselőket választhattunk, hanem a megyei közgy
keresztül szavazhattunk. 

Lista (párt) neve Forráskúton kapott szavazat
FIDESZ-KDNP 
MOMENTUM 
Mi Hazánk Mozgalom 
DK  
JOBBIK 
MSZP 

E cikk keretében is megköszönöm a forráskúti 
Szavazatszámláló Bizottságok munkáját!
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Tájékoztatás az önkormányzati választás helyi adatairól

Tisztelt Forráskúti Választópolgárok! 

án Forráskúton is lezajlott a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019
. A szavazások eredményesek voltak, mind a polgármester

ő választópolgárból 993 fő jelent meg, a részvételi arány 58,17% volt 
l meghaladja az országos átlagot). 

jelölő szervezet érvényes szavazat

független 584 
független 177 
független 153 
független 68 
független 2019. október 11. napján 

Fodor Imre lett . 

jelölő szervezet érvényes szavazat

független 714 
független 510 
független 443 
független 441 
független 426 
független 408 
független 378 
független 241 
független 227 
független 203 
független 168 
FIDESZ-KDNP 166 
független 159 
független 155 
FIDESZ-KDNP 119 
független 108 

Dr. Vereczkey Csaba Imre, Kálmán Dánielné, Kálmánné Kovács M
Rabi Mariann, Ocskó Géza, Farkas Kitti. 

őket választhattunk, hanem a megyei közgyűlés tagjait is, akire 

Forráskúton kapott szavazat Közgyűlésben szerzett mandátum
606 
138 
68 
54 
48 
38 

E cikk keretében is megköszönöm a forráskúti választóknak a részvételt, a Helyi Választási Bizottság, a 
Szavazatszámláló Bizottságok munkáját! 

dr. Kapás Anita jegyz

 

választás helyi adatairól 

ők és polgármesterek 2019. évi 
. A szavazások eredményesek voltak, mind a polgármester-, mind a képviselő-

 jelent meg, a részvételi arány 58,17% volt 

rvényes szavazat % 

59,47% 
18,08% 
15,58% 
  6,92% 

2019. október 11. napján visszalépett 

rvényes szavazat % 

72,86% 
52,04% 
45,20% 
45,00% 
43,47% 
41,63% 
38,57% 
24,59% 
23,16% 
20,71% 
17,14% 
16,94% 
16,22% 
15,82% 
12,14% 
11,02% 

Dr. Vereczkey Csaba Imre, Kálmán Dánielné, Kálmánné Kovács Mó-

űlés tagjait is, akire pártlistákon 

lésben szerzett mandátum 
12 
1 
2 
1 
2 
2 

választóknak a részvételt, a Helyi Választási Bizottság, a 

dr. Kapás Anita jegyző, HVI vezető 
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Testületi tájékoztató 
 
 
A Képviselő-testület szeptember 26-án tartotta 
soron következő, a 2014-2019-es választási ciklus 
utolsó ülését. 
  Első napirendi pontban a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal a szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatával kapcsolatos törvényességi 
felhívást tárgyalta és fogadta el a Testület. 
  Második napirendi pontban a februárban 
elfogadott költségvetési rendelet módosításáról 
döntöttek, mivel az Önkormányzat különböző 
jogcímeken pótelőirányzatban részesült a központi 
költségvetésből, mely összegekkel szükséges a 
módosítás, valamint bemutatásra kerül a tartalék 
felhasználása és az előirányzat csoportok közötti 
módosítások.  
  Harmadik napirendi pontban a Forráskúti 
Általános Iskola és AMI 2018/2019. tanévről 
készült részletes beszámolóját ismerhették meg a 
jelenlévők, amelyet Sápi Zoltán iskolaigazgató 
készített. A tanulói létszám 142 fő volt az elmúlt 
tanévben. Az intézményben az oktató-nevelő 
munkát a Nemzeti Köznevelési törvényben 
meghatározott képesítéssel rendelkező 
pedagógusok végzik. A tárgyi feltételek 
megfelelőek, felújítások, karbantartások — többek 
között a régi tornaterem parkettájának javítása, 
csiszolása, festése – történtek a tanév során. Több 
nyertes pályázata volt az intézménynek, amelyek 
már megvalósultak. Ilyenek voltak például az őszi 
Erzsébet tábor Zánkán, a mobilitási hét 
rendezvényei, a „Családok éve – Erzsébet 
karácsony” rendezvényen az 5. és 6. osztályos 
tanulók Budapesten ellátogattak az Országházba, 
majd a Papp László Sportarénában lévő 
nagyszabású zárókoncerten vettek részt. A 
„Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” program 
keretében a 7. osztályosok és 11 fő 6. osztályos 
tanuló 5 napra Erdélybe utazott. Folytatódott a 
lengyel-magyar gyerekek cserekapcsolata, tavaly 
szeptember végén érkezett testvértelepülésünkről 
30 diák, 2019 nyarán pedig a Waclaw Felczak 
Alapítvány támogatásának jóvoltából 30 tanulónk 
utazhatott Lengyelországba.  
  Negyedik napirendben a Forráskúti Margarét 
Óvoda és Bölcsőde elmúlt nevelési évről szóló 
beszámolóját hallgatták meg a testület tagjai. 
Tájékoztatást kaptak a képviselők az óvodások 
létszámának alakulásáról, amely május 31-én 75 fő 
volt. A nevelési év végén 20 nagycsoportos 
gyermek ballagott el az óvodából, és 17 gyermeket 
írattak be a szülők kiscsoportba. A Bölcsőde 
vonatkozásában az elmúlt picit több mint egy éves 
működésük alatt telt házzal dolgoztak. 

  Ötödik napirendi pontban a Forráskúti Margarét 
Óvoda és Bölcsőde éves munkatervét fogadta el a 
Képviselő-testület. 
  Hatodik napirendi pontban a XXVI. Forráskúti 
Falunapokról készült beszámolót fogadták el a 
képviselők, amelyet Illés-Vizsnyiczai Borbála 
készített. A részletes beszámoló a Hírforrás előző 
lapszámában megtalálható. E napirend 
tárgyalásakor Fodor Imre Polgármester úr 
köszönetét fejezte ki a Képviselő-testület előtt 
Borikának a falunapi programok szervezéséért, 
gördülékeny lebonyolításáért. 
  Hetedik napirendben a temető díjak éves 
felülvizsgálatát végezték el a képviselők, amelyben 
egyhangúlag döntöttek, hogy nem kívánnak 
módosítani a jelenlegi rendeletben szereplő 
díjakon, amely az alábbiak szerint van 
meghatározva: 
A temetési hely, illetőleg az újraváltás díja:  

a) egyes sírhely:     7.500,- Ft 
b) kettes sírhely:   12.000,- Ft 
c) urnasírhely:    10.000,- Ft 
d) urnafülke urnafalban:   10.000,- Ft 
e) 2 urnatárolós urnasírbolt:  25.000,- Ft 
f) sírbolthely   25.000,- Ft 

+ 1.000,- Ft/m2 (mely területarányos díjat a 
mindenkor meghatározott kettes sírhely 
méretén felül igénybe vett terület után kell 
megfizetni) 

g) Rátemetés: mindenkori alapdíj 50%-a. 

  Egyebekben egy kérelemről döntöttek a 
jelenlévők, amelyben az Optikai Építő Kft fordult 
az önkormányzathoz hozzájárulásért, hogy a 
kiépítendő optikai hálózat vezetékeit — néhány 
utca keresztezésénél, ahol a földkábeles átvezetés 
nem megoldható — légkábelen, oszlopokon 
vihessék el. A Képviselő-testület a hozzájárulást 
megadta. 
E napirend keretében döntöttek még egy október 
20-i beadási határidejű Leader pályázatról, 
amelyből egy ifjúsági szórakoztató centrum 
kialakítása valósulna meg a vízmű kerítése mellett 
egy tekepálya megépítésével. 
Továbbá aktuális, folyamatban lévő 
beruházásokról — játszótéri eszközök telepítése a 
falu több pontján és kerékpártároló építés — 
tájékoztatta Polgármester úr a jelenlévőket. 
Az ülés végén Rabi Mihályné alpolgármester 
asszony megköszönte a Képviselő-testület 
tagjainak a korábbi évek közös munkáját és sok 
sikert kívánt a közelgő választáshoz. 
 
      
   Dudásné Gábor Tünde 
       
 



 

  
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 20

Forráskút Község Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttm
az idei évben is kiírja a Bursa
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot. A pályázati feltételekr
érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban Galzóné 
Gyuris Tímea ügyintézőnél, illetve a 
www.emet.gov.hu oldalon van lehető
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az új 
pályázóknak regisztrálniuk szükséges, a 
regisztráció elérhet
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
oldalon. 
Azok a pályázók, akik már korábban 
regisztráltak az EPER-BURSA rendszerben, 
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglév
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek 
be a rendszerbe. 
 
A pályázatok EPER-Bursa rendszerben 
történő rögzítésének és a Polgármesteri 
Hivatalhoz történő benyújtásának (a 
szükséges mellékletekkel együtt) határideje:

2019. november 05.
     
   Polgármesteri Hivatal

 

Forráskúti „turkáló” körüli változások

Mint azt sokan tudják, a Család- és Gyermekj
lét Szolgálat évek óta közreműködött használt 
ruhák újra gazdára találásában azáltal, hogy a
Művelődési Ház mögötti - az önkormányzat t
lajdonában lévő - kicsi helyiségben mód nyílt a 
ruhák és kisebb használati tárgyak összegy
sére, valamint meghatározott napokon és id
pontban az ott lévő használt ruhák közül történ
válogatásra. 

Sok ember jutott ezáltal még használható r
hákhoz, takarókhoz, egyéb kincsekhez.

Sajnos az utóbbi időben többször többen sze
nyes- és szemétlerakóként használták a lehet
séget, gyakran szennyezett, szakadt, használatra 
alkalmatlan holmiktól szabadultak meg ily m
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őoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évre 

Forráskút Község Önkormányzata az Emberi 
források Minisztériumával együttműködve 

az idei évben is kiírja a Bursa Hungarica 
oktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot. A pályázati feltételekről 
dni a Polgármesteri Hivatalban Galzóné 

őnél, illetve a 
oldalon van lehetőség. 

figyelmet arra, hogy az új 
pályázóknak regisztrálniuk szükséges, a 
regisztráció elérhető: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

Azok a pályázók, akik már korábban 
URSA rendszerben, 

ők a meglévő 
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek 

Bursa rendszerben 
 rögzítésének és a Polgármesteri 

 benyújtásának (a 
tekkel együtt) határideje: 

. 
 

Polgármesteri Hivatal 

 

Forráskúti „turkáló” körüli változások  

és Gyermekjó-
űködött használt 

ruhák újra gazdára találásában azáltal, hogy a 
az önkormányzat tu-

kicsi helyiségben mód nyílt a 
ruhák és kisebb használati tárgyak összegyűjté-
sére, valamint meghatározott napokon és idő-

 használt ruhák közül történő 

ott ezáltal még használható ru-
hákhoz, takarókhoz, egyéb kincsekhez. 

ben többször többen szeny-
és szemétlerakóként használták a lehető-

séget, gyakran szennyezett, szakadt, használatra 
alkalmatlan holmiktól szabadultak meg ily mó-

don – gyakran a helyiség el
ve a személyes találkozást 
ezzel az ott lévő még használható ruhákat is.

Szeptemberben kolléganő
végeztünk az itt felhalmozódott holmik között, 
átválogattuk azokat, kizár
minőségűeket meghagyva.

A helyiség a közeljövő
kerül. Ezt követően hetente több alkalommal 
hétfőn és csütörtökön 8,00 
gathatóvá válik, ilyenkor bárki bemehet oda, v
logathat kedvére az ott lévő
csot a családsegítő irodában lehet elkérni.

Kérem a jószándékú embereket, hogy felajánlás
ikat a jövőben alaposan megválogatva
be hozzánk a családsegít
olyan - jó állapotú, tiszta 
gyakat, melyeket maguk is szívesen haszná
nának. Természetesen ezeket továbbra is 
örömmel fogadjuk! 

Kérjük, hogy ne a családsegít
gyék le a „turkáló” elé a zsákokat, használt ho
mikat, mert ezeket válogatás nélkül vitetjük el a 
szelektív hulladékszállítóval.

Ezúton köszönjük az eddigi jó állapotú felajá
lásokat (gyermek- és felnő
konyhai eszköz, bútor, ágynem
könyv, stb), melyek nagyon hasznosnak biz
nyultak, sok családnak jelentett segítséget nehéz 
helyzetükben. 

Karácsony közeledvén az ünnep apropóján  a nem 
méretfüggő holmikat, használati eszközöket 
karó, paplan, függöny, játékok, mesekönyvek, 
stb. – átadjuk az ellátási körzetünkbe tartozó cs
ládoknak, nehéz helyzetben lév
akiknek lehet, ez az apróság jelenti majd az ünn
pet, az ajándékot. 

Segítségüket még egyszer megköszönve:

Barna Klára családsegít

Homokháti Szociális Központ

 

 

gyakran a helyiség előtt lepakolva, elkerül-
ve a személyes találkozást - lefertőzve, koszolva 

ő még használható ruhákat is. 

Szeptemberben kolléganőimmel nagytakarítást 
végeztünk az itt felhalmozódott holmik között, 
átválogattuk azokat, kizárólag a használható, jó 

eket meghagyva. 

A helyiség a közeljövőben festésre, takarításra 
ően hetente több alkalommal – 

n és csütörtökön 8,00 – 10,00 óráig - láto-
gathatóvá válik, ilyenkor bárki bemehet oda, vá-

tt lévő holmik közül. A kul-
ő irodában lehet elkérni. 

Kérem a jószándékú embereket, hogy felajánlása-
alaposan megválogatva hozzák 

be hozzánk a családsegítő irodába, kizárólag 
jó állapotú, tiszta - ruhákat, egyéb tár-

akat, melyeket maguk is szívesen használ-
nának. Természetesen ezeket továbbra is 

Kérjük, hogy ne a családsegítő elkerülésével te-
gyék le a „turkáló” elé a zsákokat, használt hol-
mikat, mert ezeket válogatás nélkül vitetjük el a 

ladékszállítóval. 

köszönjük az eddigi jó állapotú felaján-
és felnőtt ruha, használati- és 

konyhai eszköz, bútor, ágynemű, játék, mese-
könyv, stb), melyek nagyon hasznosnak bizo-

tak, sok családnak jelentett segítséget nehéz 

Karácsony közeledvén az ünnep apropóján  a nem 
 holmikat, használati eszközöket – ta-

karó, paplan, függöny, játékok, mesekönyvek, 
átadjuk az ellátási körzetünkbe tartozó csa-

ládoknak, nehéz helyzetben lévő rászorulóknak, 
lehet, ez az apróság jelenti majd az ünne-

Segítségüket még egyszer megköszönve: 

Barna Klára családsegítő 

Homokháti Szociális Központ 

Forráskúti Telephelye 



 

  
 

 Szüreti mulatság
Tizenhetedik alkalommal került sor a Forráskúti 
Szüreti mulatságra szeptember utolsó szombatján, 
melyre idén is szép számmal érkeztek. 
Az eseményt szokásainkhoz híven borverseny 
előzte meg, melyre idén Kádár-Német Lajos, Szögi 
János, Sándor Alajos, Géczi Lajos,
Tímár Géza és Frank István borászok neveztek. A 
Bortábornoki címet a borverseny győztese, 
János nyerte el. Gratulálunk Neki a bortábornoki 
címhez! 
A szüret a Molnár család szőlőjében kezd
majd darálással, préseléssel és a must kóstolásával 
már a művelődési háznál folytatódott. 
Idén is sor került a borkirálynő választ
verseny győztese, a 2019. évi Borkirályn
Beáta lett, I. udvarhölgye Gyuris Regina
udvarhölgy Vass Rózsa lett. Gratulálunk Nekik!
Az eredményhirdetések után hajnalig folytatódott a 
mulatság a Cocktail Band Együttessel
erdélyi testvértelepülésünk, Csíkszenttamás
delegációja is részt vett. 
Ezúton is köszönjük a rendezvény lebonyolításához 
nyújtott közreműködést a lovas-fogatosoknak és a 
szüretelő fiataloknak, gyerekeknek, valamint 
mindennemű felajánlást, támogatást a borászoknak! 
Köszönjük, hogy segítségükkel emel
rendezvényünk színvonalát! 
A szüreti mulatságon készült fényképeket 
megtekinthetik a 
www.facebook.com/forraskutmuvhaz oldalon.
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Szüreti mulatság 
dik alkalommal került sor a Forráskúti  

Szüreti mulatságra szeptember utolsó szombatján, 
 

Az eseményt szokásainkhoz híven borverseny 
Német Lajos, Szögi 

Géczi Lajos, 
borászok neveztek. A 

Bortábornoki címet a borverseny győztese, Szögi 
unk Neki a bortábornoki 

ő őjében kezdődött, 
majd darálással, préseléssel és a must kóstolásával 

ő választásra, a 
. évi Borkirálynő Kiss 

Gyuris Regina, II. 
lett. Gratulálunk Nekik! 

Az eredményhirdetések után hajnalig folytatódott a 
mulatság a Cocktail Band Együttessel, melyen 
erdélyi testvértelepülésünk, Csíkszenttamás 

Ezúton is köszönjük a rendezvény lebonyolításához 
fogatosoknak és a 

 fiataloknak, gyerekeknek, valamint 
 felajánlást, támogatást a borászoknak! 

Köszönjük, hogy segítségükkel emelték 

A szüreti mulatságon készült fényképeket 
megtekinthetik a 

oldalon. 

 

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 5-én 14. órától 

Nagycsaládos gyűlés
November 5-én, 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-

kedd- péntek: 10

www.facebook.com/forraskut

 

Művelődési Ház 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 

 

Nagycsaládos gyűlés  

SZÁMÍTÓGÉPES 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 



 

Népzenei Találkozó 
 
Szeptember 21-én az Őszirózsa Népdalkör ismét 
szervezett. 
Meghívott vendégeink voltak: 

• Bordányi Borostyán Dalkör 
• Csólyospálosi Hagyományőrző Asszonykórus
• Üllési Királydinnye Citerazenekar
• Mórahalmi Parasztkórus 
• Zákányszéki Parasztkórus 
• Zsombói Bokréta Dalkör 

A nyugdíjas klub tagjai közül 15-en voltak jelen a rendezvényen. A közel két órás m
Őszirózsa Népdalkör szereplésével kezdő

az Őszirózsa Népdalkör közös éneklésével fejez
Köszönjük szépen a fellépő dalköröknek az igen színvonalas, szívet, lelket melenget
Vendégeink a finom, bőséges vacsora elfogyasztása után táncoltak, mulattak, jól érezték magukat.
Köszönjük szépen Mindenkinek, aki segítségünkre volt abban, hogy rendezvényünk sikeres legyen.
Köszönetet mondunk Forráskút Község Önkormányzatának anyagi tá
kisbolt) és a CBA-nak szponzori támogatásáért, a Borostyán Étterem dolgozóinak a nagyon finom, ízletes 
vacsoráért és ügyes felszolgálásért, Szögi Jánosnak a finom borokért, Illés
Vidéki Erikának a sokrétű (ahol csak szükség volt) munkáért, a közmunkásoknak a pakolásért, a Népdalkör 
vezetőjének, Pálnik Andrásnak és tagjainak vendégszeretetükért és helytállásukért.

Szarvasra kirándult az Amat

Szeptember 7-én szombaton az Amatőr Színjátszókör csapata Szarvasra indult egy napos kirándulásra. Mónika 
tanár néni már az úton felkészítette a kirándulókat, hogy milyen nevezetességeket, érdekességeket fog
a nap folyamán. Megérkezésünkkor az arborétumban nézhettünk körül els
indultunk. A hajón az idegenvezető bemutatta a 
megtekintettük a Vízi színházat és a Holt
volt csoportunkkal. Visszaérve az arborétumba pávákkal, mókusokkal találkoztunk, majd a Mini
parkot tekintettük meg, ahol szintén idegenvezet
felnőtteket is a különleges történetekkel. Megtudhattunk 
lehet megtisztítani. Egy-egy makett bemutatása után a gyerekek gombnyomással megszólaltatták az épületek
melyek a kor jellegzetes dallamát adták elő

el az eső. Mindannyian izgalmas programokkal, élményekkel feltölt
tanár néninek, hogy megszervezte számunkra ezt a kirándulást, és az Önkormányzatnak a támogatását.
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szirózsa Népdalkör ismét – mint minden esztendő ezen időszakában 

őrző Asszonykórus 
Üllési Királydinnye Citerazenekar 

en voltak jelen a rendezvényen. A közel két órás m
irózsa Népdalkör szereplésével kezdődött, majd a Zákányszéki Parasztkórus, a Zsombói Bokréta Dalkör és 
szirózsa Népdalkör közös éneklésével fejeződött be. 

 dalköröknek az igen színvonalas, szívet, lelket melengető szép m
séges vacsora elfogyasztása után táncoltak, mulattak, jól érezték magukat.

Köszönjük szépen Mindenkinek, aki segítségünkre volt abban, hogy rendezvényünk sikeres legyen.
Köszönetet mondunk Forráskút Község Önkormányzatának anyagi támogatásáért, Kökény Ferencnének (Sarki 

nak szponzori támogatásáért, a Borostyán Étterem dolgozóinak a nagyon finom, ízletes 
vacsoráért és ügyes felszolgálásért, Szögi Jánosnak a finom borokért, Illés-Vizsnyiczai Borbálának és Godáné 

 (ahol csak szükség volt) munkáért, a közmunkásoknak a pakolásért, a Népdalkör 
jének, Pálnik Andrásnak és tagjainak vendégszeretetükért és helytállásukért. 

Az Őszirózsa Népdalkör nevében:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szarvasra kirándult az Amatőr Színjátszócsoport 
 

őr Színjátszókör csapata Szarvasra indult egy napos kirándulásra. Mónika 
tanár néni már az úton felkészítette a kirándulókat, hogy milyen nevezetességeket, érdekességeket fog
a nap folyamán. Megérkezésünkkor az arborétumban nézhettünk körül elsőként, majd egy hajókirándulásra 

ő bemutatta a vízi világot, a táj jellemző növény és állatvilágát ismertette, 
és a Holt-Körös partján álló különleges épületeket. Mindenki nagyon barátságos 

volt csoportunkkal. Visszaérve az arborétumba pávákkal, mókusokkal találkoztunk, majd a Mini
parkot tekintettük meg, ahol szintén idegenvezető kalauzolt végig minket és elvarázsolta a gyerekeket és a 

tteket is a különleges történetekkel. Megtudhattunk például azt is, hogy egy várat/kastélyt hány fogkefével 
egy makett bemutatása után a gyerekek gombnyomással megszólaltatták az épületek

melyek a kor jellegzetes dallamát adták elő. Az idő is kegyes volt hozzánk, hazaindulásunkkor, már a buszon eredt 
izgalmas programokkal, élményekkel feltöltődve tértünk haza. Köszönjük szépen Mónika 

zte számunkra ezt a kirándulást, és az Önkormányzatnak a támogatását.

a Színjátszó csapat nevében:

 

 

őszakában – dalostalálkozót 

en voltak jelen a rendezvényen. A közel két órás műsor a házigazda 
dött, majd a Zákányszéki Parasztkórus, a Zsombói Bokréta Dalkör és 

ő szép műsorát. 
séges vacsora elfogyasztása után táncoltak, mulattak, jól érezték magukat. 

Köszönjük szépen Mindenkinek, aki segítségünkre volt abban, hogy rendezvényünk sikeres legyen. 
mogatásáért, Kökény Ferencnének (Sarki 

nak szponzori támogatásáért, a Borostyán Étterem dolgozóinak a nagyon finom, ízletes 
Vizsnyiczai Borbálának és Godáné 

 (ahol csak szükség volt) munkáért, a közmunkásoknak a pakolásért, a Népdalkör 

Őszirózsa Népdalkör nevében: 
Kálmán Dánielné 

 
 

r Színjátszókör csapata Szarvasra indult egy napos kirándulásra. Mónika 
tanár néni már az úton felkészítette a kirándulókat, hogy milyen nevezetességeket, érdekességeket fognak megnézni 

ként, majd egy hajókirándulásra 
 növény és állatvilágát ismertette, 

Körös partján álló különleges épületeket. Mindenki nagyon barátságos 
volt csoportunkkal. Visszaérve az arborétumba pávákkal, mókusokkal találkoztunk, majd a Mini—Magyarország 

et és elvarázsolta a gyerekeket és a 
, hogy egy várat/kastélyt hány fogkefével 

egy makett bemutatása után a gyerekek gombnyomással megszólaltatták az épületek, 
 is kegyes volt hozzánk, hazaindulásunkkor, már a buszon eredt 

dve tértünk haza. Köszönjük szépen Mónika 
zte számunkra ezt a kirándulást, és az Önkormányzatnak a támogatását. 

a Színjátszó csapat nevében: 
Goda Fanni 



 

A falugazdász tájékoztatója 
 
Októberi aktualitások 

A tavaszi fagykárt, jégverést, aszálykárt szenvedett termelők, akinek a Kormányhivatal megállapította a tábla 
szinten a 30 %-os kiesést és erről határozatot kaptak, november 1. és 30. között kell benyújtani a Kárenyhítési kifizetési 
kérelmet. Erről még pontos információnk nincs, október végétől érdeklődhetnek az érintettek. Mindenképpen szükség 
lesz a tárgyévi, (azaz a 2019-es évi) megtermet
 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 (zöldség, pillangós szálas növények (lucerna)) támogatást igénylő gazdáknak 
Gazdálkodási naplót kell majd vezetniük, melynek a pontos formátuma nálam beszerezhető, az érintett gazdákat 
kérem, érdeklődjenek. Ezek ellenőrzése jelenleg is zajlik az Álla
ügyfeleket. Az ellenőrzés alatt álló termelők esetében az előleg kifizetése biztos, hogy késni fog.
 Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók
A 2017-ben kiállított kártya alapú ősterme
ezek az igazolványok 2019. december 31
(2020. január 1-től érvényes) betétlapok kiállítása, elsősorban azon termelő
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.) rendeleté
43/2010-es FVM rendeletet. Ennek legfontosabb változása a növényvédő gépek időszakos felülvizsgálatára vonatkozó 
szabályozás változása.  Jelen információink alapján, akinek 5 évnél régebbi gyártású árute
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
felülvizsgálat iránti kérelmet. Remélhetőleg a következő lapzártáig rendelkezni fogunk pontosabb információkkal. 
 Minőségbiztosítási és egyéb okokból a falugazdász
igazolvány, (vállalkozók esetében Kamrai kártya) 
kérek mindenkit, hogy ezt ezentúl mindig hozzák magukkal.

Az aktuális pályázati lehetőségek a 
www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem, figyeljék ez
 
     

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy bővül a FORRÁS GÉPEK KFT. szolgáltatási kínálata, ezentúl
permetezőgépek műszaki állapotának időszakos felülvizsgálatára.

A vizsga új gép esetében legkésőbb a gyártástól számított ötödik évben, míg a használt gépeknél háromévente 
kötelező. 

A felülvizsgálaton megfelelt növényvédelmi gépen tanús

Fontos kihangsúlyozni, hogy a permetezőgép felülvizsgálatra
jelentkeznie! 

Jelentkezni az  info@forrasgepek.hu e-

Igény esetén vállalunk a Forrás Gépek Kft telephelyén történő felkészítést, vizsgáztatást a gép e
visszaszállításával is. 

  Ha bármilyen kérdésben segítségére lehetünk, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.
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A tavaszi fagykárt, jégverést, aszálykárt szenvedett termelők, akinek a Kormányhivatal megállapította a tábla 
erről határozatot kaptak, november 1. és 30. között kell benyújtani a Kárenyhítési kifizetési 

kérelmet. Erről még pontos információnk nincs, október végétől érdeklődhetnek az érintettek. Mindenképpen szükség 
es évi) megtermett termés mennyiségi adataira (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.

alapú (zöldség, pillangós szálas növények (lucerna)) támogatást igénylő gazdáknak 
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, hogy késni fog.

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók 
kártya alapú őstermelői igazolványokat 2017, 2018, és 2019-re érvényes betétlappal láttuk el, 

2019. december 31-ig érvényesek. Szeptember 1-től lehetséges az előre mutató hatályú 
től érvényes) betétlapok kiállítása, elsősorban azon termelők esetében, akik 2020

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 
es FVM rendeletet. Ennek legfontosabb változása a növényvédő gépek időszakos felülvizsgálatára vonatkozó 

szabályozás változása.  Jelen információink alapján, akinek 5 évnél régebbi gyártású árute
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 

alószínűleg december 31-ig a NÉBIH honlapján közzétett nyomtatványon jelezni kell a műszaki 
felülvizsgálat iránti kérelmet. Remélhetőleg a következő lapzártáig rendelkezni fogunk pontosabb információkkal. 

Minőségbiztosítási és egyéb okokból a falugazdásznál mindennemű ügyintézés csak az Őstermelői 
, (vállalkozók esetében Kamrai kártya) elektronikus beazonosítása után lesz lehetséges

kérek mindenkit, hogy ezt ezentúl mindig hozzák magukkal. 
Az aktuális pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu , www.kormany.hu, a 

honlapokon megtalálhatók, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is. 

 Tisztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

 

 

 

 

 

Tisztelt Ügyfeleink! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy bővül a FORRÁS GÉPEK KFT. szolgáltatási kínálata, ezentúl
permetezőgépek műszaki állapotának időszakos felülvizsgálatára. 

A vizsga új gép esetében legkésőbb a gyártástól számított ötödik évben, míg a használt gépeknél háromévente 

A felülvizsgálaton megfelelt növényvédelmi gépen tanúsító matricát kell elhelyezni. 

Fontos kihangsúlyozni, hogy a permetezőgép felülvizsgálatra 2019. december 31-ig 

-mail címen, vagy a  36-30/384-1068-as telefonszámon lehet!

Igény esetén vállalunk a Forrás Gépek Kft telephelyén történő felkészítést, vizsgáztatást a gép e

Ha bármilyen kérdésben segítségére lehetünk, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. 

FORRÁS GÉPEK KFT. 

Mobil: +36 30 / 384-1068 
Tel/Fax: +36 62/287-248 

 

 

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

kérelmet. Erről még pontos információnk nincs, október végétől érdeklődhetnek az érintettek. Mindenképpen szükség 

A kérelmek helyszíni ellenőrzése a területen általában befejeződött, s megkezdődött a támogatási előlegek kifizetése is. 
alapú (zöldség, pillangós szálas növények (lucerna)) támogatást igénylő gazdáknak 

kell majd vezetniük, melynek a pontos formátuma nálam beszerezhető, az érintett gazdákat 
mkincstár részéről, melyről előzetesen értesítik a kijelölt 

ügyfeleket. Az ellenőrzés alatt álló termelők esetében az előleg kifizetése biztos, hogy késni fog. 

re érvényes betétlappal láttuk el, 
től lehetséges az előre mutató hatályú 

k esetében, akik 2020-as év elején kívánnak 
értékesíteni. Minden termelőt kérem, hogy nézzék át a kártya alapú őstermelői igazolványaikat, s amennyiben az 

vel módosította a növényvédelmi tevékenységről szóló 
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 

ig a NÉBIH honlapján közzétett nyomtatványon jelezni kell a műszaki 
felülvizsgálat iránti kérelmet. Remélhetőleg a következő lapzártáig rendelkezni fogunk pontosabb információkkal.  

mindennemű ügyintézés csak az Őstermelői 
elektronikus beazonosítása után lesz lehetséges, ezért arra 

, a www.mvh.gov.hu és a 
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Egyházi hírek 
  
OKTÓBERBEN: megváltozik a szentmisék ideje 

17.00 rózsafüzér és azt követi 17.30 kor a 
Mise!   

Október 5. szombat - kezdődik a Templomi 
hittan: 8.00-kor bérmálkozók, 9.00 
elsőáldozók 

Október 20. vasárnap: Missziós vasárnap 
missziós gyűjtés a missziók javára 

Október 23. szerda: N E M Z E T I Ü N N E P
Kapisztrán Szent János, egyházmegyénk másik 

védőszentje, 
Október 27. vasárnap: Nyári időszámítás vége 

órákat visszaállítjuk, esti mise 17.00 órakor 
lesz. 

November 1. péntek: MINDENSZENTEK ünnepe, 
14.00 órakor a temetőben szentmise, majd 
sírszentelés! Este nincs rózsafüzér!!!

November 2.  Szombat: HALOTTAK NAPJA 17.00 
ünnepi MISE, majd Halottak esti ájtatosság, 
az elhunyt lelkekért 

November 3. Vasárnap: Évközi 31. 
November 7. Első-csütörtök Jézus Szíve családok 

szentségimádása 
 
 

TÉKOZLÓ FIÚ IMÁJA 
Akartam mindent, ami nekem jár.

Elvettem, elvittem, elszórtam, elvesztettem.
Semmim sincs már. 

Szegény vagyok és idegen.
Mi várhat még rám? 
Ki várhat még rám? 

Apám! 
Fölkelek, 

hazatérek, 
megbánom, 
letörlesztem. 

És te már vártál, 
messziről megláttál, 

elém szaladtál, 
nyakamba borultál, 

megcsókoltál. 
Sírtam, dadogtam, zokogtam...
És te örömödben felöltöztettél,

gyűrűt húztál ujjamra, 
sarut a lábamra, 

levágtad a hizlalt borjút, 
etettél és vigadtál velem. 

Bocsáss meg! 
Nem hagylak el többé soha!

   
AZ EMBERT KERESŐ ISTEN 
 
    A spanyol polgárháború idején történt. Saint 
Exupery  leírta az elbeszélését „A mosoly”  (Le 
sourire) címet adta neki. Ez az ember, Loui, a 
köztársaságiak oldalán harcolt és az ellenséges 
erők fogságába esett. Ezek szigorú börtönbe 
zárták. Az őrei rideg tekintetéből és a durva 
bánásmódból, biztosra vette, hogy másnap eljön 
élete utolsó, végső órája és ki fogják végezni!  
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Nem hagylak el többé soha! 

rháború idején történt. Saint -
Exupery  leírta az elbeszélését „A mosoly”  (Le 

Ez az ember, Loui, a 
köztársaságiak oldalán harcolt és az ellenséges 
erők fogságába esett. Ezek szigorú börtönbe 

Az őrei rideg tekintetéből és a durva 
bánásmódból, biztosra vette, hogy másnap eljön 
élete utolsó, végső órája és ki fogják végezni!   

Istenem, ne hagyj el, küldj valamilyen 
nekem segítséget. Te nem hagyod el a 
bízókat. Mutass nekem utat. Szabadíts meg a 
félelemtől. Még nem akarok meghalni, Látni 
szeretném az enyéimet. 
Nem volt kétséges, hogy
Remegtem az idegességtől. A zsebeimbe 
kutattam, hátha maradt valahol egy 
motozás után. Találtam is egyet, de reszkető 
ujjaimmal alig tudtam az ajkamhoz emelni. Ekkor 
ráeszméltem, hogy gyufám nincs
Cellám rácsán át az őrre néztem. Ügyet sem 
vetett rám. Végtére is ki törődik egy senkivel, 
egy hullajelölttel. Istenem segíts! Spanyolul 
kiszóltam neki: - Nem tudna tüzet adni, kérem?
Felém pillantott, vállat vont,
meggyújtsa a cigarettámat.
tekintetünk óhatatlanul találkozo
a pillanat. Eljött a pillanat, amikor 
megajándékozhatom azzal,
halálraítéltnek is van. Ebben a pillanatban 
rámosolyodtam. Nem is tudom, miért tettem. 
Talán idegességemben, vagy azért mert 
testközelbe kerültünk. És mosolyogtam
a másodpercben, mintha egy szikra húzott volna 
ívet a két emberi szív között.
lélek között, és megtörtént a csoda, mert az őr is 
viszonozta a mosolyomat a rácson túlról. Már 
felparázslott a cigarettám, de ő
közelemben. Egyenesen a szemembe nézett, és 
egyre mosolygott. Én is moso
abban a tudatban, hogy ő ott a rácson túl nem 
egyszerűen csak egy zord börtönőr, hanem egy 
embert látok magam előtt. A tekintete mintha új 
távlatokat nyert volna. És valóban 
Van gyermeke? - kérdezte. 
elő a tárcámat és idegesen kotorásztam benne a 
családi fotók után. Megvan. És örömmel 
mutattam neki. Erre ő is előhúzta gyermekei 
képét, és arról beszélt milyen jövőt 
nekik.  S ekkor szemem megtelt könnyel
Elmondtam mennyire félek, hogy nem láthatom 
többé a családomat. Nem láthatom felnőni a 
gyermekeimet. Erre az Ő szemében is könnyek 
jelentek meg. 
   És Istenem, mi történt. Hirtelen egy 
mozdulattal kinyitotta a zárka ajtaját, és némá
kiengedett az épületből. Nesztelenül a kertek 
alatt. Kikísért a városból. A település szélén 
elengedett, s továbbra is szótlanul. Sarkon 
fordult és ott hagyott. Ugye milyen csodálatos
Egy mosoly által mentette meg Isten az 
életemet.  A mosoly két ember 
kapcsolata. 
Ha minden ember felismerné 
többé nem lennének ellenségek. 
gyűlölet, az irigység és a félelem. A mosoly által 
a lelkek találkoznak. 
   A „TANÉV KEZDETE” Jó
hogy számos kérdésre választ kapjunk. AZ 
EGÉSZ ÉLETÜNK ISKOLA! Az iskola akkor éri el a 
célját, ha az „életre” tanít. Az iskola csak 
bevezető az „élet nagybetűs iskolájába”. Ez az 
iskola egészen az utolsó lélegzetvételünkig tart. 
Itt a tantárgyak is egyénre szabottak
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nekem segítséget. Te nem hagyod el a benned 
bízókat. Mutass nekem utat. Szabadíts meg a 
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EGÉSZ ÉLETÜNK ISKOLA! Az iskola akkor éri el a 
célját, ha az „életre” tanít. Az iskola csak 
bevezető az „élet nagybetűs iskolájába”. Ez az 
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Gyakran még a tanár sincs közelben. Egyedül kell 
megoldani a számtan házi feladatot. Sokszor 
megijedünk az élet iskolájának házi feladataitól.
Az élet iskolájában nincs helye a tunyaságnak.
Tanulnunk kell, nincs mentség. Az ismétlés és a 
pótvizsga ebben az iskolában ismeretlen fogalom. 
Tanulni kell, de nem magolni, mert a magolással 
elsajátított tudás nem alkalmazható a 
mindennapi életben. Mert hiányzik belőle az 
értelemmel felfogott lényeg. Az ész használata 
nélkül nincs bölcs és értelmes élet. Márpedig 
senki sem akar értelmetlenül bolyongani az élet 
útvesztőiben. Számunkra fontosak a célok. A 
céltalan élet vegetálás és hosszan tartó 
haldoklás. A jövő reménye nélkül élő ember, 
erejét és lelkét veszíti. 
A házi feladatot illő megtanulni, vagyis legalább 
megbirkózni vele, még akkor is,
maradunk. 
Csatákat veszíthetünk, de a háború elveszítése 
végzetes lehet. Tehetünk az életben téves 
lépéseket, amelyből sokat tanulhatunk. Olykor 
szükségünk van tévedésekre, hibákra, nagy 
esésekre, hogy megtanuljuk belőle mi
hová vezet a bűn útja.  Talán ebben rejlik annak 
a titoknak is a kulcsa, hogy Isten miért engedi 
meg a mély zuhanásokat a bűnbe. 
    Nincs tanulás kíváncsiság nélkül. Itt tis
kíváncsiságra gondolok, mely az értékeket keresi, 
fürkészi. (Mert van bűnös kíváncsiság
csodákat keresi. Melyeket a Teremtő Isten 
gyöngyszemekként szórt szét ebben a csodálatra 
méltó világunkban. A tudásvágyra gondolok. Az 
építő jellegű kíváncsiságot nem lehet elgondolni 
nyitottság nélkül. A bezárkózott lélek nem képes 
befogadni az élet nagy dolgait. De nem képes a 
szenvedés elviselésére sem. 
Vegyük szemügyre a kis napraforgóra 
emlékeztető ZÁPORVIRÁGOT, más
NAPVIRÁG. 
E bájos virág napról napra kitárja szirmait a 
felkelő nap sugarainak, majd miután egész nap 
élvezte az életet adó fényt, estére becsukja a 
szirmait. - A „záporvirág” (Gazania rigens) Dél
Afrika területéről származik, évelő növény, 
hazánkban egynyári növényként ültetik, mivel a 
telet nem bírja. Nagyon mutatós növény. 
Színválasztéka kifejezetten gazdag. 
kellene nekünk is kitárni szívünket az új nap új 
örömei előtt. Az új nap tanúságai előtt. Ha nem 
teszünk semmit, a házi feladatot sem oldottuk 
meg. Ha nem tesszük, a boldogság ismeretlen 
fogalommá válik életünkben. 
A BOLDOGGÁ VÁLÁST TANULNI KELL. Minden 
pillanatban. Nem holnap, hanem most. Az élet túl 
rövid ahhoz, hogy sült galambokra várakozzunk. 
- azaz, várjuk, hogy életünkbe mikor
boldogság. Sokszor tévedünk, ha a boldogságot 
máshol keressük. Sőt úgy gondoljuk,
boldogság a tárgyakban vagy anyagi javakban 
rejlik. Az igazi boldogság forrását magunkban 
hordozzuk. Kimondom mint tékozló fiú:
Vétkeztem, új életet kezdek. Haza megyek, mert 
Atyám hazavár. Nemcsak hazavár, hanem elém 
jön és átölel. 
Az élet iskolájának padjait naponta koptatni kell. 
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Kimondom mint tékozló fiú: 

Vétkeztem, új életet kezdek. Haza megyek, mert 
hazavár, hanem elém 

Az élet iskolájának padjait naponta koptatni kell. 

Nincs iskolaszünet! A tanítás és a tanulás 
folyamatos. A nyitott szív és a lélek tudásvágya is 
korlátlan. Merjünk járni ebbe az iskolába. 
Tanuljunk és tanítsuk egymást
feledkezünk meg arról, hogy az IGAZI 
BÖLCSESSÉG a MESTERTŐL jön. Az élet ura 
téged is hazavár! 
   Egy portugál közmondással zárom. „Ne 
veszítsd el soha a bizalmadat! ISTEN GÖRBE 
VONALAKON IS EGYENESEN ÍR!”   
megfigyelhető Kalacsi 
életében. János a középiskola elvégzése után 
kanyargós életpályát járt be. Állatorvosi karra 
jelentkezet Szarajevóba. De a nagybetűs élet 
közbeszólt, nem fejezhette be állatorvosi 
tanulmányait, mert 1990-
polgárháború.  Félbe kellet
tanulmányait, nem engedte, hogy állatorvos 
legyen.  Ekkor visszatért szülőfalujába 
Kishegyesre. Talán az Isten akarata volt ez is 
megírva az „Élet Könyvébe”. Itt bement a 
Plébániára, megkérték, hogy segítsen az ottani 
hitoktatásba. A Roma gyer
rá. Közben, - nem akarta, hogy az idő elszaladjon 
csak úgy a feje fölött - tovább akarta képezni 
magát, és 1994-ben már a szabadkai Teológiai 
Katekétikai Intézet hallgatója lett. Néhány 
hónapos ottani tanulás után az olasz 
nyelvtudását is pallérozta, vagyis gyarapította. 
így került az Agape Kiadóhoz é
keresztül a Kiadó fontos láncszeme lett. 
Újságíróként, fordítóként, 
kamatoztatta talentumait. 2005
14 éven keresztül a HITÉLET c
szerkesztette és tördelte. Munkájában alapos és 
lelkiismeretes volt. Többször is előfordult,
ez az alaposság a határidő csúszását 
eredményezte. Amikor már nagyon fáradt volt 
kikapcsolta a computert és fölállt
a fényképezőgépet – mert a S
mellett a fotózás volt, a másik nagy szenvedélye 
– kiment a Duna partra lazítani, új energiával 
feltöltődni. Nézte Isten kék egét és a Teremtett 
világot. 
Szíve és élete föltöltődött a Teremtő szeretetével.  
53 évet kapott az Élet Urától. A
megérkezett számára a „behívó parancs!”  
számot sáfárkodásodról! -
kereső és az embert szerető Istenéhez. Azóta 
szemtől-szembe láthatja és elmerül Isten adta 
boldogságban. 
„Ne veszítsd el soha a bizalmadat!” 
közmondás fölszólítása. Ő nem veszítette el!
    Testvér! Az élet neked sem könnyű! Te se 
veszítsd el bizalmadat. 
       Ezt kéri forráskút minden lakójától
 

Soós János esperes
 

 

 

Nincs iskolaszünet! A tanítás és a tanulás 
folyamatos. A nyitott szív és a lélek tudásvágya is 
korlátlan. Merjünk járni ebbe az iskolába. 
Tanuljunk és tanítsuk egymást, de ne 

dkezünk meg arról, hogy az IGAZI 
MESTERTŐL jön. Az élet ura 

Egy portugál közmondással zárom. „Ne 
veszítsd el soha a bizalmadat! ISTEN GÖRBE 
VONALAKON IS EGYENESEN ÍR!”   Ez jól 

Kalacsi János (1966-2019) 
. János a középiskola elvégzése után 

kanyargós életpályát járt be. Állatorvosi karra 
arajevóba. De a nagybetűs élet 

közbeszólt, nem fejezhette be állatorvosi 
-es években kitört a 

polgárháború.  Félbe kellet szakítani a 
tanulmányait, nem engedte, hogy állatorvos 
legyen.  Ekkor visszatért szülőfalujába 
Kishegyesre. Talán az Isten akarata volt ez is 
megírva az „Élet Könyvébe”. Itt bement a 
Plébániára, megkérték, hogy segítsen az ottani 
hitoktatásba. A Roma gyerekek tanítását bízták 

hogy az idő elszaladjon 
tovább akarta képezni 

ben már a szabadkai Teológiai 
Katekétikai Intézet hallgatója lett. Néhány 
hónapos ottani tanulás után az olasz 

t is pallérozta, vagyis gyarapította. S 
így került az Agape Kiadóhoz és két évtizeden 

fontos láncszeme lett. 
Újságíróként, fordítóként, tördelőként 

. 2005-2018-ig tehát, 
14 éven keresztül a HITÉLET c. folyóiratot 
zerkesztette és tördelte. Munkájában alapos és 

lelkiismeretes volt. Többször is előfordult, hogy 
ez az alaposság a határidő csúszását 
eredményezte. Amikor már nagyon fáradt volt 

és fölállt, nyakába vette 
mert a Sajtóapostolkodás 

mellett a fotózás volt, a másik nagy szenvedélye 
kiment a Duna partra lazítani, új energiával 

. Nézte Isten kék egét és a Teremtett 

élete föltöltődött a Teremtő szeretetével.  
53 évet kapott az Élet Urától. Amikor 
megérkezett számára a „behívó parancs!”  - Adj 

- Ő ment az embert 
kereső és az embert szerető Istenéhez. Azóta 

szembe láthatja és elmerül Isten adta 

„Ne veszítsd el soha a bizalmadat!” - hangzott a 
. Ő nem veszítette el! 

Testvér! Az élet neked sem könnyű! Te se 

Ezt kéri forráskút minden lakójától: 

Soós János esperes-plébános 

 



 

TISZTELT FORRÁSKÚTI LAKOSOK! 

Meg szeretném köszöni a település azon lakóinak a támogatását, bizalmát, akik szavaztak rám 2019. október 

13-án a helyhatósági választáson. Sajnos nem sikerült a változást elhozni Forráskútra. A számok azt mutatják, 

hogy a faluban sokan meg vannak elégedve a település 

Gratuláltam a Polgármester Úrnak és további jó munkát kívántam. 

erőt ad, hogy legalább olyan intenzív munka jö

elmúlt két hétben és a választás napján. 

Úgy gondoltam, hogy megfogadom a 

utóbbi időszakban felerősödő közérdekből, a közért történő tenni akarás lendületéből maradjon a következő 

időkre is!”. Az egyik program-pontommal kapcsolatban (

kedés lakossági igényekhez való közelítésében

A mai napig nem kaptam választ! Most nyílt levélként jelentettem meg itt az újság 

Még egyszer köszönöm a szavazatokat, majd talán legközelebb!

                                                              Tisztelettel: Szilágyiné Darázs Krisztina

NYÍLT LEVÉL FODOR IMRE POLGÁRMESTER ÚRHOZ

(A levél az eredeti, amit 2019.03.21
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Előzetes megbeszélésünk alapján fordulok Önhöz és a Tisztelt Képvisel
alföldi Közlekedési Központ Zrt Forgalmi Igazgatóság
hogy a Szeged – Forráskút útvonalon a délutáni órákban (16:15 és 17:15
hosszabbítás vagy járat sűrítés történjen a forráskúti lakosság érdekében.

Jelenleg az említett időszakban a Szeged 
tartama alatti munkanapokon) közlekedik autóbusz
akkor miért is nem közlekedik nyáron, mivel a tanév adott tanítási év szeptember elsejét
következő év augusztus 31-ig tart.  

A nemzet köznevelésről szóló 2011. évi CX
alapján: 
„ tanév: az iskolában, kollégiumban szeptember 1
időszak,”. 

Helyesebb megfogalmazás lenne az iskolai el
menetrendében a Szeged – Forráskút vonalon

A Társaság a fentiek alapján félrevezeti az utazóközönséget, hiszen a hivatalos menetrend alapján a 
17:15-ös járatnak (1. melléklet) egész évben közlekednie kellene, ehelyett nyári szünetben a 16:15
járat után csak a 17:45-ös járat közlekedik Forráskút

Úgy gondolom, hogy a nyári szünetben, nem abban az id
amikor a különböző hivatalokban a munkájukat befejez
tanítási év időszakában sem jobb a helyzet ekkor csak éppen 1 órát kell a következ
forráskúti embereknek. 
Véleményem szerint ez még elégséges szolgáltatás

Összehasonlítottam a környező településekre ebben az id
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köszöni a település azon lakóinak a támogatását, bizalmát, akik szavaztak rám 2019. október 

án a helyhatósági választáson. Sajnos nem sikerült a változást elhozni Forráskútra. A számok azt mutatják, 

hogy a faluban sokan meg vannak elégedve a település mostani vezetésével.  

Gratuláltam a Polgármester Úrnak és további jó munkát kívántam. Bízom benne, hogy a

legalább olyan intenzív munka jöjjön a település életében a következő öt évben, mint volt az 

lasztás napján.  

Úgy gondoltam, hogy megfogadom a Polgármester Úr kampány levelében írt utóiratot: „Kívánom, hogy az 

utóbbi időszakban felerősödő közérdekből, a közért történő tenni akarás lendületéből maradjon a következő 

tommal kapcsolatban (Önkormányzati támogatás a közösségi tömegközl

kedés lakossági igényekhez való közelítésében), kértem Polgármester Úr segítséget még 2019. március 21

A mai napig nem kaptam választ! Most nyílt levélként jelentettem meg itt az újság oldalán

Még egyszer köszönöm a szavazatokat, majd talán legközelebb! 

Tisztelettel: Szilágyiné Darázs Krisztina 

NYÍLT LEVÉL FODOR IMRE POLGÁRMESTER ÚRHOZ

(A levél az eredeti, amit 2019.03.21-én dr. Kapás Anita átvett az Önkormányzat nevében.

zetes megbeszélésünk alapján fordulok Önhöz és a Tisztelt Képviselő - Testülethez, hogy a 
alföldi Közlekedési Központ Zrt Forgalmi Igazgatóságnál (továbbiakban: Társaság)

Forráskút útvonalon a délutáni órákban (16:15 és 17:15
rítés történjen a forráskúti lakosság érdekében.  

szakban a Szeged – Forráskút útvonalon 16:15 (naponta)
közlekedik autóbusz. Bár itt megjegyezném, hogy a 17:15

akkor miért is nem közlekedik nyáron, mivel a tanév adott tanítási év szeptember elsejét
 

l szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznev. tv.) 4. §. 30. pont

tanév: az iskolában, kollégiumban szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31

Helyesebb megfogalmazás lenne az iskolai előadási napokon közlekedik, amit használ is a Társaság a 
Forráskút vonalon a 16:10-es járat esetében. 

A Társaság a fentiek alapján félrevezeti az utazóközönséget, hiszen a hivatalos menetrend alapján a 
egész évben közlekednie kellene, ehelyett nyári szünetben a 16:15

járat közlekedik Forráskút irányába (1 óra 30 perc várakozási id

Úgy gondolom, hogy a nyári szünetben, nem abban az időszakban kellene a járatokat csökkenteni, 
 hivatalokban a munkájukat befejező emberek sietnének haza családjukhoz

jobb a helyzet ekkor csak éppen 1 órát kell a következ

elégséges szolgáltatásnak sem nevezhető. 

ő településekre ebben az időszakban milyen sűrűn járnak az autóbuszok 

 

 

köszöni a település azon lakóinak a támogatását, bizalmát, akik szavaztak rám 2019. október 

án a helyhatósági választáson. Sajnos nem sikerült a változást elhozni Forráskútra. A számok azt mutatják, 

Bízom benne, hogy a fölényes győzelem 

n a település életében a következő öt évben, mint volt az 

ampány levelében írt utóiratot: „Kívánom, hogy az 

utóbbi időszakban felerősödő közérdekből, a közért történő tenni akarás lendületéből maradjon a következő 

Önkormányzati támogatás a közösségi tömegközle-

segítséget még 2019. március 21-én. 

oldalán a kérésemet. 

NYÍLT LEVÉL FODOR IMRE POLGÁRMESTER ÚRHOZ  

az Önkormányzat nevében.) 

Testülethez, hogy a Dél-
(továbbiakban: Társaság) eszközöljék ki, 

Forráskút útvonalon a délutáni órákban (16:15 és 17:15 óra között) járat 

(naponta) és 17:15-kor (tanév 
egyezném, hogy a 17:15-ös járat, 

akkor miért is nem közlekedik nyáron, mivel a tanév adott tanítási év szeptember elsejétől a 

. tv.) 4. §. 30. pontja 

augusztus 31-éig tartó 

adási napokon közlekedik, amit használ is a Társaság a 

A Társaság a fentiek alapján félrevezeti az utazóközönséget, hiszen a hivatalos menetrend alapján a 
egész évben közlekednie kellene, ehelyett nyári szünetben a 16:15-ös 

irányába (1 óra 30 perc várakozási idő).  

szakban kellene a járatokat csökkenteni, 
 emberek sietnének haza családjukhoz. A 

jobb a helyzet ekkor csak éppen 1 órát kell a következő buszra várnia a 

ű űn járnak az autóbuszok  



 

 

és jelentős különbségeket állapítottam meg a mi útvonalunkhoz képest, amit sem a lakosságszám sem a 
távolság nem alapoz meg (forrás: http://menetrendek.hu/

A következő táblázatban összefoglalom röviden a megállapításaimat
 

Vonal Összes lakosságszám 
(2018. adat)
(http://nepesseg.com)

Zsombó  
Forráskút  

3.534   
2.107   
 

Bordány 
Üllés 

3.227   
3.107   

Balástya 
Kistelek 

3.495   
7.230   

Domaszék 
Mórahalom 

5.086   
6.317   

Szatymaz 4.932 fő

A táblázat adatait megvizsgálva, megállapítható, hogy a hasonló vonalakon sokkal 
járatközlekedés, mint a Szeged – 
munkaidő általában 16:00 és 16:30 óra között fejez
számolnia aki, a Szeged – Forráskút útvon

A fentiek alapján szeretnénk kérni a járathosszabbítását
Szeged – Zsombó járatnak Forráskút 
takarékosabb megoldás is lehetne, mint a 17:15 járat egész évben való m
Zsombó 16:45 járat 17:15-re érkezik meg Zsombó központi autóbusz váróhelyre, majd 17:45
visszafordul Szeged irányába. A járat 30 percet várakozik Zsombón. A menetrendet vizsgál
központi autóbusz váróhelye és Forráskút autóbusz váróterem
perc, vagyis 20 perc alatt megfordulna Forráskút érintésével az autóbusz.

Kérem a járathosszabbítás támogatását és a Társaság felé való hivatalos k
helyi újságban is meghirdetni, hogy mikor van a lakosságnak lehet
működő autóbusz járatok megfelelő
közvetíteni a Társaság felé. 

Az ügy végkimeneteléről hivatalos értesítést kérek.

Forráskút, 2019. március 21. 
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s különbségeket állapítottam meg a mi útvonalunkhoz képest, amit sem a lakosságszám sem a 
http://menetrendek.hu/).  

 táblázatban összefoglalom röviden a megállapításaimat a 16:00 és 17:45 közötti id

Összes lakosságszám  
. adat) 

(http://nepesseg.com) 

Megtett 
távolság 

Járat szám 

    
    5.641 fő 

23,3 km 3 

    
    6.334 fő 

26,1 km 4 

    
    10.725 fő 

28,9 km 6 

    
    11.403 fő 

31,4 km 6 

fő 14,4 km 4 

A táblázat adatait megvizsgálva, megállapítható, hogy a hasonló vonalakon sokkal 
 Forráskút vonalon. A különböző hivatalokban, intézményekben a 

 általában 16:00 és 16:30 óra között fejeződik be, a legnagyobb várakozási id
Forráskút útvonalon közlekedik.  

A fentiek alapján szeretnénk kérni a járathosszabbítását egész évben, a munkanapokon közleked
Zsombó járatnak Forráskút vonallal bővítve. Ez a megoldás a tapasztalatom alapján költség

is lehetne, mint a 17:15 járat egész évben való működése
re érkezik meg Zsombó központi autóbusz váróhelyre, majd 17:45

visszafordul Szeged irányába. A járat 30 percet várakozik Zsombón. A menetrendet vizsgál
Forráskút autóbusz váróterem megálló között a hivatalos menetid

20 perc alatt megfordulna Forráskút érintésével az autóbusz. 

Kérem a járathosszabbítás támogatását és a Társaság felé való hivatalos közvetítését, valamint kérem a 
helyi újságban is meghirdetni, hogy mikor van a lakosságnak lehetősége véleményt formálnia a jelenleg 

busz járatok megfelelősségéről, hogy probléma esetén a Polgármester Úr érdemben tudjon 

l hivatalos értesítést kérek. 

Tisztelettel: 
…………………………….

 Szilágyiné Darázs Krisztina

 

s különbségeket állapítottam meg a mi útvonalunkhoz képest, amit sem a lakosságszám sem a 

és 17:45 közötti időszakra: 

Járatok indulása 

16:15 
17:15 
17:45 

16:15, 16:25 
16:45, 17:30 
16:00, 16:20, 
16:30, 16:40, 
17:00, 17:40 
16:00, 16:15, 
16:35, 16:45, 
17:15, 17:45 
16:00, 16:35, 
16:45, 17:40 

A táblázat adatait megvizsgálva, megállapítható, hogy a hasonló vonalakon sokkal kiegyenlítettebb a 
 hivatalokban, intézményekben a 

dik be, a legnagyobb várakozási idővel annak kell 

a munkanapokon közlekedő 16:45 
Ez a megoldás a tapasztalatom alapján költség 

űködése, mivel a Szeged – 
re érkezik meg Zsombó központi autóbusz váróhelyre, majd 17:45-kor 

visszafordul Szeged irányába. A járat 30 percet várakozik Zsombón. A menetrendet vizsgálva Zsombó 
megálló között a hivatalos menetidő 10 

özvetítését, valamint kérem a 
sége véleményt formálnia a jelenleg 

l, hogy probléma esetén a Polgármester Úr érdemben tudjon 

…………………………….  
Szilágyiné Darázs Krisztina 



 

  
 

Válasz a nyílt levélre 

Meglepődve olvasom, hogy Szilágyiné Darázs Krisztina 
menetrend-módosítással kapcsolatos beadvány sorsáról, amit 2019. március 21

Válaszul közlöm, hogy minden évben megrendezésre kerül a menetrendi értekezlet, így az idén is, amire több 
módosítási indítványt küldtünk el, nem csak a levél írójának javaslatát. Ezeket a módosítási javaslatokat 2019. 
április 26-án küldtük el a DAKK Zrt-n
kezdeményeztem személyes egyeztetés megtartását, mely 2019. május 2
következményeként 2019. május 23-i keltezés
néhány javaslatot (pl. a nyílt levélben foglaltat is) továbbította az ellátásért felel
engedélyezésére. Várjuk ennek megtörténtét és eredményét, amit közölhetünk a beadványozókkal.

Tájékoztatásul közlöm továbbá, hogy e témában közvetít
szerepkört teljes körűen el is láttuk minden észrevétel kapcsán. Hangsúlyozom, a döntés nem a mi kezünkben van.

E lapszámban megjelent nyílt levelet is haladék
Válaszukban megerősítették, hogy az igény egyeztetés alatt áll.

Kérem a levélíróját, hogy továbbiakban a kérdések, felvetések és az arra adott válaszok meggyorsításának és 
emberi párbeszédre alkalmasabb voltának érdekében közvetlenül keressen meg bármikor
elérhetőségeimen, úgy, ahogyan eddig is megtette és megszokhatta Forráskút lakossága.

Továbbra is állok rendelkezésükre, forduljanak hozzám bizalommal!

 
Forráskút Község Önkormányzata 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
mellett, mely 4 hónapban kerül meghatározásra.
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 6793 Forráskút
A munkakörbe tartozó, lényeges felad
gyott szakmai program alapján, tanyagondnoki tevéken
Feltételek: 

– 8 általános iskolai végzettség, 
– B kategóriás jogosítvány,  
– magyar állampolgárság,  
– büntetlen előélet,  
– cselekvőképesség,  
– tanyagondnoki képzettség megl

kinevezéstől számított 1 éven belül
Benyújtandó iratok: 

– szakmai önéletrajz,  
– iskolai végzettséget igazoló o
– vezetői engedély másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi er
– nyilatkozat arról, hogy a pá

léséhez hozzájárul,  
– nyilatkozat arról, hogy a tany

A munkakör betölthetőségének időpontja:
– 2019. december 1. 

Benyújtásának határideje: 2019. november
Benyújtás módja: 

– postai úton vagy személyesen 
– e-mailben: hivatal@forraskut.hu
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dve olvasom, hogy Szilágyiné Darázs Krisztina — volt polgármesterjelölt — nyílt levélben érdekl
módosítással kapcsolatos beadvány sorsáról, amit 2019. március 21-én hozott el hozzám, hivatalomba.

Válaszul közlöm, hogy minden évben megrendezésre kerül a menetrendi értekezlet, így az idén is, amire több 
módosítási indítványt küldtünk el, nem csak a levél írójának javaslatát. Ezeket a módosítási javaslatokat 2019. 

nek. A rám bízott érdekek érvényesítése okán kötelességemnek eleget téve 
kezdeményeztem személyes egyeztetés megtartását, mely 2019. május 2-án hivatalunkban megtörtént. Ennek 

i keltezésű levélben írásban válaszolt a szolgáltató. Válaszában közölte, hogy 
néhány javaslatot (pl. a nyílt levélben foglaltat is) továbbította az ellátásért felelős minisztériumnak és vár ezek 
engedélyezésére. Várjuk ennek megtörténtét és eredményét, amit közölhetünk a beadványozókkal.

közlöm továbbá, hogy e témában közvetítői és igényjelzési szerepe van az önkormányzatnak, ezt a 
en el is láttuk minden észrevétel kapcsán. Hangsúlyozom, a döntés nem a mi kezünkben van.

E lapszámban megjelent nyílt levelet is haladéktalanul továbbítottuk a közlekedési szolgáltató illetékeseinek.
sítették, hogy az igény egyeztetés alatt áll. 

Kérem a levélíróját, hogy továbbiakban a kérdések, felvetések és az arra adott válaszok meggyorsításának és 
emberi párbeszédre alkalmasabb voltának érdekében közvetlenül keressen meg bármikor

ségeimen, úgy, ahogyan eddig is megtette és megszokhatta Forráskút lakossága. 

Továbbra is állok rendelkezésükre, forduljanak hozzám bizalommal! 

Tisztelettel: 
Fodor Imre 

  

ÁLLÁSLEHETŐSÉG 

Forráskút Község Önkormányzata pályázatot hirdet 
 

tanyagondnoki állás betöltésére 

közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
hónapban kerül meghatározásra. 

teljes munkaidő, munkanapokon (heti 40 óra) 
Forráskút, Fő utca 74/A. 

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok: tanyagondnoki szolgáltatás nyújtása az önkormányzat által jóv
nyagondnoki tevékenység. 

ség,  
 

tanyagondnoki képzettség megléte, vagy nyilatkozat, hogy vállalja szükséges vé
tott 1 éven belül. 

iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,  
vezetői engedély másolata,  

rkölcsi bizonyítvány másolata,  
ályázó a pályázatban foglalt személyes adatainak pályázattal ka

tanyagondnoki képzést vállalja (annak hiánya esetén). 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 

november 15. 

személyesen Forráskúti Polgármesteri Hivatal 6793 Forráskút, Fő utca 74
hivatal@forraskut.hu címre. 

 

nyílt levélben érdeklődik egy 
én hozott el hozzám, hivatalomba. 

Válaszul közlöm, hogy minden évben megrendezésre kerül a menetrendi értekezlet, így az idén is, amire több 
módosítási indítványt küldtünk el, nem csak a levél írójának javaslatát. Ezeket a módosítási javaslatokat 2019. 

ek. A rám bízott érdekek érvényesítése okán kötelességemnek eleget téve 
án hivatalunkban megtörtént. Ennek 

tató. Válaszában közölte, hogy 
ős minisztériumnak és vár ezek 

engedélyezésére. Várjuk ennek megtörténtét és eredményét, amit közölhetünk a beadványozókkal. 

i és igényjelzési szerepe van az önkormányzatnak, ezt a 
en el is láttuk minden észrevétel kapcsán. Hangsúlyozom, a döntés nem a mi kezünkben van. 

közlekedési szolgáltató illetékeseinek. 

Kérem a levélíróját, hogy továbbiakban a kérdések, felvetések és az arra adott válaszok meggyorsításának és 
emberi párbeszédre alkalmasabb voltának érdekében közvetlenül keressen meg bármikor az ismert 

 

közalkalmazotti jogviszony próbaidő kikötése 

gondnoki szolgáltatás nyújtása az önkormányzat által jóváha-

ges végzettség megszerzését a 

lyázattal kapcsolatos keze-

 

Fő utca 74. címre, vagy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírree
Házasságkötés 

Szegvári Imre és Halász Ilona

        Gyenizse Tibor és Ficzere Nikolett

        Szűcs Dávid és Kelemen Henriett

fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Születések 
Borbás Zsolt Viktornak és Kovalik 

Klaudiának 

Zsolt Norbert 

Böröcz Csabának és Erdei Tímea Eszternek

Bertalan 

nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás  
 Kálmán Ferenc 

 Rácz Alajos 

   
 Özv. Gyuris Rudolfné Kisapáti Mária

Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

 

RUHAVÁSÁR 
MINDEN KEDDEN 6- 11 ÓRÁIG

A PIAC TÉREN 
A NAGYSÁTORBAN  

Női, férfi és gyermekruhák (Olasz, török, 
lengyel) Extra méret 4-10XL

Lakás textil, sapka, kesztyű, sportcip
papucsok 

Alkalmi ruhák és blúzok
Hetente új árukészlettel várom kedves 

vevőimet. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szerettünk, Kálmán Ferenc búcsúztatásán 
megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 
fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

Gyászoló Család
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eekk  

Szegvári Imre és Halász Ilona 

Gyenizse Tibor és Ficzere Nikolett 

cs Dávid és Kelemen Henriett 

séget. Gratulálunk! 

olt Viktornak és Kovalik 

Böröcz Csabának és Erdei Tímea Eszternek 

nevű gyermeke született. Gratulálunk! 

(élt 83 évet) 
 

(élt 64 évet) 

Kisapáti Mária 
(élt 85 évet) 

fogadják részvétünket! 

11 ÓRÁIG 

 
(Olasz, török, 

10XL 
portcipők, 

Alkalmi ruhák és blúzok 
várom kedves 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
búcsúztatásán 

megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 
fájdalmunkban velünk együtt éreztek. 

Gyászoló Család 

 



 

  
 

 

 

Hétvégi állatorvosi ügyelet
 

Október 23-án 08 órától 20 óráig  
 Dr. Papp Sándor Telefon: 06 

Október 26-án és 27-én 08 órától 20 óráig
 Dr. Tóth Ferenc Telefon: 

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 
Mórahalom        november 17. állat- és kirakodó 
Ruzsa          október 27. állat- és kirakodó vásár
Kistelek       november 3. állat- és kirakodó vásár
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Hétvégi állatorvosi ügyelet 

Telefon: 06 30/487-9805 
08 órától 20 óráig  

Telefon: 20/476-3517 
 

orráskúton az Orvosi Rendelőben  

A betegek bejelentkezésére 11.30-ig van 

rendelkezésre állási idő. 
természetesen folyamatos a 

16 óra között, ezen kívüli 

7.30 óráig, illetve hétvégén)  
Szegedi Központi Háziorvosi 

ES KÖZPONTI MENTŐ 

 

Ft/adag.  
Valamint egyéb menü lehetőségek! 

Vállaljuk továbbá családi rendezvények 
lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig. 

lre és helyben fogyasztásra. 

Várjuk megrendelését telefonon is! 

00 óráig. 
Várjuk kedves vendégeinket! 

 
SZÉP Kártyát is elfogadunk! 

Autószerelő és vizsgabiztos 
és kistehergépjárművek 

javítása, vizsgára való felkészítése és 

gépjárművek diagnosztikája 
gépjárművek okmányirodai ügyintézése 

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

E-MAIL CÍMEK

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

  e-mail:  polgarmester@forraskut.hu

Általános Iskola 
                                       
                            

  e-mail:  iskola@forraskut.hu

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

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

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

Tanácsadó 

Fogorvosi Rendelő 

Gyógyszertár  
 e-mail:  dr.cseh

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

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata

Műszaki hibabejelentés: 

Szennyvízrákötés bejelentése

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 Ház
  Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3.
  Telefon/fax: 62/287
  E-mail: muvhaz@fo
Megjelenés: havonta 850 példányban
Megjelent: 2019.10.21. Következő lapzárta 

Az újság minden háztartás számára ingyenes

és kirakodó vásár  
kirakodó vásár 
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. 

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 november 4. 
Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


