
 

 
 

 
 
 

VIII. 9.  2019. szeptember 
 

Ezúton szeretettel meghívjuk Önöket

a 2019
szombaton  tartandó  hagyományőrző

A program:

13.3
ahol a borversenyre nevezett borokat is megkóstolhatják az érdekl

dők. 

14.00
2018

nár Család szőlőbirtokára, ahol 

velődési Háznál hagyományos módon feldolgozott szőlő mustját 

kóstolhatjuk

19.00 órakor
Művelődési Házban, mely megmérettetésre a kezdés előtt, a hel

színen lehet jelentkezni, mindezek után kihirdetésre kerülnek a 

borverseny eredményei. Valamint bemutatjuk a 

tábornok

19.30 órától
Cocktail Band együttes.

(Vacsorajegyek elővételbe

Szeretettel
 

gtÜàtÄÉÅ 
XXVI. Forráskúti Fa-
lunapok és Lovasnap 

2-4. oldal 
Önkormányzati hírek 

5. oldal 
Választási tájékoztató 

6-7. oldal 
Választási hirdetmé-

nyek 
8-13. oldal 

Agrárhírek 
13. oldal 

Egyházi hírek 
14-15. oldal 

Iskolai hírek,   
Mobilitási hét, 

busz menetrend  
16. oldal 

Anyakönyvi hírek, hir-
detések 

17. oldal 
Vásárnaptár 

Állatorvosi ügyelet 
Közérdekű telefon-

számok 
18. oldal 

NÉPDALOS 
TALÁLKOZÓ 

 
 

A Jerney János Művelődési Házban 
2019. szeptember 21-én, szom-

baton  
14.30 órától. 

Szeretettel várunk  
minden kedves érdeklődőt! 

 

 web: www.forraskut.hu 

Meghívó 
Ezúton szeretettel meghívjuk Önöket 

2019. szeptember 28-án, 
szombaton  tartandó  hagyományőrző

XVII. Szüreti mulatságra
A program: 

30 órától vendégek gyülekezője a Művelődési Háznál
ahol a borversenyre nevezett borokat is megkóstolhatják az érdekl

 

14.00 órakor indul a lovas-kocsis felvonulás 
2018. évi Borkirálynő, valamint a Bortábornok vezetésével a Mo

nár Család szőlőbirtokára, ahol közösen szüretelün

velődési Háznál hagyományos módon feldolgozott szőlő mustját 

kóstolhatjuk meg. 

.00 órakor kezdődik a 2019. évi borkirálynő válasz
Művelődési Házban, mely megmérettetésre a kezdés előtt, a hel

színen lehet jelentkezni, mindezek után kihirdetésre kerülnek a 

borverseny eredményei. Valamint bemutatjuk a 

tábornokot. 

.30 órától szüreti bál és vacsora veszi kezdetét. 

Cocktail Band együttes. 

(Vacsorajegyek elővételben szeptember 25-ig a Művelődési Házban 

Szeretettel várunk mindenkit!
 

 

 ingyenes 

 

szombaton  tartandó  hagyományőrző 

Szüreti mulatságra 
0 órától vendégek gyülekezője a Művelődési Háznál, 

ahol a borversenyre nevezett borokat is megkóstolhatják az érdeklő-

kocsis felvonulás a hegybíró, a 

Bortábornok vezetésével a Mol-

közösen szüretelünk, majd a Mű-

velődési Háznál hagyományos módon feldolgozott szőlő mustját 

. évi borkirálynő választás a 

Művelődési Házban, mely megmérettetésre a kezdés előtt, a hely-

színen lehet jelentkezni, mindezek után kihirdetésre kerülnek a 

borverseny eredményei. Valamint bemutatjuk a 2019. évi bor-

és vacsora veszi kezdetét. Zenél a 

ig a Művelődési Házban kaphatóak.) 

várunk mindenkit! 
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XXVI. Forráskúti Falunapok 

2019-ban immár huszonhatodik alkalommal 
tartottunk Falunapokat Forráskúton.  
Idén is a Falunapon került átadásra 
Községért Érdemérem. Az idei évben a 
Községért Érdemérem díjat a képviselő
Zoltánné részére ítélte oda, aki több, mint két 
évtizeden keresztül végezte munkáját a helyi 
Általános Iskolában pedagógusként. 
Nyugdíjazását követően közösségi munkája előtérbe 
került és maga köré gyűjtötte a kézimunkát szerető 
embereket, akikkel megalakították a Csipkebogyó 
Kézimunkakört, melynek ő a mai napig vezetője és 
emblematikus alakja. Ennek a csoportnak nem csak 
irányítója, szószólója, hanem mozgatórugója is. 
Vezetése ideje alatt a csoport több hazai és 
nemzetközi kiállításon vett részt, ahol öregbítették 
településünk hírnevét. Munkája példamutató a 
hagyományőrző és egyben kreatív művészeti ágak 
népszerűsítésében. Folyamatos szakirányú 
képzéseken szerzett tudását szerénységgel, 
türelemmel adja át a kézimunka iránt érdeklődőknek.
A kézimunka iránti elhivatottsága és ennek 
népszerűsítésében tett erőfeszítései példaértékűek az 
itt élők számára. 
 
Köszönjük a falunapon közreműködő munkatársaink, 
segítőink munkáját! Kiemelnénk a Borostyán Étt
teljes kollektívájának és a Művelődési Ház 
dolgozóinak munkáját, köszönetet mondok ezúton is 
Illés-Vizsnyiczai Borbálának. Köszönjük a képviselő
testület tagjainak aktív tevékenységét,
Kittinek a konferálást, a Polgárőrök szolgálatát, a 
közmunkások segítő közreműködését, valamint 
mindazoknak a segítséget, akik az előkészületekben 
és a rendezvény lebonyolításában részt vettek, a 
különböző programokon szerepeltek vagy segítettek! 
Köszönjük Balogh Mónikának a virágokat, valamint a 
színpadi dekorációként felajánlott virágládákat
és Tóthné Gyuris Katalinnak is. Köszönjük 
felajánlásokat Rabi Mihályné alpolgármester 
asszonynak és Kapás Mihálynak. 
Forráskút Község Önkormányzata az idén
másodjára hirdetett „Forráskút tortája” tortasütő 
versenyt. A versenyre 5 remekmű érkezett, ezúton is 
köszönjük a nevezőknek. A zsűri elnöke Bányai Attila 
cukrászmester, tagjai a testvértelepülések képviselői 
voltak. Forráskút tortája 2019-ben 
mascarpones hamis zserbó tortája
jelentkezőnek gratulálunk és köszönjük, hogy 
hozzájárult kezdeményezésünkhöz. 
A rendezvény veterán járművek felvonulásával indult, 
majd Kakas Béla, Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke
tartott ünnepi megnyitó beszédet. Az ünnepségen 
köszönthettük testvértelepüléseink, 
és Charsznica képviselőit is, akik a Wacław Felczak 
Alapítvány „DWA BRATANKI” c. pályázata keretében 
támogatott magyar-lengyel testvértelepülési és 
testvériskolai kapcsolatok 2019. évi programjainak 
zárásaként vettek részt Falunapunkon
követően a Csíkkozmási Tuzson János Fúvósegylet 
adott koncertet, ezt követően a Művelődési 
nagytermében került sor a IV. Forráskúti Kézimunka 
Kiállítás megnyitójára, ahol helyi és vendég 
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dik alkalommal 
 

Idén is a Falunapon került átadásra a Forráskút 
. Az idei évben a Forráskút 

ért Érdemérem díjat a képviselő-testület Pálnik 
aki több, mint két 

évtizeden keresztül végezte munkáját a helyi 

Nyugdíjazását követően közösségi munkája előtérbe 
köré gyűjtötte a kézimunkát szerető 

embereket, akikkel megalakították a Csipkebogyó 
Kézimunkakört, melynek ő a mai napig vezetője és 
emblematikus alakja. Ennek a csoportnak nem csak 
irányítója, szószólója, hanem mozgatórugója is. 

oport több hazai és 
nemzetközi kiállításon vett részt, ahol öregbítették 
településünk hírnevét. Munkája példamutató a 
hagyományőrző és egyben kreatív művészeti ágak 
népszerűsítésében. Folyamatos szakirányú 
képzéseken szerzett tudását szerénységgel, 

mel adja át a kézimunka iránt érdeklődőknek. 
A kézimunka iránti elhivatottsága és ennek 
népszerűsítésében tett erőfeszítései példaértékűek az 

Köszönjük a falunapon közreműködő munkatársaink, 
segítőink munkáját! Kiemelnénk a Borostyán Étterem 
teljes kollektívájának és a Művelődési Ház 

, köszönetet mondok ezúton is 
Köszönjük a képviselő-

testület tagjainak aktív tevékenységét, Farkas 
a Polgárőrök szolgálatát, a 

ások segítő közreműködését, valamint 
mindazoknak a segítséget, akik az előkészületekben 
és a rendezvény lebonyolításában részt vettek, a 
különböző programokon szerepeltek vagy segítettek! 
Köszönjük Balogh Mónikának a virágokat, valamint a 

óként felajánlott virágládákat neki 
. Köszönjük a 

ályné alpolgármester 

a az idén már 
„Forráskút tortája” tortasütő 

remekmű érkezett, ezúton is 
köszönjük a nevezőknek. A zsűri elnöke Bányai Attila 
cukrászmester, tagjai a testvértelepülések képviselői 

n Oláh Ferenc 
mascarpones hamis zserbó tortája lett. Minden 

k gratulálunk és köszönjük, hogy 

A rendezvény veterán járművek felvonulásával indult, 
Kakas Béla, Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke 

tartott ünnepi megnyitó beszédet. Az ünnepségen 
köszönthettük testvértelepüléseink, Csíkszenttamás 

akik a Wacław Felczak 
„DWA BRATANKI” c. pályázata keretében 

lengyel testvértelepülési és 
testvériskolai kapcsolatok 2019. évi programjainak 
zárásaként vettek részt Falunapunkon.  A megnyitót 

Tuzson János Fúvósegylet 
zt követően a Művelődési Ház 

. Forráskúti Kézimunka 
Kiállítás megnyitójára, ahol helyi és vendég 

kézimunkázók alkotásait tekinthettük meg. Köszönjük 
minden kiállítónak, hogy alkotásával hozzájárult a 
rendezvény kulturális értéknöveléséhez. Továbbá 
kiemelten köszönjük a szervező és házigazda 
Csipkebogyó Kézimunkakör tagjainak a kiállítás 
előkészítésében és lebonyolításában való munkáját. 
Péntek este folyamán Magyar Rózsa és Márió, a 
hamronikás szórakoztatta a közönséget, majd 
sátorban az Eridanus Zenekarral mulathattunk 
hajnalig.  
Szombaton templomunkban ünnepi szentmisével 
indult a nap, majd a Parkban a II. vil
halottai emlékművének megkoszorúzására is sor 
került. 
A pénteki és szombati napon 
Vetélkedőjét a Forráskútért Civil Egyesület. A 
sorversenyeken a kicsiktől a nagyokig sokan 
vetélkedtek, játszottak, illetve szurkoltak. Köszön
a Forráskútért Civil Egyesület 
Az idei futballmérkőzésen
játszottak a helyi Öregfiúk
csapat javára dőlt el. 
Ebédidő után a Forráskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tagjai tartottak bemutató
mögött. 
Délután a színpadon is változatos műsorral vártuk a 
közönséget: Kálmán Dánielné vezetésével 
Színkör és Péter-Szabó Julianna vezetésével az 
Iskolai Színjátszó csoport 
léptek az iskola furulya, 
diákjai, továbbá Dudás Klára, a 2015
érdemérmese citerázott és énekelt; Pesti Tamara 
zongorázott.  
A színes műsort sztárvendégeink folytatták, elsőként 
Zalatnay Sarolta lépett színpadra, majd 
végül a Cozombolis Zenekar
estét. Ezt követte a tűzijáték, majd a sátorban a 
DOMIX szórakoztatta vendégeinket egészen hajnalig. 
Volt légvár, segway, arcfestés, csillámtetoválás és 
népi játék játszótér is, melyek kicsik és nagyok 
örömére idén is ingyenesek voltak. 
Noéminek és Varga Nikolettnek az arcfestést, 
csillámtetoválást. 
A falunapi rendezvények folytatásaként vasárnap 
Lovasnapra látogathattak ki az érdeklődők. Köszönjük 
Tapodi Sándornak és Maróti Dezsőnek
szervezésében, rendezésében nyújtott 
tevékenységét, illetve a Forráskúti Lóbarátok 
Egyesülete minden aktív tagjának, valamint minden 
külső segítőnek.  
Köszönjük Gyuris Zsoltnak, hogy a szervezésével,
összefogásával a falunapi felvonuláson kívül idén már 
ötödik alkalommal került sor veteránjármű és régi 
használati tárgyak kiállítására. 
Mindenkinek ezúton is köszönjük a segítségét, 
felajánlását, közreműködését, mellyel emelte a XXV
Forráskúti Falunapok és a X
színvonalát. 

 
Támogató: 

 

alkotásait tekinthettük meg. Köszönjük 
minden kiállítónak, hogy alkotásával hozzájárult a 
rendezvény kulturális értéknöveléséhez. Továbbá 
kiemelten köszönjük a szervező és házigazda 
Csipkebogyó Kézimunkakör tagjainak a kiállítás 

lításában való munkáját.  
Péntek este folyamán Magyar Rózsa és Márió, a 

szórakoztatta a közönséget, majd a 
Eridanus Zenekarral mulathattunk 

Szombaton templomunkban ünnepi szentmisével 
indult a nap, majd a Parkban a II. világháború hősi 
halottai emlékművének megkoszorúzására is sor 

szombati napon tartotta Falunapi 
jét a Forráskútért Civil Egyesület. A 

a kicsiktől a nagyokig sokan 
vetélkedtek, játszottak, illetve szurkoltak. Köszönjük 

Forráskútért Civil Egyesület szervező munkáját.  
Az idei futballmérkőzésen a bordányi Öregfiúkkal 

a helyi Öregfiúk, végül a meccs a hazai 

Ebédidő után a Forráskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tagjai tartottak bemutatót a Borostyán Étterem 

Délután a színpadon is változatos műsorral vártuk a 
Kálmán Dánielné vezetésével az Amatőr 

Szabó Julianna vezetésével az 
Iskolai Színjátszó csoport adott műsort; színpadra 
léptek az iskola furulya, gitár és citera tanszakos 

Dudás Klára, a 2015-ös év 
érdemérmese citerázott és énekelt; Pesti Tamara 

A színes műsort sztárvendégeink folytatták, elsőként 
lépett színpadra, majd a KOZMIX és 

enekar élő koncertje zárta az 
. Ezt követte a tűzijáték, majd a sátorban a 

DOMIX szórakoztatta vendégeinket egészen hajnalig. 
Volt légvár, segway, arcfestés, csillámtetoválás és 
népi játék játszótér is, melyek kicsik és nagyok 

ek voltak. Köszönjük Kálmán 
Noéminek és Varga Nikolettnek az arcfestést, 

A falunapi rendezvények folytatásaként vasárnap 
Lovasnapra látogathattak ki az érdeklődők. Köszönjük 

és Maróti Dezsőnek a Lovasnap 
szervezésében, rendezésében nyújtott 
tevékenységét, illetve a Forráskúti Lóbarátok 
Egyesülete minden aktív tagjának, valamint minden 

nak, hogy a szervezésével, 
összefogásával a falunapi felvonuláson kívül idén már 

alkalommal került sor veteránjármű és régi 
használati tárgyak kiállítására.  
Mindenkinek ezúton is köszönjük a segítségét, 
felajánlását, közreműködését, mellyel emelte a XXVI. 
Forráskúti Falunapok és a XV. Forráskúti Lovasnap 

Fodor Imre polgármester 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Veterán találkozó 

 
2019-ben immár 5. alkalommal a Falunapot követő vasárnapon, a Lovasnappal közösen került megrendezésre 
a veterán járművek kiállítása. Ezt megelőzően a falu utcáin felvonultak a régi traktorok, motorok és autók, 
majd a falu központjában leparkolva bárki megcsodálhatta őket,
előző korok járműveivel. 
Több év szervező munkájának köszönhetően egyre több traktor, motorkerékpár, autó és régi használati eszköz 
került elő. 
Köszönet a tulajdonosoknak az aktív részvételért és nagyszerű hozzáállásért. Továbbá köszönet Tapodi 
Sándornak a helyszín biztosításáért, és Forráskút Önkormányzatának a résztvevőknek adott ebéd 
felajánlásért, a Polgárőröknek a felvonulás útvonalának bizto

 

Mascarpones hamis zserbó  Készítette: Oláh Ferenc

Hozzávalók 16 szelethez:  
Piskótához: 6 tojás 8 dkg liszt 4 dkg darált dió 10 dkg cukor 1 zacskó sütőpor 
Töltelék: 25 dkg mascarpone 10 dkg porcukor 20 dkg darált dió enyhén megpirítva 4 dl tejszínhab 
sárgabarack lekvár  
Tetejére: felezett dió és étcsokoládés tükörmáz 
A tojásokat a cukorral habosra keverjük. Adagonként elkeverjük benne a dióval elkevert sütő
lisztet, majd a tortaformába töltjük. 180 fokos sütőben kb. 30 perc alatt készre sütjük a piskótát, 
tűpróbával ellenőrizzük. A mascarponet kikeverjük a porcukorral, majd az enyhén lepirított és lehűtött 
darált diót is elkeverjük benne. A felvert tejs
majd rétegezzük. Sorrend: lap, lekvár, krém. Ezt addig ismételjük még el nem fogynak a lapok. Az 
utolsó lap lesz a torta teteje, ezt és a torta oldalát csak krémmel kenjük, majd tükörmázzal leöntjük 
és felezett diókkal díszítjük. Tükörmáz készítése: Hozzávalók: 10 gr porzselatin 60 gr víz 150 gr 
glükóz szirup 150 gr kristálycukor 100 gr sűrített tej 150 gr fehércsokoládé Tetszőleges színű 
ételfesték Elkészítés: A zselatint elkeverjük a vízben és hagyjuk p
összetört csokit és a megduzzadt zselatint egy magasabb keverő edénybe tesszük. A glükózszirupot, 
cukrot és vizet összeforraljuk, egészen 103 fokosra. Ekkor ráöntjük a zselatinos csokira és 
botmixerrel összekeverjük óvatosan, majd színezzük tetszés szerint. 35 fokosra visszahűtjük és 
készen áll a használatra. 

További versenyzők: 

Készítette: Süveges Mónika Készítette: 

Lovasnap 2019. 

Az idei lovasnap és veterántalálkozó ismét nagy sikert 
aratott. 

Köszönet a támogatóinknak és segítőinknek:
Forráskúti önkormányzat, 
Tapodi Sándor és családja, 
Maróti Dezső és családja, 
Juhász Péter és családja, 
Gyuris Zsolt és családja, 
Rabi Mihály és családja,  
Repkó Zoltán,  
Péter Mihály és családja,  
Szalai Géza és csapata 
Boros gazdák: Szögi János, Molnár Mihály, Sándor Alajos.

 

3 

Forráskút tortája 2019.  

ben immár 5. alkalommal a Falunapot követő vasárnapon, a Lovasnappal közösen került megrendezésre 
a veterán járművek kiállítása. Ezt megelőzően a falu utcáin felvonultak a régi traktorok, motorok és autók, 

ában leparkolva bárki megcsodálhatta őket, a fiatal generáció is megismerkedhetett az 

Több év szervező munkájának köszönhetően egyre több traktor, motorkerékpár, autó és régi használati eszköz 

Köszönet a tulajdonosoknak az aktív részvételért és nagyszerű hozzáállásért. Továbbá köszönet Tapodi 
Sándornak a helyszín biztosításáért, és Forráskút Önkormányzatának a résztvevőknek adott ebéd 
felajánlásért, a Polgárőröknek a felvonulás útvonalának biztosításáért, és minden egyes segítőnek.

                                                                                      

Készítette: Oláh Ferenc 

Piskótához: 6 tojás 8 dkg liszt 4 dkg darált dió 10 dkg cukor 1 zacskó sütőpor  
Töltelék: 25 dkg mascarpone 10 dkg porcukor 20 dkg darált dió enyhén megpirítva 4 dl tejszínhab 

Tetejére: felezett dió és étcsokoládés tükörmáz  
A tojásokat a cukorral habosra keverjük. Adagonként elkeverjük benne a dióval elkevert sütő
lisztet, majd a tortaformába töltjük. 180 fokos sütőben kb. 30 perc alatt készre sütjük a piskótát, 
tűpróbával ellenőrizzük. A mascarponet kikeverjük a porcukorral, majd az enyhén lepirított és lehűtött 
darált diót is elkeverjük benne. A felvert tejszínhabbal összeforgatjuk. A piskótát 3 lapba vágjuk, 
majd rétegezzük. Sorrend: lap, lekvár, krém. Ezt addig ismételjük még el nem fogynak a lapok. Az 

ezt és a torta oldalát csak krémmel kenjük, majd tükörmázzal leöntjük 
elezett diókkal díszítjük. Tükörmáz készítése: Hozzávalók: 10 gr porzselatin 60 gr víz 150 gr 

glükóz szirup 150 gr kristálycukor 100 gr sűrített tej 150 gr fehércsokoládé Tetszőleges színű 
ételfesték Elkészítés: A zselatint elkeverjük a vízben és hagyjuk pár percet állni. A sűrített tejet, 
összetört csokit és a megduzzadt zselatint egy magasabb keverő edénybe tesszük. A glükózszirupot, 
cukrot és vizet összeforraljuk, egészen 103 fokosra. Ekkor ráöntjük a zselatinos csokira és 

san, majd színezzük tetszés szerint. 35 fokosra visszahűtjük és 

Készítette: Jenei Márta Készítette: Dömsödi Aranka 

Az idei lovasnap és veterántalálkozó ismét nagy sikert  

Köszönet a támogatóinknak és segítőinknek: 

János, Molnár Mihály, Sándor Alajos. 
Szervezők 

 

 

ben immár 5. alkalommal a Falunapot követő vasárnapon, a Lovasnappal közösen került megrendezésre 
a veterán járművek kiállítása. Ezt megelőzően a falu utcáin felvonultak a régi traktorok, motorok és autók, 

a fiatal generáció is megismerkedhetett az 

Több év szervező munkájának köszönhetően egyre több traktor, motorkerékpár, autó és régi használati eszköz 

Köszönet a tulajdonosoknak az aktív részvételért és nagyszerű hozzáállásért. Továbbá köszönet Tapodi 
Sándornak a helyszín biztosításáért, és Forráskút Önkormányzatának a résztvevőknek adott ebéd 

sításáért, és minden egyes segítőnek. 

                                                                                      Gyuris Zsolt 

Töltelék: 25 dkg mascarpone 10 dkg porcukor 20 dkg darált dió enyhén megpirítva 4 dl tejszínhab 

A tojásokat a cukorral habosra keverjük. Adagonként elkeverjük benne a dióval elkevert sütőporos 
lisztet, majd a tortaformába töltjük. 180 fokos sütőben kb. 30 perc alatt készre sütjük a piskótát, 
tűpróbával ellenőrizzük. A mascarponet kikeverjük a porcukorral, majd az enyhén lepirított és lehűtött 

zínhabbal összeforgatjuk. A piskótát 3 lapba vágjuk, 
majd rétegezzük. Sorrend: lap, lekvár, krém. Ezt addig ismételjük még el nem fogynak a lapok. Az 

ezt és a torta oldalát csak krémmel kenjük, majd tükörmázzal leöntjük 
elezett diókkal díszítjük. Tükörmáz készítése: Hozzávalók: 10 gr porzselatin 60 gr víz 150 gr 

glükóz szirup 150 gr kristálycukor 100 gr sűrített tej 150 gr fehércsokoládé Tetszőleges színű 
ár percet állni. A sűrített tejet, 

összetört csokit és a megduzzadt zselatint egy magasabb keverő edénybe tesszük. A glükózszirupot, 
cukrot és vizet összeforraljuk, egészen 103 fokosra. Ekkor ráöntjük a zselatinos csokira és 

san, majd színezzük tetszés szerint. 35 fokosra visszahűtjük és 

Készítette: Tóth Valentina és 
Gyuris Regina 



 

  
 

Civil Hírek 

III. Falunapi Vetélkedő!

Az idei falunapi vetélkedők rendhagyó módon péntek délután indultak az ifjúsági kategóriában, 
ahol 6 csapat mérette meg magát a vízipisztolyos
pusztasízésben és a célba csúzlis dobásban. Végül a legügyesebb 3 csapat az ifjúsági kategóriában: 

1. Zserbó csapata: Czékus Noémi, Kovács Aida, Maróti Viola, Zámbó Dániel, Zámbó Krisztina
2. Vans csapata: Fodor Csanád, Je
3. Braw Stars csapata: Mantsch Mihály, Meszes Viktor, Németh Zoárd, Sahin Zsolt, Sápi Bence

A szombati napon az ebédet követően került sor a legkisebbek versenyére, ahol 10 fő vette ügyesen az 
akadályokat. Ebben a kategóriában volt a legnagyobb lelkesedés és küzdelem a pályán ahogy Bengyel Alíz, 
Paplogó Sára és Paplogó Anna a zsákbanfutást  teljesítette, ahogy Goda Fanni fantasztikus gyorsasággal 
kihorgászta az almákat a vízből, ahogy Paplogó Csenge, Kapá
vízipisztollyal és ahogy Budai Blanka, Paplogó Gabriella, Scarlett O’Dor és Ruzsa Szilvia ügyesen vitték végig a 
pinpong labdát a pályán egy kanálban a szájukban. A zsűri ezért minden résztvevőt jutalmazott.

A kicsik versenyét követte a felnőttek küzdelme, ahol 5 csapat vette fel a kesztyűt egymás ellen és egy 
izgalmas végjátékot hozott a küzdelem, hiszen döntetlen lett a végeredmény és egy extra talicskázás döntötte 
el az első és második helyet.  Az első háro

1. Tökös ötös csapata: Csíkos Dániel, Pintér Tibor, Sahin Zsolt, Tari Krisztián, Vass Gábor
2. Kenguruk csapata: James O’Dor, Kapás Szabolcs, Kapásné Maróti Ildikó, Krisztina O’Dor, Németh 

Tibor 
3. Ámokfutók csapta: Farkas Andrea, Kovács Bence, Repkó Zo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felnőttek versenyét megelőzően kihirdetésre és jutalmazásra kerültek a Virágosabb Forráskútért Program 
résztvevői is.  A program keretében virágos zsákokat lehetett áprilisban örökbe fogadni, valamint lehetett 
legszebb kerttel is nevezni. A programhoz sokan csatlakoztak, volt, aki mindkét részét vállalta a programnak és 
gondos gazdaként gondozta a saját kertjén túl az örökbefogadott zsákokat is. Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani minden résztvevőnek és rem

A saját kerttel való nevezők minden hónapban fényképeket küldtek az Egyesület részére, így folyamatosan 
nyomon követhettük a kertek szépülését. A zsűrinek rendkívül nehéz dolga volt, hiszen minden kertben volt és 
van valami, ami igazán kiemelkedővé és különlegessé teszi. Végül az első benyomás és a harmónia döntött, 
hogy mely kertek vitték a pálmát! A zsűri által a legszebb 3 kert tulajdonosai Czékusné Horváth Erika, Juhász 
Margó és Pintér Elekné. Gratulálunk még egyszer minden résztve
gyönyörű kertjeiket, virágaikat! 

Köszönjük MINDENKINEK a támogatást és részvételt, mellyel ismét egy vidám közösség lettünk!
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III. Falunapi Vetélkedő! 

Az idei falunapi vetélkedők rendhagyó módon péntek délután indultak az ifjúsági kategóriában, 
ahol 6 csapat mérette meg magát a vízipisztolyos pohár eltalálásban, almahorgászatban, 
pusztasízésben és a célba csúzlis dobásban. Végül a legügyesebb 3 csapat az ifjúsági kategóriában: 

Zserbó csapata: Czékus Noémi, Kovács Aida, Maróti Viola, Zámbó Dániel, Zámbó Krisztina
Vans csapata: Fodor Csanád, Jenei Gábor, Kusztovszki Kevin, Meszes Zsolt, Oláh Ferenc
Braw Stars csapata: Mantsch Mihály, Meszes Viktor, Németh Zoárd, Sahin Zsolt, Sápi Bence

A szombati napon az ebédet követően került sor a legkisebbek versenyére, ahol 10 fő vette ügyesen az 
t. Ebben a kategóriában volt a legnagyobb lelkesedés és küzdelem a pályán ahogy Bengyel Alíz, 

Paplogó Sára és Paplogó Anna a zsákbanfutást  teljesítette, ahogy Goda Fanni fantasztikus gyorsasággal 
kihorgászta az almákat a vízből, ahogy Paplogó Csenge, Kapás Petra eljuttatták a poharat a kötél végére  a 
vízipisztollyal és ahogy Budai Blanka, Paplogó Gabriella, Scarlett O’Dor és Ruzsa Szilvia ügyesen vitték végig a 
pinpong labdát a pályán egy kanálban a szájukban. A zsűri ezért minden résztvevőt jutalmazott.

A kicsik versenyét követte a felnőttek küzdelme, ahol 5 csapat vette fel a kesztyűt egymás ellen és egy 
izgalmas végjátékot hozott a küzdelem, hiszen döntetlen lett a végeredmény és egy extra talicskázás döntötte 
el az első és második helyet.  Az első három csapat: 

Tökös ötös csapata: Csíkos Dániel, Pintér Tibor, Sahin Zsolt, Tari Krisztián, Vass Gábor
Kenguruk csapata: James O’Dor, Kapás Szabolcs, Kapásné Maróti Ildikó, Krisztina O’Dor, Németh 

Ámokfutók csapta: Farkas Andrea, Kovács Bence, Repkó Zoltán, Szalai Dávid, Törköly Andrea

A felnőttek versenyét megelőzően kihirdetésre és jutalmazásra kerültek a Virágosabb Forráskútért Program 
résztvevői is.  A program keretében virágos zsákokat lehetett áprilisban örökbe fogadni, valamint lehetett 
legszebb kerttel is nevezni. A programhoz sokan csatlakoztak, volt, aki mindkét részét vállalta a programnak és 
gondos gazdaként gondozta a saját kertjén túl az örökbefogadott zsákokat is. Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani minden résztvevőnek és reméljük lesz folytatás! 

A saját kerttel való nevezők minden hónapban fényképeket küldtek az Egyesület részére, így folyamatosan 
nyomon követhettük a kertek szépülését. A zsűrinek rendkívül nehéz dolga volt, hiszen minden kertben volt és 

n kiemelkedővé és különlegessé teszi. Végül az első benyomás és a harmónia döntött, 
hogy mely kertek vitték a pálmát! A zsűri által a legszebb 3 kert tulajdonosai Czékusné Horváth Erika, Juhász 
Margó és Pintér Elekné. Gratulálunk még egyszer minden résztvevőnek és reméljük, még sokáig csodálhatjuk a 

Köszönjük MINDENKINEK a támogatást és részvételt, mellyel ismét egy vidám közösség lettünk!

 

Az idei falunapi vetélkedők rendhagyó módon péntek délután indultak az ifjúsági kategóriában, 
pohár eltalálásban, almahorgászatban, 

pusztasízésben és a célba csúzlis dobásban. Végül a legügyesebb 3 csapat az ifjúsági kategóriában:  

Zserbó csapata: Czékus Noémi, Kovács Aida, Maróti Viola, Zámbó Dániel, Zámbó Krisztina 
nei Gábor, Kusztovszki Kevin, Meszes Zsolt, Oláh Ferenc 

Braw Stars csapata: Mantsch Mihály, Meszes Viktor, Németh Zoárd, Sahin Zsolt, Sápi Bence 

A szombati napon az ebédet követően került sor a legkisebbek versenyére, ahol 10 fő vette ügyesen az 
t. Ebben a kategóriában volt a legnagyobb lelkesedés és küzdelem a pályán ahogy Bengyel Alíz, 

Paplogó Sára és Paplogó Anna a zsákbanfutást  teljesítette, ahogy Goda Fanni fantasztikus gyorsasággal 
s Petra eljuttatták a poharat a kötél végére  a 

vízipisztollyal és ahogy Budai Blanka, Paplogó Gabriella, Scarlett O’Dor és Ruzsa Szilvia ügyesen vitték végig a 
pinpong labdát a pályán egy kanálban a szájukban. A zsűri ezért minden résztvevőt jutalmazott. 

A kicsik versenyét követte a felnőttek küzdelme, ahol 5 csapat vette fel a kesztyűt egymás ellen és egy 
izgalmas végjátékot hozott a küzdelem, hiszen döntetlen lett a végeredmény és egy extra talicskázás döntötte 

Tökös ötös csapata: Csíkos Dániel, Pintér Tibor, Sahin Zsolt, Tari Krisztián, Vass Gábor 
Kenguruk csapata: James O’Dor, Kapás Szabolcs, Kapásné Maróti Ildikó, Krisztina O’Dor, Németh 

ltán, Szalai Dávid, Törköly Andrea 

A felnőttek versenyét megelőzően kihirdetésre és jutalmazásra kerültek a Virágosabb Forráskútért Program 
résztvevői is.  A program keretében virágos zsákokat lehetett áprilisban örökbe fogadni, valamint lehetett a 
legszebb kerttel is nevezni. A programhoz sokan csatlakoztak, volt, aki mindkét részét vállalta a programnak és 
gondos gazdaként gondozta a saját kertjén túl az örökbefogadott zsákokat is. Ezúton is szeretnék köszönetet 

A saját kerttel való nevezők minden hónapban fényképeket küldtek az Egyesület részére, így folyamatosan 
nyomon követhettük a kertek szépülését. A zsűrinek rendkívül nehéz dolga volt, hiszen minden kertben volt és 

n kiemelkedővé és különlegessé teszi. Végül az első benyomás és a harmónia döntött, 
hogy mely kertek vitték a pálmát! A zsűri által a legszebb 3 kert tulajdonosai Czékusné Horváth Erika, Juhász 

vőnek és reméljük, még sokáig csodálhatjuk a 

Köszönjük MINDENKINEK a támogatást és részvételt, mellyel ismét egy vidám közösség lettünk! 



 

  
 

Testületi tájékoztató

A Képviselő-testület augusztus 29
rendkívüli testületi ülést tartott. 
  Első napirendi pontban a helyi választási 
bizottság tagjait választották meg, hiszen 
erről jogszabályi kötelezettség szerint 
szeptember 1-ig kell dönteni, felkészülve 
ezzel a helyhatósági választásokra. A tagok 
személyére a helyi választási iroda vezetőj
tesz javaslatot. A korábbi választáson részt 
vevők változatlan felállásban vállalták a 
feladatot a következők szerint: Tagok: Gyuris 
Árpádné, Fődiné Nagy Márta,  
Póttagok: Frissné Fűz Julianna, Zádori 
Jánosné. 
  Második napirendi pontban a K
testület döntött a sportöltöző és tanácsadó 
energetikai korszerűsítéséhez szükséges plusz 
forrás biztosításáról. A munkálatok a 
tanácsadónál október elején kezdődnek, a 
kivitelezővel folyamatban van a 
szerződéskötés. 
  Harmadik napirendi pontban d
született a közművelődési érdekeltségnövelő 
pályázat benyújtásáról, amelynek szeptember 
9-e a beadási határideje. 
  Következő napirendben előlegigénylésről 
hoztak határozatot a Képviselő-testület tagjai 
a LEADER pályázat kereteiben megvalósuló 
„Aktív háló Forráskúton” c. projekttel 
kapcsolatosan. A támogatási okiratot 
megkaptuk, heteken belül elkezdődik a 
játszótéri eszközök, kültéri padok, 
kerékpártárolók elhelyezése. 
  Ötödik napirendi pontban a szociális célú 
tüzelőanyag juttatás szabályiról szóló 
önkormányzati rendeletet alkották meg. Az 
idei évben is sikeresen pályázott 
Önkormányzatunk szociális tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó felhívásra
keménylombos tűzifa beszerzésére van 
lehetőségünk. A támogatási összeg 
megérkezett, a Dalerd Zrt vállalta az igényelt 
mennyiség szállítását. A kérelmekkel 
kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal 
szociális irodájában kaphatnak felvilágosítást.
  Egyebek napirendi pontban polgármester úr 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Magyar 
Falu program keretein belül pályázott orvosi 
rendelő felújítása pozitív elbírálásban 
részesült, a kivitelezés ütemezéséről 
elkezdődtek a tárgyalások. 

    
 Dudásné Gábor Tünde

jegyzőkönyv
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Testületi tájékoztató 

testület augusztus 29-én 

Első napirendi pontban a helyi választási 
bizottság tagjait választották meg, hiszen 
erről jogszabályi kötelezettség szerint 

ig kell dönteni, felkészülve 
ezzel a helyhatósági választásokra. A tagok 
személyére a helyi választási iroda vezetője 
tesz javaslatot. A korábbi választáson részt 
vevők változatlan felállásban vállalták a 
feladatot a következők szerint: Tagok: Gyuris 

 Vass Csilla, 
Póttagok: Frissné Fűz Julianna, Zádori 

Második napirendi pontban a Képviselő-
testület döntött a sportöltöző és tanácsadó 
energetikai korszerűsítéséhez szükséges plusz 
forrás biztosításáról. A munkálatok a 
tanácsadónál október elején kezdődnek, a 
kivitelezővel folyamatban van a 

Harmadik napirendi pontban döntés 
született a közművelődési érdekeltségnövelő 
pályázat benyújtásáról, amelynek szeptember 

előlegigénylésről 
testület tagjai 

a LEADER pályázat kereteiben megvalósuló 
c. projekttel 

kapcsolatosan. A támogatási okiratot 
megkaptuk, heteken belül elkezdődik a 
játszótéri eszközök, kültéri padok, 

a szociális célú 
tüzelőanyag juttatás szabályiról szóló 
önkormányzati rendeletet alkották meg. Az 
idei évben is sikeresen pályázott 

szociális tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó felhívásra, 136 m3 
keménylombos tűzifa beszerzésére van 
lehetőségünk. A támogatási összeg 

lalta az igényelt 
mennyiség szállítását. A kérelmekkel 
kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal 
szociális irodájában kaphatnak felvilágosítást. 
Egyebek napirendi pontban polgármester úr 

tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Magyar 
pályázott orvosi 

rendelő felújítása pozitív elbírálásban 
részesült, a kivitelezés ütemezéséről 

  
Dudásné Gábor Tünde 

jegyzőkönyv-vezető 
 

Kedves Forráskútiak!

Várhatóan október hónapban a Tanácsadó 
felújítása miatt a Védőnői Szolgálat és a 

gyermekorvosi rendelés, tanácsadás 

átköltözik az Orvosi Rendelőbe.

 
Megértésüket köszönjük! 

Gyurisné Kálmán Jolán védőnő

Tájékoztató

Forráskút Község Önkormányzata ezúton 
tájékoztatja az érintetteket, hogy a Kormány 
1364/2018. (VII.27.) határozatában foglaltak 
értelmében a 2018. október 15
REZSICSÖKKENTÉS” 
támogatási igény alapján a 
ezer forint értékű tüzelőanyag támogatási 
utalvány 2019. szeptember 23
követően átvehető a Polgármesteri Hivatal 
Szociális Irodáján 
(hétfőn: 8-16:30; szerdán
16:30; pénteken: 8-12:00). 

Ezzel egy időben a tűzifa átvé
ütemezéséről is tájékoztatást adunk.

A tűzifát a Boross Iskola udvarán lehet majd 
átvenni, a kiállított igazolás bemutatásával 
2019. december 15-ig. 

A PB gáz-utalványokat a Benzinkúton 
válthatják be a jogosultak szintén 2019. 
december 15. napjáig. 

Tájékoztatás hálózatépítési munkák 
megkezdéséről

 
Forráskút távközlési igényeinek (pl.: internet, 
kábeltévé) kielégítése céljából a D
Kft. új hálózatot épít ki településünkön.
A beruházás jelentős előrelépést jelent az 
eddigiekben elérhető távközlési, informatikai 
szolgáltatások területén.
Az optikai, úgynevezett FTTH hálózat föld 
feletti (légvezetékekkel) és föld alatti 
szakaszokat egyaránt tartalmaz. 
A kivitelező cég előreláthatóan szeptember 
közepén kezdi meg a munká
légvezetékek a már meglévő á
oszlopsorra kerülnek. 
A kivitelező cég a lakosság türelmét és 
együttműködését kéri az építkezés során.

 

Kedves Forráskútiak! 

Várhatóan október hónapban a Tanácsadó 
a Védőnői Szolgálat és a 

gyermekorvosi rendelés, tanácsadás 

átköltözik az Orvosi Rendelőbe. 

Megértésüket köszönjük!  

Gyurisné Kálmán Jolán védőnő 

 

Tájékoztató 

Forráskút Község Önkormányzata ezúton 
tájékoztatja az érintetteket, hogy a Kormány 
1364/2018. (VII.27.) határozatában foglaltak 
értelmében a 2018. október 15-ig „TÉLI 

 keretében benyújtott 
támogatási igény alapján a háztartásonként 12 

forint értékű tüzelőanyag támogatási 
2019. szeptember 23. napját 

követően átvehető a Polgármesteri Hivatal 
 ügyfélfogadási időben 

16:30; szerdán-csütörtökön: 8-
12:00).  

Ezzel egy időben a tűzifa átvételének 
ütemezéséről is tájékoztatást adunk. 

A tűzifát a Boross Iskola udvarán lehet majd 
átvenni, a kiállított igazolás bemutatásával 

 

utalványokat a Benzinkúton 
válthatják be a jogosultak szintén 2019. 

 
Polgármesteri Hivatal 

 
 

Tájékoztatás hálózatépítési munkák 
megkezdéséről 

Forráskút távközlési igényeinek (pl.: internet, 
kábeltévé) kielégítése céljából a D-Line Data 
Kft. új hálózatot épít ki településünkön. 
A beruházás jelentős előrelépést jelent az 
eddigiekben elérhető távközlési, informatikai 
szolgáltatások területén. 
Az optikai, úgynevezett FTTH hálózat föld 
feletti (légvezetékekkel) és föld alatti 
szakaszokat egyaránt tartalmaz.  
A kivitelező cég előreláthatóan szeptember 
közepén kezdi meg a munkálatokat. A 
légvezetékek a már meglévő áramhálózati 

A kivitelező cég a lakosság türelmét és 
együttműködését kéri az építkezés során. 



 

  
 

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

 
Tisztelt Választópolgárok! 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választása kapcsán Fo
ráskút Község Önkormányzatának 
vüli ülésén megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait. A tagok eskütételét 
követően a Bizottság megtartotta alakuló ülését, ahol megválasztották az elnök és elnökhelyettes
személyét. 

Tagjai:  Gyuris Árpádné elnök
  Fődiné Nagy Márta elnökhelyettes
  Vass Csilla tag 
Póttagok:  Frissné Fűz Julianna 
  Zádori Jánosné 

(A Helyi Választási Bizottság elérhetőségei: 6793 Forráskút, Fő u. 74., tel.: 62/287
hivatal@forraskut.hu.) 

A Helyi Választási Bizottság feladatkörébe tartozott a jelöltek nyilvántartásba vétele, a jelöltek 
szavazólapi sorrendjének kisorsolása, valamint a szavazólap tartalmának jóváhagyása. A jelöltá
lítás folyamata és lehetősége 2019. szeptember 9
vántartásba vételükhöz szükséges ajánlásokat, melyeket a Helyi Választási Iroda ellenőrzött. 
A nyilvántartásba vett jelöltek 
zők: 

Polgármester jelöltek:  
1. Kocsis Ferenc — független
2. Szilágyiné Darázs Krisztina
3. Fodor Imre — független 
4. Jenei Márta — független 
5. Balog Antal — független 

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

A választásra 2019. október 13. napján kerül sor. Szavazni a szavazás napján reggel 6 
és este 19 óra között lehet a Jerney János Művelődési Házban kialakított két szavazókörben. A 
szavazókörökben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben 
szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes 
személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a 
lakcímét vagy személyi azonosítóját.
szavazólapokat, melyek átvételét aláírással kell igazolnia. Három szavazólapot fognak kapni az 
alábbiak szerint: polgármester választás,
tagjainak választása. Érvényesen szavazni változatlanul két egymást metsző vonallal lehet: x, +. 

 6 

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választása kapcsán Fo
ráskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján tartott rendk
vüli ülésén megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait. A tagok eskütételét 
követően a Bizottság megtartotta alakuló ülését, ahol megválasztották az elnök és elnökhelyettes

Gyuris Árpádné elnök 
Fődiné Nagy Márta elnökhelyettes 

 

(A Helyi Választási Bizottság elérhetőségei: 6793 Forráskút, Fő u. 74., tel.: 62/287

A Helyi Választási Bizottság feladatkörébe tartozott a jelöltek nyilvántartásba vétele, a jelöltek 
szavazólapi sorrendjének kisorsolása, valamint a szavazólap tartalmának jóváhagyása. A jelöltá
tás folyamata és lehetősége 2019. szeptember 9-én lezárult. A jelöltek összegyűjtötték a nyi

vántartásba vételükhöz szükséges ajánlásokat, melyeket a Helyi Választási Iroda ellenőrzött. 
A nyilvántartásba vett jelöltek — a szavazólapon megjelenő sorrendben 

független 
Szilágyiné Darázs Krisztina — független 

(a kisorsolt sorrend szerint):  

független 
független 

független 
független 

független 
FIDESZ - KDNP 

független  
 — független  

Kálmánné Kovács Mónika — független 
 független  

független 
- KDNP 

dr. Vereczkey Csaba Imre — független  

A választásra 2019. október 13. napján kerül sor. Szavazni a szavazás napján reggel 6 
a Jerney János Művelődési Házban kialakított két szavazókörben. A 

szavazókörökben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben 
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes 

vánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a 
lakcímét vagy személyi azonosítóját. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett 
szavazólapokat, melyek átvételét aláírással kell igazolnia. Három szavazólapot fognak kapni az 

zerint: polgármester választás, települési képviselők választása és megyei közgyűlés 
tagjainak választása. Érvényesen szavazni változatlanul két egymást metsző vonallal lehet: x, +. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választása kapcsán For-
testülete 2019. augusztus 29. napján tartott rendkí-

vüli ülésén megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait. A tagok eskütételét 
követően a Bizottság megtartotta alakuló ülését, ahol megválasztották az elnök és elnökhelyettes 

(A Helyi Választási Bizottság elérhetőségei: 6793 Forráskút, Fő u. 74., tel.: 62/287-222, e-mail: 

A Helyi Választási Bizottság feladatkörébe tartozott a jelöltek nyilvántartásba vétele, a jelöltek 
szavazólapi sorrendjének kisorsolása, valamint a szavazólap tartalmának jóváhagyása. A jelöltál-

ezárult. A jelöltek összegyűjtötték a nyil-
vántartásba vételükhöz szükséges ajánlásokat, melyeket a Helyi Választási Iroda ellenőrzött.  

a szavazólapon megjelenő sorrendben — a követke-

A választásra 2019. október 13. napján kerül sor. Szavazni a szavazás napján reggel 6 
a Jerney János Művelődési Házban kialakított két szavazókörben. A 

szavazókörökben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben 
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes 

vánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a 
A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett 

szavazólapokat, melyek átvételét aláírással kell igazolnia. Három szavazólapot fognak kapni az 
települési képviselők választása és megyei közgyűlés 

tagjainak választása. Érvényesen szavazni változatlanul két egymást metsző vonallal lehet: x, +.  



 

A polgármester és a helyi önkormányzati képviselők választása esetében személyekre lehet 
majd szavazni, míg a megyei közgyűlés tagjainak megválasztása esetében listára.
Polgármesterjelöltek esetén 1, képviselőjelöltek esetén 6 személyre lehet érvényesen 
szavazni. 
A megyei önkormányzati választáson az alábbi jelölő szervezetek állítottak listát: FIDESZ
MSZP, DK, JOBBIK, MI HAZÁNK, MOMENTUM (a 
Érvényesen szavazni csak egy listára lehet.

A következőkben ismét fel szeretném hívni a figyelmet a mozgóurna iránti igények és az 
átjelentkezési kérelmek beadására.
Az önkormányzati választásokon is lehetősége van 
állapota, fogyatékossága miatt mozgásában gátolt választópolgárnak a szavazati joga 
gyakorlásához.  
A mozgóurna iránti kérelmeket  

• levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9
óráig,  

• személyesen vagy elektronikus azonosítással (ügyfélkapun keresztül) elektronikus úton 2019. okt
ber 11-én 16.00 óráig vagy  

• 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással (ügyfélkapun keresztül) elek
ronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,

• az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem re
delkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13

A kérelemben meg kell jelölni a kérelem indokát is, valamint a k
ahová a mozgóurnát kéri.  

Főszabály szerint az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti 
településen szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett a választás kitűzésekor, azaz 2019. 
június 26-án már fennálló bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is 
rendelkezik, az választhat, hogy melyik település önkormányzatának megválasztásában 
szeretne részt venni, tehát nem érvényesül az országgyűlési választásokon alkalmazott szabály
miszerint az átjelentkező polgár a bejelentett lakóhelye szerinti választókerületi képviselőjelöltre 
szavaz. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti 
a lakcíme szerinti választási irodától. Az átjelentkezésre irány
október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. 

Fontos eltérés, hogy az önkormányzati választás alkalmával a hatályos jogszabályok 
teszik lehetővé a külképviseleten való szavazást

A kérelmek már benyújthatók az alábbi módokon
 személyesen a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodához
 levélben a lakóhely, ennek hiányában

irodához  
 ügyfélkapun keresztül, vagy a választások hivatalos honlapján, a 

lon a lakóhely szerinti választási irodához.
Kérjük, hogy a kérelmeket mindig a személyi okmá
adatokkal töltsék ki! 
A kérelem nyomtatványok itt letölthetőek a 
Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a kérelemben szereplő va
személyes adatot meg kell adni, az igazolványban szereplő adatokkal megegyezően. Pontatlan 
vagy hiányos kérelemnek a választási iroda a választási eljárási törvény értelmében nem adhat 
helyt. Az elutasítás esetén a kérelem, amennyiben a határidő m
benyújtható.  

A választással kapcsolatos kérdésekre személyesen, ügyfélfogadási időben a Helyi Választási 
Irodában kérhetnek tájékoztatást: Forráskúti Polgármesteri Hivatal, 6793 Forráskút, Fő 
74., telefon: 62/287-222, hivatal@

7 

A polgármester és a helyi önkormányzati képviselők választása esetében személyekre lehet 
majd szavazni, míg a megyei közgyűlés tagjainak megválasztása esetében listára.

esetén 1, képviselőjelöltek esetén 6 személyre lehet érvényesen 

A megyei önkormányzati választáson az alábbi jelölő szervezetek állítottak listát: FIDESZ
MSZP, DK, JOBBIK, MI HAZÁNK, MOMENTUM (a www.valasztas.hu információk alapján). 
Érvényesen szavazni csak egy listára lehet. 

A következőkben ismét fel szeretném hívni a figyelmet a mozgóurna iránti igények és az 
átjelentkezési kérelmek beadására. 
Az önkormányzati választásokon is lehetősége van mozgóurnát igényelni
állapota, fogyatékossága miatt mozgásában gátolt választópolgárnak a szavazati joga 

levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9

személyesen vagy elektronikus azonosítással (ügyfélkapun keresztül) elektronikus úton 2019. okt

én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással (ügyfélkapun keresztül) elek
án 12.00 óráig, 

az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem re
delkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig.

A kérelemben meg kell jelölni a kérelem indokát is, valamint a kérelmező tartózkodási helyét, 

az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti 
Aki azonban a lakóhelye mellett a választás kitűzésekor, azaz 2019. 

álló bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is 
rendelkezik, az választhat, hogy melyik település önkormányzatának megválasztásában 

nem érvényesül az országgyűlési választásokon alkalmazott szabály
szerint az átjelentkező polgár a bejelentett lakóhelye szerinti választókerületi képviselőjelöltre 

szavaz. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti 
a lakcíme szerinti választási irodától. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 201

én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.  

Fontos eltérés, hogy az önkormányzati választás alkalmával a hatályos jogszabályok 
teszik lehetővé a külképviseleten való szavazást. 

enyújthatók az alábbi módokon:  
vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodához
ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási 

ügyfélkapun keresztül, vagy a választások hivatalos honlapján, a www.valasztas.hu
lon a lakóhely szerinti választási irodához. 

Kérjük, hogy a kérelmeket mindig a személyi okmányok alapján, az azokban szereplő hivatalos 

A kérelem nyomtatványok itt letölthetőek a www.forraskut.hu honlapról is. 
Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a kérelemben szereplő va
személyes adatot meg kell adni, az igazolványban szereplő adatokkal megegyezően. Pontatlan 
vagy hiányos kérelemnek a választási iroda a választási eljárási törvény értelmében nem adhat 
helyt. Az elutasítás esetén a kérelem, amennyiben a határidő még nyitva áll, ismételten 

A választással kapcsolatos kérdésekre személyesen, ügyfélfogadási időben a Helyi Választási 
Irodában kérhetnek tájékoztatást: Forráskúti Polgármesteri Hivatal, 6793 Forráskút, Fő 

222, hivatal@forraskut.hu. 

dr. Kapás Anita jegyző,
Helyi Választási Irodavezető

 

 

A polgármester és a helyi önkormányzati képviselők választása esetében személyekre lehet 
majd szavazni, míg a megyei közgyűlés tagjainak megválasztása esetében listára. 

esetén 1, képviselőjelöltek esetén 6 személyre lehet érvényesen 

A megyei önkormányzati választáson az alábbi jelölő szervezetek állítottak listát: FIDESZ-KDNP, 
információk alapján). 

A következőkben ismét fel szeretném hívni a figyelmet a mozgóurna iránti igények és az 

át igényelni az egészségi 
állapota, fogyatékossága miatt mozgásában gátolt választópolgárnak a szavazati joga 

levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 

személyesen vagy elektronikus azonosítással (ügyfélkapun keresztül) elektronikus úton 2019. októ-

én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással (ügyfélkapun keresztül) elekt-

az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem ren-
án, legkésőbb 12.00 óráig. 

lmező tartózkodási helyét, 

az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti 
Aki azonban a lakóhelye mellett a választás kitűzésekor, azaz 2019. 

álló bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is 
rendelkezik, az választhat, hogy melyik település önkormányzatának megválasztásában 

nem érvényesül az országgyűlési választásokon alkalmazott szabály, 
szerint az átjelentkező polgár a bejelentett lakóhelye szerinti választókerületi képviselőjelöltre 

szavaz. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését 
uló kérelemnek legkésőbb 2019. 

Fontos eltérés, hogy az önkormányzati választás alkalmával a hatályos jogszabályok nem 

vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodához 
a tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási 

www.valasztas.hu olda-

nyok alapján, az azokban szereplő hivatalos 

Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a kérelemben szereplő valamennyi 
személyes adatot meg kell adni, az igazolványban szereplő adatokkal megegyezően. Pontatlan 
vagy hiányos kérelemnek a választási iroda a választási eljárási törvény értelmében nem adhat 

ég nyitva áll, ismételten 

A választással kapcsolatos kérdésekre személyesen, ügyfélfogadási időben a Helyi Választási 
Irodában kérhetnek tájékoztatást: Forráskúti Polgármesteri Hivatal, 6793 Forráskút, Fő utca 

dr. Kapás Anita jegyző, 
Helyi Választási Irodavezető 
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Németh Zoltánné 

Kedves Forráskúti Lakosok! 
Tapasztalt Anyaként, és újdonsült 
nagymamaként látom, 
tapasztalom, hogy Forráskút 
komoly kihívásokkal áll szemben. 
Egyből éreztem, hogy tudatos 
forráskútiként ezen változtatnom 
kell, változtatni fogok – indulnom 
kell képviselőjelöltként. 

Úgy vélem, hogy a 
„CsaládBarát Forráskút” 
program szükséges és megfelelő 
ahhoz, hogy gyermekeim, 
unokám/unokáim, valamint az 
Önök családtagjai számára is 
biztonságot adjanak, és új 
lehetőséget biztosítsanak. 
Kérem, támogasson engem és 
csapatomat megtisztelő 
szavazatával! 

Németh Zoltánné Zsuzsa 
Kocsis Ferenc polgármester-jelölt 
csapatának tagja 

 

Tóthné Gyuris Katalin 

Kedves Forráskútiak! 
Az ÖTYE-bálak szervezésekor 
tapasztaltam, hogy milyen nagy 
szüksége van Forráskútnak az 
ilyen és az ehhez hasonló 
eseményekre, a közösségi élet 
feltámasztására. Ezért nem 
kisebb célt tűztem ki magam elé, 
mint hogy egy cselekvő 
szemléletű közösség 
képviselőjeként tevékenykedjek. 
Szeretném felébreszteni 
Forráskutat Csipkerózsika 
álmából, hogy munkámmal 
hozzájárulhassak ahhoz, hogy 
településünk méltó régi nagy 
fényében tündökölhessen. 

Megismerve a 
„CsaládBarát Forráskút” 
tervezet részleteit, tudom, hogy 
ez a program összhangban van 
az én céljaimmal és egyenes utat 
mutat a köz(ös)ség 
modernizálása felé. Éppen ezért 
kérem Önt, kérem Önöket, hogy 
szavazataikkal segítsenek nekem 
és jelölttársaimnak Forráskutat a 
modernizáció útjára léptetni. 

Tóthné Gyuris Kati 
Kocsis Ferenc polgármester-jelölt 
csapatának tagja 
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Kocsis Ferenc 

Kedves Forráskútiak! 
A mai napig nosztalgikus 
hangulatba kerülök, ha felidézem 
falunk 1989-es képét. Forráskút 
köz(ös)sége időt, energiát nem 
kímélve látott hozzá településünk 
újjáélesztéséhez, az 
építkezéshez. Most, Forráskút 
születésének 69., 
újjászületésének 30. évében 
polgármesterként szeretném 
folytatni a munkám. 

Engedjék meg, hogy itt, 
az általam alapított újság 
hasábjain, a Kormány 
politikájával összhangban 
hirdessem meg a „CsaládBarát 
Forráskút” programot. A 
program részleteit lakossági 
fórumon, és az internet adta 
lehetőségeket kihasználva pedig 
folyamatosan ismertetni fogom. 
Bízom abban, hogy 
elképzeléseimet Ön is támogatja. 
A „CsaládBarát Forráskút” 
programmal lokálpatrióta 
támogatókra leltem, akik 
képviselőjelöltként pártfogásukról 
biztosítottak. Ők jelentik az 
összefogást és a lendületet, a 
szaktudást élettapasztalatom 
szavatolja, a megújulást, 
Forráskút megújításának 
lehetőségét pedig az Önök 
szavazatai fogják adni. Tegyünk 
közösen egy 21. századi, modern 
és versenyképes Forráskútért! 

Megtisztelő szavazataikban bízva, 
Kocsis Ferenc polgármester-jelölt 

Papplogó Imréné

Tisztelt Forráskútiak!
Tapasztalt Nagymamakén
még tapasztaltabb Anyaként 
fordulok Önökhöz. Sajnos 
rendszerint azzal a ténnyel kell 
szembesülnöm, hogy a 
helyzetben a problémák 
megoldása
van odázva. Főleg a
gyermekeinket érintő, így jövőnket 
befolyásoló fejlesztése
környező települések képesek a 
megújulásra, maguk mögött 
hagyták az egy helyben topogást.
 
felpezsdítése, illetve a 
„CsaládBarát Forráskút” 
megteremtése érdekében úgy 
döntöttem, hogy 
képviselőjelöltként 
megmérettetem magam a 
választásokon. 
szavazataikkal segítsenek nekem 
és jelölttársaimnak Forráskutat 
újra a helyes irányba állítani.

Papplógó Imréné Erzsike
Kocsis Ferenc polgármester
csapatának tagja

 

Molnár Benett

Tisztelt Forráskúti Lakosok!
Nemrég gondolkodtam el azon, 
hogy mennyi boldog pillanat és 
örömteli mosoly okozója voltam 
ceremóniamesterként, 
rendezvényszervezőként, a 
Mosolykommandó
Mosolydokto
Úgy éreztem, és érzem úgy most 
is, miközben ezeket a sorokat 
írom, ezt a tapasztalatot és 
tudást, amelyet az elmúlt
mint 10 évben szereztem szeretett 
kis falum 
állítanom. 

döntöttem, hogy kreat
boldogságtudatom, nem múló 
szorgalmam felhasználva 
támogatom a 
Forráskút”
képviselőjelöltként. Kérem, 
támogasson engem és csapatomat 
megtisztelő szavazatával!

Molnár Benett,
Kocsis Ferenc polgármester
csapatának tagja

  

Papplogó Imréné 

Tisztelt Forráskútiak! 
Tapasztalt Nagymamaként, és 
még tapasztaltabb Anyaként 
fordulok Önökhöz. Sajnos 
rendszerint azzal a ténnyel kell 
szembesülnöm, hogy a jelenlegi 
helyzetben a problémák 
megoldása Pató Pál úr módjára el 
van odázva. Főleg a 
gyermekeinket érintő, így jövőnket 
befolyásoló fejlesztéseket. Pedig a 
környező települések képesek a 
megújulásra, maguk mögött 
hagyták az egy helyben topogást. 

A közösségi élet 
felpezsdítése, illetve a 
„CsaládBarát Forráskút” 
megteremtése érdekében úgy 
döntöttem, hogy 
képviselőjelöltként 
megmérettetem magam a 
álasztásokon. Kérem Önöket, 

szavazataikkal segítsenek nekem 
és jelölttársaimnak Forráskutat 
újra a helyes irányba állítani. 

Papplógó Imréné Erzsike 
Kocsis Ferenc polgármester-jelölt 
csapatának tagja 

Molnár Benett 

Tisztelt Forráskúti Lakosok! 
Nemrég gondolkodtam el azon, 
hogy mennyi boldog pillanat és 
örömteli mosoly okozója voltam 
ceremóniamesterként, 
rendezvényszervezőként, a 
Mosolykommandó Alapítvány 
Mosolydoktor nagyköveteként! 
Úgy éreztem, és érzem úgy most 
is, miközben ezeket a sorokat 
írom, ezt a tapasztalatot és 
tudást, amelyet az elmúlt több 

10 évben szereztem szeretett 
falum szolgálatába kell 

állítanom.  
Ennek szellemében úgy 

döntöttem, hogy kreativitásom, 
boldogságtudatom, nem múló 
szorgalmam felhasználva 
támogatom a „CsaládBarát 
Forráskút” programot és indulok 
képviselőjelöltként. Kérem, 
támogasson engem és csapatomat 
megtisztelő szavazatával! 

Molnár Benett, 
Kocsis Ferenc polgármester-jelölt 

atának tagja 



 

Balog Antal polgármester és képviselő
 
Tisztelt forráskúti Választópolgárok!

1972-óta lakom a településen. Az 1989
történt Nagyközség szétválasztásában 
tevékenyen részt vettem.  Az 1990
önkormányzati választáson képviselőként 
indultam. Megtiszteltetés volt számomra abban a 
képviselő testületben dolgozni. Elért 
eredményekből csak néhányat: portalanított 
utak, Orvosi rendelő, Házasságkötő terem, 
Könyvtár, Borostyán étterem, temető kerítés, 
Ravatalozó, Fogorvosi rendelő építése. 
2002-ben megtörtént a váltás, fiatalabb 
Polgármestert választottak. Ők is teljes 
erőbedobással dolgoztak. Most azt látjuk, hogy a 
környékbeli települések jobban fejlődnek. Tehát 
ez a munka nem elég! Itt van most a lehetőség a 
váltásra. Úgy érzem nem a mostani igényekhez 
igazodva fejlődik településünk. Többek között 
hiányzik a piactér – amit a jelenlegi Polgármester 
több falugyűlésen megígért - mert szükség van a 
helyben termelt árura, de nem az utcán az 
Élelmiszer Bolt mellett. Megvalósított 
intézmények, játszóterek felújítása, virágos, 
rendezett utcák, - nem sorolnám tovább.
Szeretném a lakosság érdekében és segítségével 
településünket szebbé és élhetőbbé tenni!
Kérem Önöket, hogy 2019. október 13
támogassanak szavazataikkal: 
 
                       Tisztelettel: Balog Antal

Tisztelt forráskúti Lakosok!

Köszönöm eddigi támogatásukat! 

Szórólapomon röviden volt lehetőségem 
programom ismertetésére és szembesültem 
azzal, hogy olyan tervezett változásokat is a 
nevemhez kötnek, mely részemről soha említésre 
sem került! 

A félreértések megelőzésére lakossági találkozót 
tervezek, melyen szívesen meghallgatom Önöket 
és közvetlenül én fogom megválaszolni 
kérdéseiket. 

A találkozó pontos időpontja 2019. október 1. 
kedd, 18 óra. 

Helyszín: Művelődési Ház, Nagyterem.

Szeretném, ha az én szavamnak, ígéreteimnek 
adnának jelentőséget, nem egyéb forrásokból 
származó információknak! 

Nem szeretnék a velem kapcsolatban valótlant 
állítókkal hadakozni, ezért jogi képviselőm 
segítségével fogok válaszolni minden olyan 
megnyilvánulásra, mely túllépi a jó hírnév 
megsértésének határát! 

Várom Önöket a találkozón, bízok benne, hogy 
sokan megtisztelnek jelenlétükkel! 

Üdvözlettel: Jenei Márta -
polgármesterjelölt
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Balog Antal polgármester és képviselő-jelölt 

Tisztelt forráskúti Választópolgárok! 

óta lakom a településen. Az 1989-ben 
történt Nagyközség szétválasztásában 
tevékenyen részt vettem.  Az 1990-es 
önkormányzati választáson képviselőként 
indultam. Megtiszteltetés volt számomra abban a 
képviselő testületben dolgozni. Elért 

csak néhányat: portalanított 
utak, Orvosi rendelő, Házasságkötő terem, 
Könyvtár, Borostyán étterem, temető kerítés, 
Ravatalozó, Fogorvosi rendelő építése.  

ben megtörtént a váltás, fiatalabb 
Polgármestert választottak. Ők is teljes 

ztak. Most azt látjuk, hogy a 
környékbeli települések jobban fejlődnek. Tehát 
ez a munka nem elég! Itt van most a lehetőség a 
váltásra. Úgy érzem nem a mostani igényekhez 
igazodva fejlődik településünk. Többek között 

olgármester 
mert szükség van a 

helyben termelt árura, de nem az utcán az 
Élelmiszer Bolt mellett. Megvalósított 
intézmények, játszóterek felújítása, virágos, 

nem sorolnám tovább. 
n és segítségével 

településünket szebbé és élhetőbbé tenni! 
Kérem Önöket, hogy 2019. október 13-án 

Tisztelettel: Balog Antal 
 
 

Tisztelt forráskúti Lakosok! 

Szórólapomon röviden volt lehetőségem 
programom ismertetésére és szembesültem 
azzal, hogy olyan tervezett változásokat is a 
nevemhez kötnek, mely részemről soha említésre 

A félreértések megelőzésére lakossági találkozót 
tervezek, melyen szívesen meghallgatom Önöket 
és közvetlenül én fogom megválaszolni 

A találkozó pontos időpontja 2019. október 1. 

Helyszín: Művelődési Ház, Nagyterem. 

Szeretném, ha az én szavamnak, ígéreteimnek 
adnának jelentőséget, nem egyéb forrásokból 

Nem szeretnék a velem kapcsolatban valótlant 
állítókkal hadakozni, ezért jogi képviselőm 

égével fogok válaszolni minden olyan 
megnyilvánulásra, mely túllépi a jó hírnév 

Várom Önöket a találkozón, bízok benne, hogy 

- független 
polgármesterjelölt 

 Tisztelt Forráskútiak! 
Kedves Választópolgárok!
 
Mint azt bizonyára tudják 2019. október 13
helyhatósági választások lesznek szerte az 
országban, így Forráskúton is.
Ez a demokráciának, önrendelkezésnek 
természetes velejárója, hiszen ilyenkor 
településvezetők (polgármester, képviselők) 
részére szavazunk bizalmat, ami nem kis 
felelősséget ró mindannyiunk vállára. Különösen 
fontos szerep hárul a jelöltekre, hiszen 
magatartásuk úgynevezett 
„kampánytevékenységük” befolyásolja az őket 
támogató, vagy nem támogató emberek 
mindennapjait.  
Ebben az időszakban egy közösség életébe 
hajlamos bekerülni a békétlenség, torzsalkodás, 
ami nem könnyíti meg hétköznapi életünket. 
Amit szeretnék kérni mindenkitől az az, hogy ne 
a rágalom, rosszindulat fegyverzetét viselje a 
kampány során felvett vértjén, hanem a 
jóindulatú, tárgyilagossággal csokorba szedett, 
építő, előremutató véleményekkel tűzdelt zászlót 
lobogtasson. 
Polgármesterként ismét jelöltetem magam, bízva 
abban, hogy eddigi munkám, munkánk a 
településünk lakosainak megelégedésére szolgált 
és ennek folytatására lehetőséget, megbízatást 
adnak számomra. Itt köszönöm meg 
mindazoknak, akik e célomban aláírásukkal is 
támogattak.  Hiszen folytatásról van szó, egy 
megkezdett, előrehaladó építő munkának a 
továbbviteléről. Ez a munka egy összetett, 
sokrétű településfejlesztési 
eddigi céljaim szerint is átfogónak kell, kellett 
lennie; érezhetőnek a közterületeinken, 
intézményeinkben, szolgáltatásainkban, biztos 
rendezett hátteret kell adni az itt élő, dolgozó 
pihenni vágyó embereknek.
Forráskút eddigi eredményei is bizonyítják ezt, 
hiszen aki nyitott szemmel jár
láthatja, tapasztalhatja ennek tényét, 
különösképpen ha felidézi a 15 évvel ezelőtti 
viszonyokat. Ezen eredmények elérésében 
köszönetet kell mondanom Forráskút község 
lakosainak és a velem együtt munkálkodó 
Képviselő-testületnek. 
Én korábban sem és most sem hiszek a 
kampányidőszak mindent megváltozta
erejében, mert ebben a faluban ismerjük 
egymást, pontosan tudja mindenki, hogy kitől, 
mit várhat, kinek, mit hihet el, az emlékeink, 
tapasztalataink velünk, illetve bennünk élnek.
A magam részéről szeretném továbbra is 
képviselni a békés, harmonikus, cé
ésszerű, de egyben átfogó faluvezetést. 
Polgármesterként, magánemberként ígérem az 
adott szó becsületét, a köszönés elsőbbségét, az 
emberséget és a közös munka erejébe vetett 
hitet. 
Kérem Önöket, hogy jöjjenek el szavazni! 
Mondjanak véleményt mu
stílusomról, rólam. 
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Kedves Választópolgárok! 

Mint azt bizonyára tudják 2019. október 13-án 
helyhatósági választások lesznek szerte az 
országban, így Forráskúton is. 
Ez a demokráciának, önrendelkezésnek 
természetes velejárója, hiszen ilyenkor 
településvezetők (polgármester, képviselők) 
részére szavazunk bizalmat, ami nem kis 
felelősséget ró mindannyiunk vállára. Különösen 
fontos szerep hárul a jelöltekre, hiszen 

rtásuk úgynevezett 
„kampánytevékenységük” befolyásolja az őket 
támogató, vagy nem támogató emberek 

Ebben az időszakban egy közösség életébe 
hajlamos bekerülni a békétlenség, torzsalkodás, 
ami nem könnyíti meg hétköznapi életünket. 

etnék kérni mindenkitől az az, hogy ne 
a rágalom, rosszindulat fegyverzetét viselje a 
kampány során felvett vértjén, hanem a 
jóindulatú, tárgyilagossággal csokorba szedett, 
építő, előremutató véleményekkel tűzdelt zászlót 

t jelöltetem magam, bízva 
abban, hogy eddigi munkám, munkánk a 
településünk lakosainak megelégedésére szolgált 
és ennek folytatására lehetőséget, megbízatást 

Itt köszönöm meg 
mindazoknak, akik e célomban aláírásukkal is 

folytatásról van szó, egy 
megkezdett, előrehaladó építő munkának a 
továbbviteléről. Ez a munka egy összetett, 

 tevékenység, aminek 
eddigi céljaim szerint is átfogónak kell, kellett 

; érezhetőnek a közterületeinken, 
nyeinkben, szolgáltatásainkban, biztos 

rendezett hátteret kell adni az itt élő, dolgozó 
 

Forráskút eddigi eredményei is bizonyítják ezt, 
hiszen aki nyitott szemmel jár-kel a településen 
láthatja, tapasztalhatja ennek tényét, 

sképpen ha felidézi a 15 évvel ezelőtti 
viszonyokat. Ezen eredmények elérésében 
köszönetet kell mondanom Forráskút község 
lakosainak és a velem együtt munkálkodó 

Én korábban sem és most sem hiszek a 
kampányidőszak mindent megváltoztató 
erejében, mert ebben a faluban ismerjük 
egymást, pontosan tudja mindenki, hogy kitől, 
mit várhat, kinek, mit hihet el, az emlékeink, 
tapasztalataink velünk, illetve bennünk élnek. 
A magam részéről szeretném továbbra is 
képviselni a békés, harmonikus, célközpontú, 
ésszerű, de egyben átfogó faluvezetést. 

magánemberként ígérem az 
adott szó becsületét, a köszönés elsőbbségét, az 
emberséget és a közös munka erejébe vetett 

Kérem Önöket, hogy jöjjenek el szavazni! 
Mondjanak véleményt munkámról, vezetői 

Fodor Imre  
polgármesterjelölt 



 

TISZTELT FORRÁSKÚTI LAKOSOK! 

Először is szeretném 
megköszönni mindenkinek, 
akik aláírásukkal támogatták 
jelölésemet és elnézést kérni 
azoktól, akikhez nem 
jutottam el.  

Lehetőséget kaptunk, mint 
jelöltek a bemutatkozásra az 
önkormányzati választás 
keretében.  
Éltem a lehetőséggel, pár 
gondolat családomról és magamról. 

Huszonhét éve házasságban élő két gyermekes 
családanya vagyok. Férjem Szilágyi József családi 
gazdálkodó, fő profilja őszibarack termesztés. 
Szabadidőmben besegítek a családi gazdaságban. 
Nagyobbik fiam, József a tanulás mellett 
geodétaként dolgozik a Földgázszállító Zrt
Kisebbik fiam, Péter a Radnóti Miklós Gimnázium 
12. évfolyamos tanulója.  

Több diplomát szereztem meg munka mellett a 
hosszú évek alatt, többek között rendelkezem 
közgazdász és államigazgatási végzettséggel. 
Huszonkét év közigazgatási tapasztalatom van. 
1997. és 2007. között a forráskúti 
önkormányzatnál a pénzügyi csoportban 
dolgoztam. Volt szerencsém dolgozni a 
rendszerváltás utáni mindkét polgármesterrel. Az 
itt töltött tíz év alatt megismertem a Forráskúti 
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 
működését. Szakmai előrelépés miatt 2007. 
november 5-én munkahelyet váltottam és azóta 
a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei 
Igazgatóságán, az Államháztartási Irodán 
végzem a munkám. A feladataim közzé tartozik 
az önkormányzatok és nem állami fenntartású 
(egyház, alapítvány, egyesület) intézmények 
állami költségvetésből kapott működési és 
fejlesztési támogatásainak ellenőrzése. Az 
önkormányzatok felülvizsgálata is a munkám 
része, melynek során minden évben 
megvizsgáljuk, hogy a támogatások 
felhasználása a jogszabályok betartása mellett 
történt-e. A fentiek alapján ismerem az 
önkormányzatok működésének jogszabályi 
feltételeit, lehetőségeit. 

Ezeket a sorokat olvasva, biztos sokan kérdezik, 
hogy miért is szeretnék váltani? Egyfajta szakmai 
kihívás számomra a polgármesteri pozíció. Mivel 
államigazgatási diplomám és huszonkétév 
közigazgatási tapasztalatom is van, úgy 
gondolom, hogy meg tudnék felelni az 
elvárásoknak.  

A programommal kapcsolatban az önkormányzati 
választás hetében fogok bővebb tájékoztatást 
adni. Az ajánlás gyűjtés során a megkeresett 
választópolgárokat megkérdeztem, hogy mivel 
értenek egyet és milyen változásokat 
szeretnének. A választási programomat ezekből 
az összegyűjtött kérésekből, ötletekből és a saját 
javaslataimból fogom elkészíteni. Akikhez nem 
jutottam el és támogatni szeretnének, továbbra 
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TISZTELT FORRÁSKÚTI LAKOSOK!  

Huszonhét éve házasságban élő két gyermekes 
családanya vagyok. Férjem Szilágyi József családi 

fő profilja őszibarack termesztés. 
Szabadidőmben besegítek a családi gazdaságban. 
Nagyobbik fiam, József a tanulás mellett 
geodétaként dolgozik a Földgázszállító Zrt-nél. 
Kisebbik fiam, Péter a Radnóti Miklós Gimnázium 
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hogy miért is szeretnék váltani? Egyfajta szakmai 
kihívás számomra a polgármesteri pozíció. Mivel 
államigazgatási diplomám és huszonkétév 

m is van, úgy 
gondolom, hogy meg tudnék felelni az 

A programommal kapcsolatban az önkormányzati 
választás hetében fogok bővebb tájékoztatást 
adni. Az ajánlás gyűjtés során a megkeresett 
választópolgárokat megkérdeztem, hogy mivel 

et és milyen változásokat 
szeretnének. A választási programomat ezekből 
az összegyűjtött kérésekből, ötletekből és a saját 
javaslataimból fogom elkészíteni. Akikhez nem 
jutottam el és támogatni szeretnének, továbbra 

is várom a kéréseiket.  

Az biztos, hogy ha megválasztanak 
polgármesternek egy élhetőbb a jövő kihívásaira 
könnyebben alkalmazkodó település építését 
ígérem, az Önök által megválasztott Képviselő 
testülettel összefogva. 

Minden Választó Polgárt megkérem, hogy 2019. 
október 13-án menjen el szavazni
felelős döntését a település fejlődése érdekében.

 

Tisztelettel: Szilágyiné Darázs Krisztina

  polgármester

 

 
Tisztelt forráskútiak!

Azoknak, akik még nem 
ismernének, bemutatkoznék. 
Farkas Kitti vagyok, 25 éves, 
jelenleg a Szegedi 
Tudományegyetem Fül-Orr
Gégészeti és Fej
Nyaksebészeti Klinikájának 
doktorandusz hallgatója. 
Születésemtől kezdve 
Forráskúton élek, mely akkor sem változott mikor 
vőlegényemmel összeköltözve úgy döntöttünk, 
hogy közös jövőnket továbbra is a településen 
képzeljük el.  
 
Nyaranta többször találkozhattak velem a helyi 
művelődési ház által szervezett gyermektáborok 
segítőjeként, valamint az évente megrendezésre 
kerülő falunapok színpadi bemondójaként. 
Az önkormányzati választásokon történő 
indulásom oka az utóbbi években a lakosság 
körében tapasztalható széthúzás
iránti rosszakarat-, valamint a település ügyei 
iránti érdektelenség megjelenése, mely 
meglátásom szerint komoly gátat szab a 
település hatékony fejlődésének, működésének. 
Ezen okból kifolyólag vállaltam
egy csoportjával együttműködve alapító tagja
leszek a Forráskútért Civil Egyesületnek, me
azért jött létre, hogy különféle közösségi 
programok megszervezésével hozzájáruljon a 
lakosok közötti kapcsolat megerősítéséhez.
 
Önkormányzati képviselőként azért dolgoznék
hogy a település fejlődését szolgáló döntések 
támogatásán felül elősegítsem a 
valamint az Önkormányzat közötti kapcsolat 
szorosabbá tételét, egy a régióra jellemző 
összetartó közösség megalakítását. 
 
Amennyiben meglátásaimmal és céljaimmal Ön is 
egyetért, úgy kérem, szavazatával támogassa 
jelöltségem!  
 

Támogatását megköszönve: Farkas Kitti, 
független önkormányzati képviselőjelölt
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Tisztelt Forráskúti Választópolgárok!

Köszönöm mindazon kedves rokonnak, barátnak, 
ismerősnek, akik aláírásukkal támogattak abban, 
hogy a 2019. október 13-.-i önkormányzati válas
táson képviselőjelöltként részt vehetek

Kovács István vagyok, születésem óta, közel neg
ven éve élek Forráskúton. Általános Iskolai tanu
mányaimat Forráskúton végeztem, majd a Kisku
majsai akkor még Dózsa György Gimnáziumban 
1998-ban érettségiztem, majd egy évig
Gimnáziumban maradtam, ahol két OKJ
szereztem. Ezt követően a Kecskeméti Kertészeti 
Főiskolán szereztem diplomát Általános kertés
mérnök szakon. Már a főiskola alatt is illetve azóta 
is a családi gazdaságban őstermelőként igyekszem 
kamatoztatni azt ott megszerzett tudást.  

A közéletbe első alkalommal a 90-es évek vége a 
2000-es évek elején kerültem, amikor pár éven át a 
Forráskúti Hegyközség hegybírói feladatait láttam 
el. A képviselői munka számomra a 2002.
lasztással kezdődött. Attól kezdve 2002
2006-2010. 2014-2019 között voltam, illetve v
gyok önkormányzati képviselő. 

2013-ban a polgárőrség átszervezésekor tartott 
közgyűlésen megválasztottak a Forráskúti Polgárőr 
Egyesület elnökének, mely pozíciót jelenleg is én 
töltöm be. A polgárőr kollégák szolgálat teljesítés
hez hasonlóan én is társadalmi munkában végzem 
az elnöki feladatokat, ami jelentős adminisztratív, 
papír és szervezési munkával jár. A rendezvények 
helyszínbiztosításának szervezése, a szolgálati b
osztás elkészítése, az elszámolások elkészítése az 
Országos Polgárőr Szövetség felé komoly és felelő
ségteljes munkát jelent az elnök és a vezetőség 
számára. Ezúton is szeretném megköszönni minden 
Polgárőr kolléga áldozatos munkáját! 

Tisztelt Választópolgárok, ha a fent leírt rövid b
mutatkozás alapján úgy érzik, akkor kérem, szav
zatukkal támogassanak a 2019. október 13
kormányzati választáson, hogy az elkezdett ber
házások, fejlesztések sikeresen befejeződjenek, és 
újabbak valósuljanak meg a nyugodt, biztonságos, 
élhető és folyamatosan fejlődő, szépülő községün
ben! 

Kovács István

Kedves Forráskútiak! 

   Kálmánné Kovács Mónika vagyok, tősgyökeres 
forráskúti.  
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szereztem 
2002-ben történelem tanár-művelődésszervező 
szakokon diplomát, mely utóbbi végzettségemmel 
2003-tól a Jerney János Művelődési Házat vezettem 
egészen kislányom Dalma születésig. Jelenleg k
sebbik gyermekemmel, az egy éves Donát fiammal 
otthon vagyok GYED-en. 
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Kálmánné Kovács Mónika vagyok, tősgyökeres 

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szereztem 
művelődésszervező 

szakokon diplomát, mely utóbbi végzettségemmel 
tól a Jerney János Művelődési Házat vezettem 

egészen kislányom Dalma születésig. Jelenleg ki-
z egy éves Donát fiammal 

   A művelődési házban a helyi kulturális értékek 
megőrzése volt az egyik legfőbb célom, illetve, 
hogy a rendelkezésre álló lehetőségeket maximál
san kihasználva minél színesebb, szerteágazóbb 
kulturális élet lehetőségét teremtsem meg kis f
lunkban. Munkám során nagyon sok emberrel do
goztam együtt, illetve később 
- sokan kerestek meg ügyes bajos dolgaikkal is, 
ezen felbuzdulva indultam képviselő
2006-ban. Akkor, illetve a 2010
lasztásokon is bizalmukkal tiszteltek meg Önök, 
Forráskútiak. Ezt a bizalmat köszönöm, a jövőben is 
számíthatnak rám! Jelenleg már a kisgyermekes 
családok hétköznapjait élve még több tapasztalattal 
és nagyobb szociális érzékenységgel tudok
mindannyiunk, településünk Forráskút érdekeiért, 
értékeiért. Mindannyian egy nyugodt, de folyamat
san fejlődő faluban szeretnénk élni továbbra is. 
Amennyiben úgy látják az eddigi munkánk méltó a 
folytatásra, kérem szavazzanak rám is az október 
13-i választásokon. Köszönöm! Valamint ezúton is 
köszönöm mindenkinek, aki ajánlóívem aláírásával 
képviselő-jelöltségem támogatta!

Tisztelettel Kálmánné Kovács Mónika

Sárközi Lajos, a Fidesz

Szeretném egy pár gondolattal megemlíteni, hogy 
évtizedek óta sok társadalmi munkát végeztem a 
falu népszerűsítéséért és fejlődéséért.
Tűzoltóság: a versenyeken
többször megyei versenyt megnyertük és országos 
versenyig is eljutottunk.  
Labdarúgás: Nem volt sportöltöző a faluban, én a 
csapat edzését elvállaltam. Úgy indultunk, nem volt 
elég ifjúsági játékos és leigazoltam több fiatalt. 
Kemény edzésekkel indultunk a bajnokságba. Pár 
nevet említenék az ifjúsági csapatból: Czékus 
Gyula, Kulcsár Lajos, Vass Józse
Sárközi Anti, Vass Laci, Süli Peti, Tapodi Sanyi és a 
többiek. Ezekkel a játékosokkal megnyertük a 
bajnokságot, 100%-al, még döntetlen sem volt. 
A kemény edzések mellett vállalták a társadalmi 
munkát is velem együtt, hogy legyen sportöltö
Én harcoltam ki, a futball
Több felnőtt sportoló és vezető segítségével. Mind 
társadalmi munkába tettük, most utólag szeretném 
megköszönni mindenkinek azt a kitartást, munkát 
és összefogást, amit tettünk a falu fejlődéséért. 
Igaz, hogy ezt a sok társadalmi munkát nem nekem 
kellett volna megköszönni, de sajnos ezt mások 
elfelejtették. Már több választás óta segítem az 
országgyűlési képviselőink munkáját. Ahogy annak 
idején összefogtunk a falu sportjáért, ha most is 
összefogunk, akkor együtt a falut szebbé és jobbá 
tudjuk tenni. Képviselőként  a lakosságot jobban 
tudnám képviselni és ezáltal az országgyűlési 
képviselővel a kapcsolattartás is hatékonyabb 
lenne. Ezekhez kérném a lakosság támogatását. 
Előre is köszönöm. 

Tisztelettel: 
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Tisztelettel Kálmánné Kovács Mónika 
képviselőjelölt 

 

 

-KDNP képviselőjelöltje 

gondolattal megemlíteni, hogy 
évtizedek óta sok társadalmi munkát végeztem a 
falu népszerűsítéséért és fejlődéséért. 

a versenyeken csapattársaimmal 
többször megyei versenyt megnyertük és országos 

 
sportöltöző a faluban, én a 

csapat edzését elvállaltam. Úgy indultunk, nem volt 
elég ifjúsági játékos és leigazoltam több fiatalt. 
Kemény edzésekkel indultunk a bajnokságba. Pár 
nevet említenék az ifjúsági csapatból: Czékus 
Gyula, Kulcsár Lajos, Vass József, Gyuris Árpád, 
Sárközi Anti, Vass Laci, Süli Peti, Tapodi Sanyi és a 
többiek. Ezekkel a játékosokkal megnyertük a 

al, még döntetlen sem volt.  
A kemény edzések mellett vállalták a társadalmi 
munkát is velem együtt, hogy legyen sportöltöző. 
Én harcoltam ki, a futball-pályán legyen világítás. 
Több felnőtt sportoló és vezető segítségével. Mind 
társadalmi munkába tettük, most utólag szeretném 
megköszönni mindenkinek azt a kitartást, munkát 
és összefogást, amit tettünk a falu fejlődéséért. 

az, hogy ezt a sok társadalmi munkát nem nekem 
kellett volna megköszönni, de sajnos ezt mások 
elfelejtették. Már több választás óta segítem az 
országgyűlési képviselőink munkáját. Ahogy annak 
idején összefogtunk a falu sportjáért, ha most is 

kkor együtt a falut szebbé és jobbá 
tudjuk tenni. Képviselőként  a lakosságot jobban 
tudnám képviselni és ezáltal az országgyűlési 
képviselővel a kapcsolattartás is hatékonyabb 
lenne. Ezekhez kérném a lakosság támogatását. 

Tisztelettel: Sárközi Lajos 
képviselőjelölt 
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Tisztelt Választópolgárok! 

Tóth-Rabi Mariann vagyok, 
35 éves, születésem óta 
Forráskúton élek. Nagyszü-
leimet, szüleimet követve 
férjemmel úgy döntöttünk, 
hogy mi is Forráskúton te-
lepedünk le és neveljük fel 
születendő gyermekeinket.  
A középiskolát Szegeden 
végeztem, a  Deák Ferenc 
Gimnáziumban. Érettségi 
után a Szegedi Tudomány-
egyetem Gazdaságtudomá-
nyi Kar, Közgazdász-gazdálkodási szakán, pénzügyi 
szakirányon diplomáztam. Egyetemi tanulmányaim 
után mérlegképes könyvelő- majd adótanácsadó 
szakképesítést szereztem. Jelenleg családi vállalk
zásunknál dolgozom. Könyvelőként naprakész, pr
cíz munkát végzek. Ügyfeleimmel fontos számomra 
az állandó kommunikáció. A jó együttműködés a 
vállalkozó számára is biztosíték, hogy könyvelése jó 
kezekben van. 

Változást hozott életemben a gyermekvállalás. Vá
lalkozóként könyvelői tevékenységet folytatni sokkal 
rugalmasabb időbeosztást jelent számomra a gye
meknevelés mellett. 2018 őszétől nagyobb gyerm
künk az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Ált
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Forráskúti 
Tagintézmény 1. osztályos tanulója lett, így SZMK 
tagságot vállaltam. A szülői munkaközösség tagj
ként célom, hogy segítsem az intézmény munkáját, 
kapocsként működjem az iskola, tanárok, valamint 
a gyermekek és szülők között. Képviselőként elké
zelésem egy olyan fejlett és fejlődésre képes kö
nyezetben élni, ahol nem csak gazdaságilag, hanem 
szellemileg is hiteles közösség munkálkodik Forrá
kút fejlődése érdekében. Legyünk büszkék az eddig 
elért eredményeinkre és őrizzük meg azokat.
Továbbá képviselni szeretném Forráskút lakóinak 
minden olyan törekvését, amely az előre haladást, 
falu fejlesztését, vonzóbbá tételét, lakosság megta
tó erejének növelését, intézményeinek, vállalkoz
sainak megtartását, munkahelyek létesítését, egyes 
területeken levő hiányosságok megvaló
tené elő.  

A következő időszakban fokozott figyelemmel kell 
lennünk a gyerekekre, idősekre, a népesség csö
kenésre, az elöregedés következtében növekvő sz
ciális problémák kezelésére, továbbá javítani a fo
lalkoztatási szintet, a tudást, a tehetség megbecs
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gazdálkodási szakán, pénzügyi 
szakirányon diplomáztam. Egyetemi tanulmányaim 

majd adótanácsadó 
szakképesítést szereztem. Jelenleg családi vállalko-

zom. Könyvelőként naprakész, pre-
zek. Ügyfeleimmel fontos számomra 

az állandó kommunikáció. A jó együttműködés a 
vállalkozó számára is biztosíték, hogy könyvelése jó 

Változást hozott életemben a gyermekvállalás. Vál-
lkozóként könyvelői tevékenységet folytatni sokkal 

rugalmasabb időbeosztást jelent számomra a gyer-
meknevelés mellett. 2018 őszétől nagyobb gyerme-

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Forráskúti 

1. osztályos tanulója lett, így SZMK 
tagságot vállaltam. A szülői munkaközösség tagja-
ként célom, hogy segítsem az intézmény munkáját, 
kapocsként működjem az iskola, tanárok, valamint 
a gyermekek és szülők között. Képviselőként elkép-

fejlett és fejlődésre képes kör-
nyezetben élni, ahol nem csak gazdaságilag, hanem 
szellemileg is hiteles közösség munkálkodik Forrás-
kút fejlődése érdekében. Legyünk büszkék az eddig 
elért eredményeinkre és őrizzük meg azokat. 

rráskút lakóinak 
minden olyan törekvését, amely az előre haladást, 
falu fejlesztését, vonzóbbá tételét, lakosság megtar-
tó erejének növelését, intézményeinek, vállalkozá-

inak megtartását, munkahelyek létesítését, egyes 
területeken levő hiányosságok megvalósulását segí-

A következő időszakban fokozott figyelemmel kell 
lennünk a gyerekekre, idősekre, a népesség csök-
kenésre, az elöregedés következtében növekvő szo-
ciális problémák kezelésére, továbbá javítani a fog-

tség megbecsü-

lését, egymás tiszteletét, hogy még emberségesebb 
társadalmat teremtsünk. 

Ehhez a munkához kérem bizalmukat

Tisztelt Választópolgárok! 
                   Kedves forráskúti lakosok!

Oláhné Bodor Magdolna 
vagyok, Szentesen születtem. 
Kunszentmártonban éltem, ott 
végeztem tanulmányaimat.
2009-ben, pontosan tíz éve 
költöztem Forráskútra 
férjemmel és két 
gyermekemmel. 
2014-ben a Négyforrás 
Nonprofit Kft. 
hulladékszállítási cégnél 
kezdtem el dolgozni adminisztr
lakosságának nagy részét e munkahelyen keresztül 
ismertem meg. 
Jelenleg az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársa 
vagyok, szintén a hulladékgazdálkodás ügyeit látom 
el. 
6 éve vagyok a helyi iskola szülői munkaközösség 
tagja így rendszeresen rész
programokon. 
Hobbim a fotózás, gyakorolva szenvedélyem a 
település rendezvényeinek is aktív résztvevője 
vagyok, illetve a lakosok egyre több felkérésének 
eleget téve családi programjaikon is megjelenek.
Jól érzem magam ezen a települése
vagyok, hogy bár falun élünk, mégis a 
szolgáltatások széles köre biztosított városi 
színvonalon, mint például az oktatási és nevelési 
intézményeink. 
Képviselő jelöltként célom, hogy az önkormányzat 
munkáját segítve fenntarthassuk a település 
jelenlegi arculatát, illetve támogassam az új ötletek 
megvalósításában. 
Legfontosabb dolognak tartom a közösségi élet 
felpezsdítését. Kellő nyitottsággal, embertársaink, 
szomszédaink felé fordulással 
és programok igénybevételével nagyon 
színes emberi kapcsolatokat építhetünk ki.
be, ez rohanó világunkban egyre nagyobb kincs!
Kérem, jöjjön el és szavazzon saját, független 
döntése szerint. 
Köszönöm. 
 

Tisztelettel: Oláhné Bodor Magdolna
független képviselőjelölt
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Ehhez a munkához kérem bizalmukat. 

Tisztelettel 

Tóth-Rabi Mariann 

 

Tisztelt Választópolgárok!  
Kedves forráskúti lakosok!  

Oláhné Bodor Magdolna 
vagyok, Szentesen születtem. 
Kunszentmártonban éltem, ott 
végeztem tanulmányaimat. 

ben, pontosan tíz éve 
költöztem Forráskútra 
férjemmel és két 

ben a Négyforrás 
Nonprofit Kft. 
hulladékszállítási cégnél 
kezdtem el dolgozni adminisztrátorként. A falu 
lakosságának nagy részét e munkahelyen keresztül 

NP Nonprofit Kft. munkatársa 
vagyok, szintén a hulladékgazdálkodás ügyeit látom 

6 éve vagyok a helyi iskola szülői munkaközösség 
tagja így rendszeresen részt veszek az iskolai 

Hobbim a fotózás, gyakorolva szenvedélyem a 
település rendezvényeinek is aktív résztvevője 
vagyok, illetve a lakosok egyre több felkérésének 
eleget téve családi programjaikon is megjelenek. 
Jól érzem magam ezen a településen. Büszke 
vagyok, hogy bár falun élünk, mégis a 
szolgáltatások széles köre biztosított városi 
színvonalon, mint például az oktatási és nevelési 

Képviselő jelöltként célom, hogy az önkormányzat 
munkáját segítve fenntarthassuk a település 

nlegi arculatát, illetve támogassam az új ötletek 

Legfontosabb dolognak tartom a közösségi élet 
felpezsdítését. Kellő nyitottsággal, embertársaink, 
szomszédaink felé fordulással a helyi szolgáltatások 
és programok igénybevételével nagyon széles és 
színes emberi kapcsolatokat építhetünk ki. És lássuk 
be, ez rohanó világunkban egyre nagyobb kincs! 
Kérem, jöjjön el és szavazzon saját, független 

telettel: Oláhné Bodor Magdolna  
független képviselőjelölt  
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Kondász Ferenc független jelölt 
 

 
1988-ban vettünk tanyát a 
Forráskúton, azóta élünk itt, 3 gyerekünk van, 57 
éves vagyok.  
Amíg lehetett helyi vállalkozásoknál dolgoztam, 
majd őstermelőként mezőgazdaságból éltünk, 
idén pedig Szegeden kényszerültem munkát 
vállalni. 
Az elmúlt 31 évben megismertem az embereket és 
a községünkben felmerülő problémákat. 
Forráskútiként szeretném a helyieket képviselni 
élhetőbb települést építve. 
 
Az egész falu lakosságának szüksége v
piacra, akár termelőként, eladóként
vásárlóként látogatja. Fedett kerékpártároló építése 
a naponta ingázó diákok, a busszal dolgozni járók, 
a városi bevásárlásra vagy az orvosi kezelésekre 
járók számára is nélkülözhetetlen. 
 
Azon fogok dolgozni, hogy az előnyök 
testvérvárosokba kirándulások, önkormányzati 
érdekeltségű munkalehetőségek- 
elérhetőek a falunk teljes lakossága előtt, n
a kiválasztottak szűk körének. 
 
Egyik legfőbb feladatomnak a helyi korrupció 
felszámolását tartom, mert esélyegyenlőséget 
szeretnék minden forráskúti polgárnak, akiket 
ezúton kérek arra, hogy szavazataikkal 
támogassanak. 
 
Bízok benne, hogy rajtam kívül is olyan 
képviselőtársakat választanak, akik velem együtt a 
saját érdekeik helyett Önöket képviselik, az Önök 
érdekében fognak dolgozni. 
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a feleségemmel 
Forráskúton, azóta élünk itt, 3 gyerekünk van, 57 

Amíg lehetett helyi vállalkozásoknál dolgoztam, 
majd őstermelőként mezőgazdaságból éltünk, az 

pedig Szegeden kényszerültem munkát 

Az elmúlt 31 évben megismertem az embereket és 
ben felmerülő problémákat. 

helyieket képviselni egy 

lakosságának szüksége van egy 
piacra, akár termelőként, eladóként vagy akár 

. Fedett kerékpártároló építése 
busszal dolgozni járók, 

orvosi kezelésekre 

Azon fogok dolgozni, hogy az előnyök –például a 
testvérvárosokba kirándulások, önkormányzati 

 legyenek 
elérhetőek a falunk teljes lakossága előtt, nemcsak 

egfőbb feladatomnak a helyi korrupció 
felszámolását tartom, mert esélyegyenlőséget 
szeretnék minden forráskúti polgárnak, akiket 

szavazataikkal 

vül is olyan 
képviselőtársakat választanak, akik velem együtt a 
saját érdekeik helyett Önöket képviselik, az Önök 

A falugazdász tájékoztatója
 
Szeptemberi aktualitások

A Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszerrel 
(Kárenyhítési rendszer) kapcsolatosan a következő 
információkat emelném ki:

A Kárenyhítési hozzájárulás Magyar 
Államkincstárhoz történő 
határideje 2019. szeptember 15
hogy eddig a dátumig utalják el a befizetendő 
összeget. Amennyiben szept
meg a MÁK számlájára a Hozzájárulás összege, úgy 
azt a támogatásból le fogják vonni, viszont a 
tárgyévben nem lesznek jogosultak a Kárenyhítési 
Támogatási Kérelem benyújtására!!!

Esetleges aszálykár bejelentésére szeptember 30
van lehetőség. Aszálykár abban az esetben lép fel, ha 
két egymást követő hónapban az egy hónapon 
keresztül a lehullott csapadék mennyisége nem éri el 
az 5 mm-t és a napi középhőmérséklet ezalatt az 
időszak alatt meghaladja a 25 Celsius fokot…
esetben a Miniszter Úr rendelkezik az aszály 
kihirdetéséről. 

A téli és a tavaszi fagykárt, jégverést stb
szenvedett termelők, akinek a Kormányhivatal 
megállapította a tábla szinten a 30 %
November 1 és 30 között kell benyújtani a 
Kárenyhítési kifizetési kérelmet.

Erről még pontos információnk nincs, október 
közepétől érdeklődhetnek az érintettek.

A 2019. évi támogatási kérelmek ellenőrzése 
folyamatosan zajlik, illetve párhuzamos a 
Kormányhivatal NTSZ ellenőrzése a parlagfű és a 
selyemkóró (közismertebb
A parlagfűvel szennyezett területek adott esetben a 
támogatás teljes megvonását vonhatják maguk után. 
Kérem a fentiek figyelembe vételét.

A termeléshez kötött növényalapú 
pillangós szálas növények (
igénylő gazdáknak Gazdálkodási naplót
vezetniük, melynek a pontos formátuma az internetről 
a NAK oldaláról letölthető, 
az érintett gazdákat kérem,

 Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos 
tudnivalók 

A 2017-ben kiállított kártya alapú őstermelői 
igazolványokat 2017, 2018,
betétlappal láttuk el, ezek az igazolványok 2019. 
december 31-ig érvényesek
lehetséges az előre mutató hatályú 
érvényes) betétlapok kiállítása, azon termelők 
esetében, akik 2020-as év elején kívánnak 
értékesíteni. Az érintet, termelőket 
hosszabb várakozási idő 
szeptember hónapban keressenek.

Minőségbiztosítási és egyéb okokb
falugazdásznál mindennemű ügyintézés csak az 
Őstermelői igazolvány, ( vállalkozók esetében 
Kamarai kártya ) elektronikus beazonosítása után 
lesz lehetséges, ezért arra kérek mindenkit, hogy ezt 
ezentúl mindig hozzák magukkal.

Az aktuális pályázati leh
www.szechenyi2020.hu, 
www.mvh.allamkincstar.gov.hu
honlapokon megtalálhatók, kérem
oldalakat is. 

Tisztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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A falugazdász tájékoztatója 

Szeptemberi aktualitások 
Kockázatkezelési Rendszerrel 

rendszer) kapcsolatosan a következő 
 

A Kárenyhítési hozzájárulás Magyar 
Államkincstárhoz történő beérkezésének a 
határideje 2019. szeptember 15. Az a kérésem, 
hogy eddig a dátumig utalják el a befizetendő 
összeget. Amennyiben szeptember 15-ig nem érkezik 
meg a MÁK számlájára a Hozzájárulás összege, úgy 
azt a támogatásból le fogják vonni, viszont a 
tárgyévben nem lesznek jogosultak a Kárenyhítési 
Támogatási Kérelem benyújtására!!! 

Esetleges aszálykár bejelentésére szeptember 30-ig 
n lehetőség. Aszálykár abban az esetben lép fel, ha 

két egymást követő hónapban az egy hónapon 
keresztül a lehullott csapadék mennyisége nem éri el 

t és a napi középhőmérséklet ezalatt az 
időszak alatt meghaladja a 25 Celsius fokot… Ebben az 

n a Miniszter Úr rendelkezik az aszály 

A téli és a tavaszi fagykárt, jégverést stb. 
szenvedett termelők, akinek a Kormányhivatal 
megállapította a tábla szinten a 30 %-os kiesést 
November 1 és 30 között kell benyújtani a 

ési kérelmet. 
Erről még pontos információnk nincs, október 

közepétől érdeklődhetnek az érintettek. 
A 2019. évi támogatási kérelmek ellenőrzése 

folyamatosan zajlik, illetve párhuzamos a 
Kormányhivatal NTSZ ellenőrzése a parlagfű és a 

(közismertebb nevén „vaddohány”) iránt. 
A parlagfűvel szennyezett területek adott esetben a 
támogatás teljes megvonását vonhatják maguk után. 
Kérem a fentiek figyelembe vételét. 

A termeléshez kötött növényalapú (zöldség, 
szálas növények (lucerna)) támogatást 

Gazdálkodási naplót kell majd 
vezetniük, melynek a pontos formátuma az internetről 

 illetve nálam beszerezhető, 
kérem, érdeklődjenek. 

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos 

ben kiállított kártya alapú őstermelői 
2018, és 2019-re érvényes 

ezek az igazolványok 2019. 
ig érvényesek. Szeptember 1-től 

lehetséges az előre mutató hatályú (2020. január 1-től 
betétlapok kiállítása, azon termelők 

as év elején kívánnak 
termelőket arra kérem, hogy a 

 elkerülése érdekében már 
szeptember hónapban keressenek. 

Minőségbiztosítási és egyéb okokból a 
mindennemű ügyintézés csak az 

, ( vállalkozók esetében 
elektronikus beazonosítása után 

, ezért arra kérek mindenkit, hogy ezt 
ezentúl mindig hozzák magukkal. 

pályázati lehetőségek a 
, www.kormany.hu, a 

www.mvh.allamkincstar.gov.hu és a www.nak.hu 
honlapokon megtalálhatók, kérem, figyeljék ezeket az 

Tisztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 



 

  
 

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 

gyűjtés a missziók javára 
Október 23. szerda: N E M Z E T I Ü N N E P
Kapisztrán Szent Janos, 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 
November 9. Szombat: Lateráni bazilika 

felszentelése   
 
 

ISTENEM ÚGY SZERESS!!!
Figyelj rám, minha jel volnék.

Keress úgy, mintha nem volnék,
Vigyázz rám, mintha gyöngy volnék,

Fizess úgy, mintha szolgálnék,
Evezz úgy, mintha tó volnék,

Melengess, mintha jég volnék,
Etess úgy, mintha éheznék,

Olvass úgy, mintha vers volnék,
Halgass úgy, mintha dal volnék,
Szeress úgy, minha jó volnék.

( Nagy Bandó András: Kicsinyke vágyak.)
 

 
 
ISTEN BŐKEZŰ A SZERETETBEN! 

- Isten pazarló szeretete! 
 
   Egyszer még kamasz koromban, apámmal 
cirkuszjegyért álltunk sorba. Végül
egyetlen család volt köztünk és a pénztárablak 
között. Az a család mély benyomást tett rám. Ny
gyermek szorongott a sorban, egyik sem látszott 
többnek tizenkét évesnél. Lerítt róluk, hogy nem 
dúskálnak. 
A ruhájuk olcsó, de tiszta. Jól nevelten vártak a 
sorukra, kettesével kézen álltak a szüleik mögött.
Izgatottan suttogtak a bohócokról, elefánto
az aznap este műsorra kerülő látványosságokról.  
Érezhetőleg még sohasem jártak cirkuszban, ez az 
este fiatal életük fénypontjának ígérkezett.
   Az apa meg az anya vezette a kis csapatot, keblük 
dagadt a büszkeségtől. Az asszony fogta a férje 
kezét, felnézve rá, mintha azt mondaná: „Te vagy az 
én ezüstpáncélos lovagom!”  A férfi mosolyo
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Kicsinyke vágyak.) 

Egyszer még kamasz koromban, apámmal 
cirkuszjegyért álltunk sorba. Végül már csak 

köztünk és a pénztárablak 
között. Az a család mély benyomást tett rám. Nyolc 
gyermek szorongott a sorban, egyik sem látszott 
többnek tizenkét évesnél. Lerítt róluk, hogy nem 

A ruhájuk olcsó, de tiszta. Jól nevelten vártak a 
sorukra, kettesével kézen álltak a szüleik mögött. 
Izgatottan suttogtak a bohócokról, elefántokról és 
az aznap este műsorra kerülő látványosságokról.  
Érezhetőleg még sohasem jártak cirkuszban, ez az 
este fiatal életük fénypontjának ígérkezett. 

Az apa meg az anya vezette a kis csapatot, keblük 
dagadt a büszkeségtől. Az asszony fogta a férje 

t, felnézve rá, mintha azt mondaná: „Te vagy az 
tpáncélos lovagom!”  A férfi mosolyogva 

sütkérezett a dicséretben, a tekintete tükr
felesége néma lelkesedését.
   A pénztárosnő megkérdezte hány jegyet kérnek. 
Nyolc jegyet és két felnőtt jegy
mondta az apa -, hogy elvihessem egész 
családomat a cirkuszba.  A jegyár hallatán az 
asszony eleresztette férje kezét, lehorgasztotta a 
fejét, a férfi ajka remegni kezdett. 
mondott, hajolt egy kissé közelebb.  A pénztárosnő 
megismételte az összeget. Nem volt náluk annyi.
Hogyan közölhette volna az apa a nyolc 
csemetéjével, hogy nincs elég pénze a cirkuszra?
 A körülmények láttán az apám a zsebébe nyúlt, 
előhúzott egy húszdollárost, és lee
(Tudni kell, hogy semmifé
számítottunk tehetősnek!) Lehajolt, felvette a 
bankjegyet és megkocogtatta a férfi vállát.  
Elnézést uram, ez a zsebéből esett ki. A Férfi 
pontosan tudta, mi történt. Eszébe sem jutott volna 
kérni. Az önkéntes segítséget elfogadta a 
kétségbeejtően szorult helyzetében. Mélyen apám 
szemébe nézett, két kezébe fogta apám jobbját, 
megmarkolta a húszast, s egy könnycsepp gördült 
le az arcán: - Köszönöm, kedves uram. Ez 
rengeteget jelent nekünk.
Mi visszaballagtunk az autónkhoz, és haza 
hajtottunk. Aznap este a mi számunkra elmaradt a 
cirkusz, mégsem éreztük úgy, hogy lemaradtunk 
volna valamiről. – Íme,
szeretete!  -  Lássuk Isten munkáját!
    „Íme, kiment a magvető magot vetni.
vetett, némely szem az útszélre eset
országába nyerünk bepillantást. Ahol az Isten a 
kezdeményező. És ahol az ember gyarlósága,
ellenállása ellenére is megvalósul az Ő akarata.  A 
magot kezével szórja a magvető mindenhova. Nem 
nézi és nem számolja ki, hogy pontosan hova 
hulljon. ISTEN BŐKEZŰ A SZERETETÉBEN!
   Vagy gondolj a csodás kenyérszaporításra. Sok
sok ember étlen-szomjan követi Jézust és hallgatja 
a tanítását, s közben beesteledik, közben 
megéheznek - apostolok figyelmeztetik Jézust, 
elhagyatott ez a terület, küld 
ennivalót vegyenek. Nem, Ti adjatok nekik enni!  
Jézus, az Isten Fia, ekkor kezébe veszi a 
kenyereket, megáldja és az apostolok szétosztják. S 
közben az emberek jóllaknak, közben még marad a 
kezükben is. - Jézus szelíd szava hallats
„Szedjétek össze a maradékot.!” S hány kosár 
maradékot szedtek össze?
 
 Íme, Isten pazarló szeretete!
 - Vagy menjünk Kána városába egy fiatal pár 
esküvőjére. Itt van az emberek sokasága, mindenki 
örvendezik a fiatal pár szeretetének, ahogy most 
elindulnak életútjukon. 
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sét. 

A pénztárosnő megkérdezte hány jegyet kérnek. - 
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Sok a vendég. Sok a szomjas torok, itt most nem 
lehet bor nélkül örvendezni. Ami kevéske volt nekik, 
az elfogyott, s most akkor abbamarad a lagzi? Nem. 
Közbelép Mária, „Nincs boruk! Asszony, a mi 
gondunk ez.” De Mária, már kiadja a parancsot a 
szolgáknak, amit mond, azt tegyétek meg. És 
megtelnek a kőedények vízzel. Hány kőedény víz 
vált borrá? S íme így működik Isten pazarló 
szeretete. Isten nem méricskél. Isten gyarlóságaink 
ellenére is megtalálja a számítását. 
    1990-es évek közepén érkezett Dr. 
a Nyolc Boldogság közösséggel Zairebe, ma
Demokratikus Köztársaság.  
Akkor még polgárháború dúlt, közlekedése is 
megbénult, kórházat vezetett,
felszereltsége alig volt. Kiutazásának feltétele az 
volt, hogy tegyen szemészeti szakvizsgát. A 
környező falvak általános orvosi feladatainak 
megszervezését bízták rá. 2001
megszületett a béke, s egyre több beteg kereste 
fel. Elterjedt a híre, hogy van egy szemé
szakorvos, végül szerveztek szemészeti centrumot 
a kétmilliós Mayiban, ahol kizárólag 
szembetegségeket gyógyítanak. 2006
a szemészeti centrum, ahol a doktor azóta 
emberfeletti munkát végez. A COR szem 
centrumban jelenleg több mint 30 ember 
orvosok, szakápolók, képzett személyek. Július 
hónapban a Cor-stáb közel 300 műtétet hajtott 
végre. Hardi doktor szerint ez már rekord. Pedig 
vannak, akik 100 kilométereket gyalogolnak, hogy 
orvoshoz jussanak a kongói utak rettenetes 
állapotban vannak, ide megfelelő járgány kell, 
amely meg tud küzdeni a lehetetlen utakkal. A 
szomszédos megyékbe is el szeretnék vinni az 
emberekhez a gyógyítás lehetőségét. Ekkor 
magukkal kell vinni elektromos generátortól a 
sterilizáló masináig mindent, vázolja a kő
valóságot a doktor. Egyik ilyen misszió során egy 
fertőzés történt, s 11 embernek gyulladt be a 
szeme. Mind megvakult. Ezek a missziós utak 
rendkívüli odafigyelést igényelnek. Azzal
hogy meghirdetik az utat, s akkor a helyi
bemondják rádión, vagy hangszórókon keresztül 
tudatják a falu lakosságával, hogy érkezik a 
szemorvos stábjával együtt. 
Cél, hogy mindenkit ellássanak. De Kongóban nincs 
társadalombiztosítás, fizetséget kell kérni a 
műtétekért. Van egy szociális nővér, aki minden 
egyes esetben felméri, hogy a beteg vagy a 
családja mennyit engedhet meg magának, és ha 
úgy adódik, akkor tyúkban vagy banánban mérik a 
hályogeltávolító operáció árát. Ennyit a 
legszegényebbeknek is megér, hogy visszakapják a 
szemük világát. - Így dolgozik Isten 
Jézus a Jerikói vak kiáltását is meghallotta és meg 
is hallja Kongói vakok kiáltását is és orvost küld 
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 Hardi Richard 
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Cél, hogy mindenkit ellássanak. De Kongóban nincs 
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nekik. Pazarló szeretetében!
Had zárjam Isten pazarló szeret
történettel. 
  Egy tanár, minden diákjának adta fel a következ
hétre, hogy vegyenek egy karton dobozt és 
elkövetkező héten minden egyes személyért, akik 
bosszúságot okoznak nekik, akiket nem szívlelnek, 
és akiknek nem tudnak megbocsájtani tegyenek be 
a ládába egy barackot, melyre tegyenek egy 
az illető személy nevével.
Egy héten keresztül ezt a ládát a hallgatóknak 
magukkal kellett cipelniük állandóan, otthonukba, 
az autójukba, az órákra, még éjszaka is az ágyuk 
mellé kellett helyezniük azt.
   A hallgatóknak szórakoztatónak 
feladat és mindannyian buzgón írták a neveket,
melyek gyermekkoruktól eszükbe jutottak. Ezután 
lassan- lassan, amint múltak a napok, a hallgatók 
újabb és újabb neveket írtak fel a listár
emberek neveit, akikkel naponta találkoztak és úgy 
tűnt, megbocsáthatatlanul
szemben. 
   Feltűnt nekik időközben, hogy a láda egyre 
súlyosabbá válik. A hét 
kezdtek ragacsos masszává rohadni, 
bűzt árasztva és a rothadás gyorsan átterjedt a 
többi barackra is.  Nehéz problémát okozott az is, 
hogy kötelesek voltak állandóan
ezt, vigyázzanak arra, hogy nehogy 
autóbuszon, az étteremben,
fürdőben felejtsék azt. 
egyes hallgató neve és lakcíme
témája rá volt írva a ládára.
Ráadásul, a karton doboz is kezdet
siralmas állapotba kerülve, nehezen cipelve súlyos 
terhét.   
Mindannyian gyorsan és világo
leckét, amit a tanár megpróbált elmagyarázni
a hét végén, vagyis annak a lá
egy héten keresztül magukkal cipelt
nehézség súlyát képviseli, akkor, amikor gyűlöletet, 
irigységet, más személyek iránti megveté
cipelünk magunkban. Nem tudunk megbocsátani. 
Bocsásson meg! Mi egyszerűbb
megbocsájtani, vagy hosszú időn keresz
a lelki tüskéket, melyek idővel testi betegséggé
válhatnak. 
Gyakran azt hisszük, hogy kegyelmet gyakorolunk 
másoknak megbocsátva.  A valóság azo
legnagyobb szívesség, amit önmagunknak 
tehetünk. 
   Kedves Olvasó! Ön melyiket választja? Gondolja 
végig, kiket bántott meg! És induljon el feléjük!
               
Ezt kéri sok szeretettel:  

Soós János  esperes

 

nekik. Pazarló szeretetében! 
Had zárjam Isten pazarló szeretetét egy megkapó 
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súlyosabbá válik. A hét elején beletett barackok 

ragacsos masszává rohadni, elviselhetetlen 
árasztva és a rothadás gyorsan átterjedt a 

többi barackra is.  Nehéz problémát okozott az is, 
voltak állandóan magukkal hordozni 

ezt, vigyázzanak arra, hogy nehogy üzletekben, az 
étteremben, találkozón, ebédlőben, 

lejtsék azt. Főképpen, mert minden 
egyes hallgató neve és lakcíme, valamint a kísérlet 
témája rá volt írva a ládára. 
Ráadásul, a karton doboz is kezdett szétbomlani, 

a kerülve, nehezen cipelve súlyos 

Mindannyian gyorsan és világosan megértették a 
megpróbált elmagyarázni nekik 

a hét végén, vagyis annak a ládának a súlya, amit 
egy héten keresztül magukkal cipeltek lelki 
nehézség súlyát képviseli, akkor, amikor gyűlöletet, 

más személyek iránti megvetést 
cipelünk magunkban. Nem tudunk megbocsátani. 
Bocsásson meg! Mi egyszerűbb, szívből 

bocsájtani, vagy hosszú időn keresztül hordozni 
melyek idővel testi betegséggé 

Gyakran azt hisszük, hogy kegyelmet gyakorolunk 
gbocsátva.  A valóság azonban, ez a 

nagyobb szívesség, amit önmagunknak 

Kedves Olvasó! Ön melyiket választja? Gondolja 
meg! És induljon el feléjük! 

 
Soós János  esperes- plébános 



 

 

Iskolai hírek: 

 

Első osztályosok névsora: 

  
Barka Tatjána, Borbás Kevin Balázs, 
Csomós Bálint, Csúcs Ákos Martin, Csúcs Hanna
Fekete Bence, Fekete Edvárd Róbert, 
Gyuris Vilmos, Kálmán Romi, Kisalbert Roland
Mészáros Lili, Milasin Krisztián, Molnár Koppány 
Előd, Paplógó Csenge, Paplógó Gabriella
Vivien, Vajthó Gergő 

Osztályfőnökük: Péter-Szabó Julianna
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, Budai Blanka, 
Csúcs Hanna, 

 Fodor Zalán, 
Kisalbert Roland, 

Molnár Koppány 
Paplógó Gabriella, Szűcs 

Szabó Julianna 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírr
Házasságkötés 

Kovalik Klaudia és Borbás Zsolt Viktor

Juhász Margit és Tar Ferenc

Rabi Annabella és Boldizsár Róbert

Borosi Zsanett és Piri Róbert

fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Születések 
Gurzó Imrének és Rácskai Enikőnek

Boglárka 
 

Farkas-Csamangó Tamásnak és 
Ibolyának 

Máté Tamás 

Nagy Mercédesznek 

Eszter 
 

Állampolgársági esküt tett 

Radu Florentina 

         Radu Ciprian 

         Radu Krisztián 

 

Halálozás  
 Zámbó István 

 Vásárhelyi Antal 

   

 Hozzátartozóik fogadják részvétünket!
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rreekk  

Kovalik Klaudia és Borbás Zsolt Viktor  

Juhász Margit és Tar Ferenc 

Rabi Annabella és Boldizsár Róbert 

Borosi Zsanett és Piri Róbert 

séget. Gratulálunk! 

Gurzó Imrének és Rácskai Enikőnek 

és Szilágyi 

(élt 50 évet) 
 

(élt 55 évet) 

fogadják részvétünket! 

RUHAVÁSÁR
MINDEN KEDDEN 6

A PIAC TÉREN
A NAGYSÁTORBAN

Női, férfi és gyermekruhák
lengyel) Extra méret 4

Lakás textil, fürdőruhák
Alkalmi ruhák és blúzok

Hetente új árukészlettel
vevőimet.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szerettünk, Zámbó István búcsúztatásán 
megjelentek, sírjára virágot 
fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

 

 

RUHAVÁSÁR  
MINDEN KEDDEN 6 -11 ÓRÁIG 

A PIAC TÉREN  
A NAGYSÁTORBAN  

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

Alkalmi ruhák és blúzok 
Hetente új árukészlettel várom kedves 

őimet. 

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

Gyászoló Család 



 

  
 

 

 

Hétvégi állatorvosi ügyelet
 

Szeptember 21-én és 22-én  08 órától 20 óráig
 Dr. Kovács Tibor Telefon: 06 

Szeptember 28-án és 29-én 08 órától 20 óráig
 Dr. Papp Zalán Telefon: 06 2

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        szeptember 15. állat- és kirakodó 
Ruzsa          szeptember 22. állat- és kirakodó vásár
Kistelek       október 6. állat- és kirakodó vásár
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Hétvégi állatorvosi ügyelet 

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

órától 20 óráig  
Telefon: 06 20/973-9149 

 

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.  
Valamint egyéb menü lehetőségek! 

továbbá családi rendezvények 
lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig. 

elvitelre és helyben fogyasztásra. 

Várjuk megrendelését telefonon is! 

00 óráig. 
Várjuk kedves vendégeinket! 

 
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
  Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3.
  Telefon/fax: 62/287
  E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 850 példányban
Megjelent: 2019.09.20. Következő lapzárta 

Az újság minden háztartás számára ingyenes

és kirakodó vásár  
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 október 14. 
háztartás számára ingyenes. 


