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Majdnem két hónap eltelt a veszélyhelyzet kihirdetése óta, ezen időszakban kök
szönöm Önöknek, hogy betartották azokat a szabályokat, amik a járvány terjeterj
désének lassítását szolgálják.
Az elmúlt napokban a Kormány vidéken könnyített a korlátozásokon, aminek hah
tásait még előre nem látjuk, de feltételezem, hogy a vírus terjedésének intenziintenz
tása megnövekedik. Forráskúton e sorok írásakor még nem tudok nyilvántartott
fertőzött személyről,
személyről, és kérem Önöket, hogy törekedjünk ennek az állapotnak a
fenntartására.
Továbbra is felhívom a figyelmüket a fokozott óvatosságra, a védőeszközök
szükségszerű alkalmazására és a legfontosabbra, a kellő távolságtartásra.
Itt köszönöm meg azon személyek
személyek tevékenységét, akik önkéntes alapon, önzetönze
len módon magukra vállalták, hogy minden háztartásnak megvarrnak, eljuttateljutta
nak egy-egy
egy egy szájmaszkot, aminek elkészítéséhez Önkormányzatunk alapanyagalapanya
ok biztosításával járulhatott hozzá.
Járványügyi helyzet változásához
változásához Önkormányzatunk kellő módon tudott és tud
alkalmazkodni, hiszen a veszélyhelyzet kihirdetését követően — lakosaink biztonságát szem előtt tartva — megszerveztük a veszélyeztetett célcsoport szász
mára a bevásárlás, gyógyszer-kiváltás
gyógyszer kiváltás munkatársaink általi
ált
biztosítását, beszereztük a szükséges védőfelszereléseket, infrás hőmérőket, véroxigénszint mérőmér
ket és ezeket kiosztottuk az ellátó intézményrendszer számára, hogy szükség
esetén használhassák azokat (pl.: tanyagondnokok, óvoda). Továbbá a járvány
megjelenésének
elenésének idején vásároltunk 2.000 db orvosi szájmaszkot is, így akinek
még nincs ilyen védőfelszerelése, az jelezze és Hivatalunkban átveheti, de fő
szabályként a háziorvossal való egyeztetést követően az aktuális járványügyi
helyzetre tekintettel kerülhetnek
kerülhetnek ezek a maszkok kiosztásra célzottan és szükszü
ségszerűen.
Megnyitottuk ügyeleti jelleggel az óvodát és bölcsődét, azok számára, akiknek
munkavégzésből adódóan nagy terhet jelent gyermekük elhelyezése a mindenminde
napokban.

Köszönjük
Buza Tündének,
hogy horgolt szívecskéivel
megdobogtatta a forráskúti
szíveket!

Polgármesteri Hivatalunk ügyfélfogadása az eddig meghozott óvintézkedések
szerint működik, az ügyek intézése továbbra is folyamatosan lehetséges.
Kérem, tartsák be a legfontosabbakat a védekezésre
védekezésre tekintettel, ne tartózkodjatartózkodj
nak sokan (5 főnél többen) zárt légtérben, tartsák be az egymás közti védőtávédőt
volságot, használjanak fertőtlenítőszert és használják a védőeszközöket!
Ha bármiben segítségükre lehetünk, szóljanak, hogy tudjunk segíteni:
NEM HAGYJUK
AGYJUK EGYEDÜL!
Szeretném, hogy továbbra is érvényesüljön az az elv, miszerint Mindenki, ha
tud, Maradjon Otthon!
Forduljon bizalommal Önkormányzatunkhoz!
Ha segítségre van szükséges, hívja munkaidőben:
06 62 287-222, 06 70 489-5655,
5655, 06 70 797-6583
Munkaidőn
őn túl, legfeljebb 20 óráig:
06 70 797 6583
Fodor Imre
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Kedves Vendégeink!

A HÁZIORVOSI ÉS VÉDŐNŐI
ŐI ALAPELLÁTÁS
ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

ől lehetővé
lehető
vált az éttermek
2020. május 4-től
teraszainak és kerthelyiségeinek megnyitása.
2020. május 8-tól
tól (péntek) a Borostyán étterem
terasza is megnyitásra kerül a járványügyi
előírásoknak
írásoknak
megfelelő
megfelelően
(távolságtartás,
kézfertőtlenítés),
tlenítés), így lehet
lehetőség lesz étel és ital
helyben fogyasztására. Érkezés előtt
el
lehetőség
szerint telefonon (62/287-120)
(62/287
egyeztessenek a
felszolgálóval a szabályok betartása miatt
(fertőtlenítés).
Nyitva tartás:
Hétfőtől – csütörtökig 11 órától 15 óráig
Péntektől – vasárnapig 11 órától 19 óráig

A 2020. május 1-én
én érkezett minisztériumi
utasítások alapján
én a háziorvosi rendelések újraindítása
2020.05.04-én
szigorú feltételekkel lesz lehetséges:
őzetes telefonos
• a rendelésre kizárólag előzetes
egyeztetés után kerülhet sor
• a rendelőbe belépéskor testhőmérséklet
őmérséklet m
mérésére kerül sor
• a váróban 1,5m távolságot kell tartani, ez
Forráskút esetében maximum 4 /négy!/ beb
teget jelent, akik egy időben
őben a váróban ta
tartózkodhatnak
• a rendelőbe
be saját szájmaszk használatával
lehet belépni, a kézfertőtlenítőt
őtlenítőt változatlanul
mi biztosítjuk
• meghatározott háziorvosi tevékenységek
VÉGLEGESEN átkerülnek a nem kontakt
ellátások körébe: igazolások,
ok, keresőképtekeres
lenség igazolása, egyéb dokumentumok.
Ezeket a dokumentumokat a kéréstől
kérést számított 5 napon belül kell teljesítsük.

Varga Istvánné
ügyvezető

Köszönet a virágosításért
Köszönöm a Forráskútért Civil Egyesületnek, hogy
ebben a nehéz helyzetben is szebbé, virágosabbá
tették a falunkat, megszervezték és kihelyezték a
virágokat, örökbefogadó
efogadó gazdákat kerestek nekik,
akiknek előre
re is köszönjük a gondozást.
gond
Önkormányzatunk a virágok vásárlásával járult
hozzá a már hagyományossá váló programhoz.
Kérjük, vigyázzon mindenki a virágos zsákok
épségére, szépségére, hogy egészen őszig díszítsék
településünket.

Összefoglalva: a forráskúti háziorvosi rendelőben
rendel
ELEGET TÉVE A MINISZTÉRIUMI KÖRLEVÉL
utasításainak és az elérhető szakorvo
szakorvosi rendelések
munkarendjének figyelembe vételével május 4.
hétfőtőll a rendelés a fent részletezettek szerint, a
biztonsági feltételek szigorú betartásával fog
működni.
Kérjük betegeink megértését és továbbra is a
körülményekhez
alkalmazkodó
hatékony
együttműködést!
ködést! Változatlanul fenntartjuk és a
hosszú távú járványügyi előre
őre jelzéseknek
megfelelően
en fejlesztjük a személyes találkozást,
személyes betegvizsgálatot nem igénylő esetekben a
telekommunikációs lehetőségek
ségek használatát!
Kérjük a családokat, hogy az idősek
ősek számára is
tegyék lehetővé
vé a videók megtekintését.

Fodor Imre

Kedves Olvasóim!
Ebben a rendkívüli helyzetben sem kell, hogy
olvasnivaló nélkül maradjanak! A Somogyi-könyvtár
Somogyi
weboldalán a "Katalógus" fül alatt, a "Csongrád
Megyei katalógusok" között kiválasztva a forráskúti
könyvtárat, megtalálja a könyvtárban található
könyvek listáját.
át. Onnan lehet szemezgetni
olvasnivalót - persze előfordulhat,
őfordulhat, hogy éppen másik
olvasónál kint van a kért könyv. Ezért kérem, aki
szeretne olvasnivalót, az a facebookon, vagy
messengeren jelezze nekem! A könyveket
csütörtökönként lehet elvinni 8:00 és 12:00,
12:
illetve
13:00 és 16:30 óra között. Ha tudomásuk van olyan
idős emberről,
l, aki szeret(ne) olvasni, akkor kérem
kérem,
segítsenek neki és nekem is, hogy tudjak könyvet
küldeni. Köszönöm! Mindenkinek jó egészséget
kívánok, és ne feledjék, a legfontosabb, hogy aki
teheti, MARADJON
RADJON OTTHON!

Mindenkinek jó egészséget kívánva
Dr. Vereczkey Csaba és a
a forráskúti háziorvosi rendelőő munkatársai
A Szent Kereszt Patika nyitvatartása, működése
m
változatlan, de maszk használata kötelező!
kötelező Továbbra
is egy beteg tartózkodhat a patikában,
patikában 9-12 óra
között a 65 év feletti betegeket szolgálják ki.
A WHO javaslat szerint elkészített fertőtlenítőszerek
fertő
és maszk kapható!

Barnáné Király Anikó könyvtáros
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus-járvány
koronavírus járvány egészségügyi veszélyeire való tekintettel az
Alföldvíz Zrt. a bekötési, illetve mellékvízmérők
mellékvízmér személyesen történőő éves leolvasását átmenetileg
szünetelteti. Az óvintézkedés célja ügyfeleink és munkatársaink egészségének, biztonságának
megóvása, a koronavírus további terjedésének megakadályozása.
Kérjük felhasználóinkat, hogy a mellékelt táblázat alapján, a megadott időszakban
időszakban (08 - 18 óra
között) szíveskedjenek aktuális mérőállásaikat
mér
vízmérő leolvasó kollégánknak
gánknak sms-ben
sms
(név,
felhasználási hely pontos címe), vagy telefonon bejelenteni.

21. hét

Település
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút

Utca
Arany János u.
Átokháza dűlő
Bem J. u.
Boros J. u.
Dózsa Gy. u.
Dűlő
Forráskút dűlő
Fő utca
Gyapjas dűlő
Haladás u.
Iskola u.
Kossuth u.
Külterület
Munkácsy M. u.
Petőfi S. u.
Szegedi u.
Új u.
Zrínyi u.

Hét
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

Bejelentési időszak
Május 18-22.
Május 18-22.
Május 18-22.
Május 18-22.
Május 18-22.
Május 18-22.
Május 18-22.
Május 18-22.
Május 18-22.
Május 18-22.
Május 18-22.
Május 18-22.
Május 18-22.
Május 18-22.
Május 18-22.
Május 18-22.
Május 18-22.
Május 18-22.

Leolvasó
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter

Telefonszám
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432

Leolvasó
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter

Telefonszám
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432
+36-30/446
30/446-2432

22. hét

Település
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút
Forráskút

Utca
Ady E. u.
Csongrádi u.
Gárdonyi G. u.
Jókai u.
József A. u.
Juhász Gy. u.
Móra F. u.
Móricz Zs. u.
Piac tér
Rózsa u.
Széchenyi u.
Szövetkezeti u.
Tavasz u.
Tömörkény u.

Hét
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.

Bejelentési időszak
Május 25-29.
Május 25-29.
Május 25-29.
Május 25-29.
Május 25-29.
Május 25-29.
Május 25-29.
Május 25-29.
Május 25-29.
Május 25-29.
Május 25-29.
Május 25-29.
Május 25-29.
Május 25-29.

Köszönjük felhasználóink megértését és együttműködését!
együttm
Alföldvíz Zrt, az Ön víziközmű-szolgáltatója
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Egyházi hírek:
Köszönet
Május a SZŰZANYA HÓNAPJA.
ÓNAPJA.
A vészhelyzetben otthon is megteheted,
megteheted hogy kézbe
veszed az imakönyvedet és elimádkozod a Loretói
litániát. MUTASD
D MEG MÁRIÁNAK, HOGY SZERETED!

Szeretném
megköszönni
mindenkinek
a
munkáját, anyagi segítségét, aki részt vett ebben
a kezdeményezésben, hogy minden háztartás
rendelkezzen
mosható,
fertő
fertőtleníthető
szájmaszkkal településünkön.

ELMENT ÉDESANYÁM!
„Istenke, vedd térdedre édesanyámat,
ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt,
ki adtál életet, adj neki most álmot,
és mivel ígértél, szavadat kell állnod,
mert ő mindig hitt és sose kételkedett,
szájára suttogva vette nevedet.
Én nem tudom felfogni,
ogni, hogy többé nincsen,
s szemem gyönge hogy a semmibe tekintsen,
hová a fény is csak úgy jut, hogy megtörve:
helyettem nézzél be a mély sírgödörbe,
próbálkozz, lehelj oxigént, tüdőd a lomb!
Nem is válaszolsz, kukac--szikével boncolod,
amit összeraktál egyszer végtelen türelemmel,
csak csont, csak por, ami volt valamikor ember,
mivel nemcsak Minden vagy: vagy a Hiány,
magadat operálod e földalatti ambulancián.
Mi mit nyel el a végén, fásultan szitálod
a semmiből a semmibe létező világot,
anyát és gyermeket,
meket, az élőt s holtat,
s mert Te teremtetted, nem is káromolhat,
csak sírhat vagy könyöröghet, hogy adj neki békét,
nem tudjuk, hogyan kezdődött, de tudjuk a végét,
én sem káromollak, hallgasd meg imámat:
Istenke, vedd térdedre édesanyámat!”
(Csukás István)

Elsősorban
sorban a varrásban résztvevők
résztvevő munkáját
emelném ki, hiszen az Ő munkájuk nélkül nem
tudtunk volna megvalósítani a kitűzött
kitű
célt. A
szájmaszkok varrásában részt vettek Horváth
Ágnes, Budainé Paplogó Anett, Csordás Katalin,
Godáné Vidéki Erika, Kappan-Tóth
Tóth Gyula,
Kádár-Németh
Németh Melinda, Kulcsárné Vass
Erzsébet, Mártaa Zsuzsanna, Márton Erika, Péter
Gáborné, Pintérné Mészáros Tímea, Sisákné
Pintér Szilvia, Szűcs Etelka.
A kis piros szívek megalkotója Kálmán Noémi.
Anyagi támogatással a Goods Market, Forráskút
Község Önkormányzata, Maróti József (CBA
tulajdonos), Paplogó
ogó Imre, Pintér Tamás, Rabi
Mihály, Sárköziné Kovács Julianna és a Virág
Kuckó segítette munkánkat.

JÁRJUNK JÓ ÚTON! - Isten kezében vagyunk!!!
Húsvétvasárnap reggel az asszonyok sietve tát
voztak el Jézus sírjától. Félelemmel, de még nan
gyobb örömmel eltelve futottak, hogy értesítsék a
tanítványokat. Egyszerre csak Jézus jött szembe
velük, és megszólította
szólította őket: „Üdv nektek!” Az asza
szonyok odafutottak, leborultak előtte, és átkarolátkaro
ták a lábát. Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek!
Siessetek, és vigyétek hírül a tanítványoknak, hogy
menjenek Galileába! Ott majd viszontlátnak ene
gem.”

Munkájával és anyagi segítséggel Dobainé Bóta
Szilvia vett részt a kezdeményezésben.
Szeretném
megköszönni
az
útmutató
megírásában Dr. Vereckei Csaba körzeti
körz
orvos
iránymutatását.
Legvégül meg szeretném köszönni mind a
szervezésben való részvételt, mind az anyagi
támogatást és a munkájukat Nagy Orsolyának,
Tóth-Rabi
Rabi Mariannak és a horgolt kis szívek
megálmodójának.

Az asszonyok még
ég úton voltak, amikor néhány őr a
városba ment, és jelentette a főpapoknak mindazt,
ami történt. Ezek összehívták a nép vezetőit, és tat
nácsot tartottak. Azután sok pénzt adtak a katokat
náknak, és meghagyták nekik: „Mondjátok, hogy
éjnek idején, amíg mi aludtunk,
aludt
eljöttek Jézus tanítványai, és ellopták őt. Ha a helytartó tudomást
szerez a dologról, mi majd megnyugtatjuk, és kik
mentünk titeket.”

♥ EGYÜTT SIKERÜLNI FOG! ♥

A katonák elfogadták a pénzt, és úgy tettek, amint
kioktatták őket. Ez a beszéd a zsidóknál a mai
napig
el
van
terjedv
terjedve.
- A római katona kora legképzettebb és legjobban
felszerelt katonája volt. Mint – mondjuk – ma egy
NATO-katona. Olyan szigorú szabályok vonatkoztak
rá, hogy azt csak nagyon kevesen tudták teljesíteni.

Köszönettel:
öszönettel: Szilágyiné Darázs Krisztina
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Kemény, harci küzdelemben zajló kiképzést és
szemléletet kaptak. Ha egy római katona elaludt
az őrségen, azt nem volt szabad fölébreszteni,
hanem ott helyben le kellett döfni: ha alszol, hát
aludj! Hiszen az éber őr volt az alvó város biztonbizto
sága, az alvó őr a város vesztét jelentette. MekMe
kora lehetett a baj Jézus sírja körül, ha
a katonáknak azt mondták: hazudják, hogy amíg
aludtak, Jézust ellopták. Mi az a pénz, ami egy
római katonát eltérít? Mindig volt az a pénz, amiam
től lehetett hazudni.

hogy váratlanul eljött, itt van ez az idő. Mivel
még a kezdetén vagyunk, nem tudom, minek nen
vezzem, KEGYELEM-nek-e
e vagy MEGPRÓBÁLTAMEGPRÓBÁLT
TÁS-nak.
nak. A koronavírus mindenesetre perceken
belül mindent viszonylagossá tett, és a média tát
mogatásával
al szinte csak erről beszélünk. Jó példa
erre ez a tegnap érkezett elektronikus levél; az
írója egy egyszerű, hit és vallás nélküli fiatal:
„Én sohasem féltem
éltem még ennyire, mint most, és
sűrűn imádkozom is, mert más nem nagyon van,
csak a hitünk. Nagyon féltem minden családtacsaládt
gomat! Szerintem most más nem nagyon segít.”
Az érzékenységem azt súgja:

Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főf
apát elmondja: A Covid-19
A Konavírus előszele olyan hirtelen csapott le
ránk, mint ahogy a vihar szokott a Balatonon.
Elöljáróink meghozták az ön- és közösségvédő
rendelkezéseket. Egy, a napokban tartott megbemegb
szélésen kifejezett ajánlásra önként vállaltam a
következő időre a teljes visszavonulást. Aktív
éveimben
imben többször ismétlődő tüdőgyulladásaim,
felső légúti hurutjaim,
tjaim, megfázásos betegségeim,
érzékenységem indokolják ezt. A szobám biztonbizto
sága és a séta meg a gondoskodás segít most az
elvonulás idején. Hálás vagyok ezért Istennek és
testvéreimnek. Minden meghívást lemondtam,
újat nem vállaltam, és a közösség sem. Nem
Ne fogadunk most sem vendéget, sem látogatót. A vív
rus terjedését és lefolyását egyelőre csak sejtjük.
Az emberi óvatosság elengedhetetlen, de Isten
kezében vagyunk és vagyok, erre hagyatkozom
teljes bizalommal. – Kiváltságos „remeteéletet”
élek. Rendi testvéreim
éreim viselik a gondomat. MagáMag
nyosan, de velük párhuzamosan imádkozom és
dolgozom. Most több időm van elmélkedésre, olo
vasásra. Szellemi munkát végzek, rendtörténettel
foglalkozom. A tömegkommunikációs eszközök
nem engednek ugyan elszakadni az emberek viv
lágától,
ától, de tudatosan nem „menekülök” oda sem.
Bölcs emberek mondták: az élet nyugdíjas szasz
kaszára fel kell készülni szellemileg és lelkileg
egyaránt. Igazuk van, magam is megerősítem ezt
az állítást. Életünk ki nem mondott kérdése ebben
az életszakaszban egészen élessé válik: ha mam
gadra maradsz, mit kezdesz magaddal? Ha röviröv
den összegezni akarom a nyugdíjasként töltött
elmúlt két év és a mostani napok örömteli tapasztapas
talatát, az nem más, mint amiről szent Ágoston
egyházatya írt Vallomásaiban.. Számára és szász
momra is élmény ez: „Örök-új
új Szépség, jaj, kék
sőn kezdtelek szeretni! Bennem voltál, én meg
kívüled! Künn kerestelek, s torz mivoltommal beb
lerohantam ékes teremtett világodba. Velem volvo
tál, s én nem voltam veled. (…) Ízleltelek, éhezéhe
lek, szomjazlak; megérintettél,
ntettél, s íme áttüzesedáttüzese
tem a vágyakozástól békéd után. (…) Törd szét
bilincseimet,
lincseimet, emeld fel szívemet, engedd, hogy
egész lényem csak feléd forduljon, hogy soha el
ne veszítselek szemem elől, és engedd, hogy szesz
retetem a te szemlélésedben napról napra növenöv
kedjék. Ámen.” - Pár hónappal ezelőtt egy barábar
tom, akinek szintén nehéz volt elviselnie a körkö
nyezetét, így sóhajtott fel: „Valami nagy katasztkatasz
rófának, összeomlásnak kell történnie, hogy az
emberiség a rohanásában megálljon, és más éré
tékek felé tájékozódjon.”
n.”
Az a meglátásom,

Elérkezett a fordulat, amikor a teremtés és
benne az emberr visszanyerheti az egyensúlyát.
Az ember, bár csodálatos isteni vonásokat horho
doz, nem isten. Három irányban lehet a kitörés
útja. Egyrészt Isten irányába: „keressétek arcát
szüntelen” (Zsolt 27). Másrészt embertársai felé,
az újra felfedezett szerelemben, az újra felfedezett szeretetben, az újra felfedezett barátságban,
és a felebaráti szeretet lehetőségeiben. És mindmin
eközben megtanulhatja a helyes önszeretet módmó
ját is.
Ez a kilátástalanság és félelem, ami most sokakat
eltölt, emberi érzés, amely elsegíthet az ISTENFÉLELEMHEZ. Életem végességének, határainak
megtapasztalása visszavezethet a Teremtőnkhöz,
éltető forrásunkhoz, örömünkhöz. MeggyőződéMeggyőződ
sem, hogy ha hittel és nyílt szívvel közelítünk egy
ilyen áldatlan helyzethez, az áldássá válhat, gyügy
mölcsöt hozhat.
at. A családban sem szabad jámbor
és álságos szavakat használnunk, ahhoz már tút
lontúl jól ismerjük egymást. Meg kell tanulnunk,
be kell gyakorolnunk Jézus példája nyomán a
szolgálatot. Aki köztetek nagyobb, első akar lenle
ni, legyen mindenki szolgája, de ne nyújtsa be
ezért a számlát, hogy uralkodjék is a többieken.
Egy fiatalember mondta a minap: „Mostanában
egyre gyakrabban veszem észre, hogy sok minmi
dent magamra veszek, zúgolódom apró dolgok
miatt, pedig nem kellene. Voltak olyan helyzetek,
amikor indulatommal
mal és hirtelen haragommal
megbántottam a szüleimet, a családtagjaimat
vagy a barátaimat. Az lenne a kérdésem, hogyan
tudnék kilépni a büszkeségemből és a merevségmerevsé
ből. Hogyan élhetnék szabadon, de jól? Sajnos
úgy érzem, mintha köztem és a barátaim között
fal
al lenne, amit én építettem, és próbálom leromlero
bolni, de nem megy...” Ez a rövid levél egy család
összezártságának szinte minden sebét feltárja,
pedig csak egyetlen ember panaszát ismertük
meg. Erre ezt a választ, tanácsot tudtam adni:
„Tudatosan senkitől, se a családtagjaidtól, se a
barátaidtól ne várj el semmit. Fogadd el őket,
ahogy vannak, engedd el az elvárásaidat, és ne
akard se birtokolni, se irányítani őket. MegváltoMegvált
zik a légkör körülötted, ha így teszel!
LÉTEZZ! LÉGY KEDVES!,
DVES!, LÉGY FIGYELMES! NE
AKARD
RD ŐKET IRÁNYÍTANI! NE AKARD BIRTOKOLBIRTOKO
NI ŐKET!” Köszönd meg őket Istennek!
Járjunk jó úton, úgyis az Isten kezében vav
gyunk!
Sok szeretettel: Soós János plébános
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TzÜöÜ {•Üx~
e?
2; A telefonos egyeztetéseknek ezek az
információk lesznek az alapjai,
a
ezek fognak
nekem támpontot nyújtani ahhoz, hogy a
legpontosabban nyújtsam be a kérelmüket.
kérelmüket A
bonyolultabb területek esetében szeretném kérni
Önöktől elektronikus formában az Önök által berajzolt
térképet, azaz fényképezzék le/szkenneljék be (bármi
megoldás
jó),
s
küldjék
el
a
megadott
elérhetőségekre.
Ha a tavalyi kérelem nincs meg, vagy nehezen
olvasható, az Önök által megadott ee mail címre el
tudom juttatni a pdf. dokumentumot. A pdf.
dokumentum szerkeszthető,
szerkeszthető abba is lehet rajzolni,
írni, bármi,
i, ami megkönnyíti a beazonosítást.
3; Állat alapú (Szarvasmarha)
Szarvasmarha) támogatások esetén
segíteni tudok abban, hogy az ENAR rendszerből le
tudom kérdezni a támogatható állatok listáját, s
egyeztetésre el tudom küldeni az Önök által megadott
e-mail címre.
4; Erdős
dős jogcímek esetén a már meglévő erdők
esetében a tavalyi kérelemből előhívhatók az adatok,
azt a tényt tisztázzák le a Támogatói Okiratból, hogy
jár-e
e még az Erdőtelepítési támogatásból valamilyen
összeg, vagy csak a Területalapú támogatás? Új erdő
igénylés
lés esetén egyeztetés szükséges. Egyéb
speciális jogcímek esetében szintén egyeztetés
szükséges.
án, illetve április 1-én
1
a
5; Március 23-án,
gyümölcsös ültetvényekben fagykár keletkezett.
keletkezett
Ennek a bejelentésére az előző számban leírtaktól
eltérően május 15-ig van lehetőség, aki a
Kárenyhítési rendszernek tagja. Az a kérésem, ha
károsodott az ültetvény, mihamarabb vegyék fel
velem a kapcsolatot, mert a kár bejelentésére csak
akkor van lehetőség, ha előzetesen a Területalapú
támogatási
kérelmet
is
elkészítjük.
A gabonafélék aszálykár bejelentésére május 15.
15
után lesz lehetőség, legkésőbb az aratás megkezdése
előtt 15 napig lehet megtenni a kárbejelentést.
6; A fűszerpaprika vetőmag de minimis
támogatása május 1. és augusztus 5.
5
között
lehetséges, fémzárolt vetőmagról szóló számla és
tanúsítvány szükséges hozzá. A részletekről május
15. után érdeklődjenek.
Ebben a formában még nem dolgoztunk,
biztos, hogy lesznek majd kezdeti nehézségek.
Türelmet
és
megértést
szeretnék
kérni
mindenkitől.
enkitől. Mindenkinek a kérelme be lesz
nyújtva a határidőn belül!
Az a kérésem, hogy a megbeszélt időpontban
mindenkinél legyen ott a telefonja, meg az
előkészített rajzok, dokumentumok. A megbeszélt
időpontban én fogom keresni a beütemezett
ügyfeleket a kérelem
érelem beadása céljából.
Az Agrárkamarától már kaptak értesítést, én is fogom
Önöket sms formájában keresni az időpont
egyeztetésre. Akit nem értem el, kérem,
k
mihamarabb
jelentkezzenek! ! !
Ha már az időpont kérésekor tudunk egyeztetni a
(tehát már most tudják, hogy melyik táblájukban mi
lesz), azzal sokat tudnak nekem segíteni.
Nagy valószínűséggel a telefonom sokszor fog foglalt
állapotot jelezni. A kiírt telefonszámot az adott nap
folyamán vissza fogom hívni.
hívni Emiatt az e-mailes

A falugazdász tájékoztatója
Májusi aktualitások
Tisztelt Termelők!
A koronavírus járvány miatt rendkívüli munkarend
lépett életbe a falugazdász hálózatnál is. Ennek az a
célja,
hogy
mindannyian
megőrizzük
az
egészségünket. A rendkívüli munkarend lényege,
hogy április 11-től csak bizonyos irodákban lehet
személyesen ügyet intézni,, kizárólag telefonos
időpont egyeztetés alapján. Ezek az irodák:
Agrárkamara Szeged Kossuth Lajos sgt. 17. (tel.:
62/423-360)
360) és Mórahalom Falugazdász iroda Röszkei
út 34. Forráskúton és Zsombón nincs személyes
ügyfélfogadás!!! Telefonon és egyéb elektronikus
felületen továbbra is állok rendelkezésükre.
Két fontos aktualitást emelnék ki:
Az
őstermelői
igazolvá
igazolványokkal
kapcsolatos tudnivalók
Az őstermelői igazolvány érvényességének és
hatályosságának a tudnivalói az előző számokban
szerepelnek,
az
érvényesítéshez
személyes
ügyintézés szükséges! Mindenképpen egyeztessenek
időpontot!
Április 6-án
án elkezdődött az Egységes
Egy
kérelem benyújtási időszaka, amely a tervezet
szerint
május
15-ig
tart.
Jelenleg
nincs
információnk arról, hogy a benyújtási határidőt
határidő
esetlegesen meghosszabbítanák.. A határidő után
benyújtott kérelmekre a korábbi évekhez hasonlóan
ha
naptári naponként 1%-os
os szankció várható.
Ebben
az
időszakban
nem
lesz
lehetséges a személyes egyeztetés, úgy kell
készülnünk,
hogy
a
kérelem
benyújtása
telefonos egyeztetés alapján fog megtörténni.
megtörténni
A cél az, hogy lehetőleg gördülékenyen, és a
legnagyobb pontossággal nyújtsuk
suk be a kérelmeket.
Ehhez
szükséges
lesz
a
fokozottabb
közreműködésükre.
Fentiek alapján a következőkre kérném Önöket!
Önöket
1; Készítsék elő a tavalyi Területalapú támogatási
kérelmüket. Rajzolják a térkép részletre a tábla
alakját, írják mellé a növénykultúrákat,
növénykultúrá
és a
területnagyságot!
Ha a térkép kicsi, készítsenek
nagyobb méretű rajzot! Célszerű ráírni a helyrajzi
számot/számokat is. Ha nem változott a terület
nagysága, csak a kultúra, úgy nem szükséges
rajzolni. Amennyiben a vetésszerkezet változott (pl.
több
öbb parcellára osztódik a
területünk, vagy
összevonódnak a parcellák stb.),
), mindenképpen
szükséges a térképrajz. A kérésem, hogy jól
elkülönülten
és
egyértelműen
történjenek
a
bejelölések. Ha új terület van, akkor a települést,
település a
helyrajzi
számot,,
a
növénykultúrát
és
a
területnagyságot írják le, szükség esetén itt is
készítsenek rajzot. Ezen adatok ismeretében tudom
az új területet rögzíteni.
Ha növény alapú termeléshez kötött kiegészítő
támogatást is szeretnének igényelni, azt is jelöljék
meg a térképen. Ekkor szükséges lesz majd a
szaporító anyag mennyiségének a feltüntetése, a
vetés ideje is. Gyümölcsösök esetén kérem, jelöljék
meg, hogy az extenzív/intenzív támogatást igénylikigénylik
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harkár) esetében lehet, melyet kérünk bejelentebejelent
ni a +36704895656-os
os telefonszámon.

megkeresést javasolnám mindenkinek.
A telefonszámom: 06-30/337-2520
mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
E-mail
Facebookon/Messengeren is elérhető vagyok
Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket.

A fenti változásokra kapacitás hiány miatt van
szükség, bővítésre pedig jelenleg nincs a Kft-nek
Kft
lehetősége.
Segítségként
szeretnénk
néhány
has
hasznos
tanácsot
adni
a
zöldhulladék
házi
komposztálásához!

Mindkét településen az egyes támogatási
jogcímek igénylésének a feltételei ki vannak
függesztve.
Tájékoztatásul
a
közvetlen
támogatások rendszere:
A közvetlen támogatások rendszere:
1;Alaptámogatás+Zöldítés, A kisgazdaságok
támogatása, Fiatal gazdálkodók
dálkodók támogatása

Mit is jelent komposztálni és miért jó az
Nekem?
A komposztálás egy egyszerű, mindennapi, de
hatékony módja, hogy az ember személyesen is
tegyen a bolygóért. Egyrészt természetes
módja annak, hogy megújítsuk
gújítsuk a talajéletet,
tápanyaggal, humusszal gazdagítsuk a földet. A
gazdag talajélet által egészségesebb növényeket
termelhetünk, így magunkat is egészségesebbé
tehetjük. A komposztálás másik nagy előnye a
Föld számára, hogy legalább 30-40
30
százalékkal
csökkenthetjük
sökkenthetjük a háztartási hulladékunkat, így
kevesebbet kell elszállítani kevesebb kőolaj árán,
kevesebb hulladék sorsáról kell gondoskodni és
jelentős mennyiségű üvegházhatást okozó szénszén
dioxidot von ki a légkörből és tárol tartósan
értékes humusz formájában.
ában.

2;Kiegészítő
támogatások,
melyek
a
Területalapú támogatás felett igényelhetők
a; Zöldségfélék termeléshez kötött
támogatása
b;
Ipari
zöldségfélék
kiegészítő
támogatása
c; Szálas fehérjenövények
d; Gyümölcs ültetvények
e; Termeléshez kötött állat alapú
támogatások
Hízott bika támogatás
Húshasznú
anyatehén
támogatás
Tejhasznú
anyatehén
támogatása
Erdős jogcímek

A komposztálással elkerülhető a lomb, kerti
hulladék elégetése is, így megóvhat bennünket a
levegőszennyezéstől,
ami
az
országot
rendszeresen sújtja.

Kérdések esetén állok rendelkezésükre.
VIGYÁZZANAK
EGYMÁSRA

MAGUKRA

A komposztálás tehát sokszorosan hasznos
az emberiség és a Föld számára is.

VIGYÁZZUNK

A komposztálás otthoni körülmények között
könnyen elkezdhető, nincs nagy szerszámigénye,
nem kell hozzá jelentős beruházás. Kertes
házban a keletkező lombnak, fűnyesedéknek és a
konyhai
zöldhulladéknak
egy
pár
négyzetméternyi
hely
elég
a
kert
egy
árnyékosabb
bb
helyén.
Egyszerűen
komposzthalomban is érlelhetünk, csak ez
nagyobb helyet foglal, előnyösebb egy kezeletlen
fa vagy más anyagú komposztálót építeni.
Eszköznek a vasvilla és lapát vagy ásó, a
szállításhoz-gyűjtéshez
gyűjtéshez kerti talicska és gereblye
kell csak. A komposztálás során is legyünk
tudatos vásárlók, vagyis ne költsük a pénzünket
és
a
Föld
erőforrásait
feleslegesen
komposztforgató szerszámra, oltóanyagra vagy
haszontalan gépekre.

Tisztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara

A Csongrád Megyei kormányhivatal határozata
Forráskút
teljes
közigazgatási
külterületére
megfigyelési körzetet rendel el a madárinfluenza
járvány újabb kitörési pontja (Zákányszék) 10
km-es
es
zónát
magában
foglalva.
Bővebb
tájékoztatást
a
nebih.gov.hu/madarinfluenza
.hu/madarinfluenza
oldalon, vagy Forráskút facebook oldalán
találnak.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A komposztálás levegő jelenlétében zajló
folyamat, korhadás, amely leginkább
legin
az erdei
avar évente ismétlődő bomlásához hasonló. A
természetes folyamatokat a zöld és a barna
összetevők megfelelő keverésével utánozhatjuk.
Ha csak fűnyesedéket fogunk komposztálni,
könnyen bűzös rothadás lehet a vége, de a
nedves konyhai hulladék is erre a sorsra juthat.
Ilyenkor segítenek a „barna” részek: száraz
falevél, szalma (lehetőleg szecskázva), fűrészpor,
fanyesedék, amelyet közékeverünk. Fontos, hogy
az anyagok ne legyenek vegyszerekkel kezeltek,
mert például a gombaölővel kezelt fa fűrészpora
fűrés

Ezúton szeretnénk felhívni a belterületen lévő
ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy 2020.
január 1. –jével
jével a zöldhulladék gyűjtésének
gyakorlatában az alábbiak lesznek érvényesek:
•

csak a közszolgáltató által biztosított zöldhulladézöldhullad
kos zsákokban kihelyezettt hulladékot áll móm
dunkba elszállítani (zsákot a helyi önkormányzatönkormányza
oknál, illetve személyesen a Négyforrás Kft ügyüg
félszolgálati irodájában lehet kérni)

•

ingatlanonként maximálisan5
5 zsák, vagy 5 kéve
helyezhető ki alkalmanként – ettől nagyobb
mennyiséget kihelyezni csak indokolt (pl.: vi-
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• veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok

megöli a komposztban élő gombákat is. A lomb a
legjobb,
akár
magában
is
használható
nyersanyag; ha nagy fáink vannak és több
köbméternyi avarra számíthatunk ősszel, érdemes
lombkomposztálót
építeni,
ami
1
1-2
méter
átmérőjű, kerítésből készített kör, pár oszloppal
osz
megerősítve. A levegő szabadon átjárja benne a
lombot, természetes módon képződik az alján a
komposzt, tavaszra a lomb a felére-negyedére
felére
összeesik. Nem igaz, hogy a dió vagy gesztenyefa
levelét nem lehet komposztálni, ezek sem ártanak
növényeinknek,,
ha
legalább
fél
fél-egy
évig
érlelődtek. A kerti és konyhai hulladékokat
tartalmazó keveréket időnként át lehet forgatni,
megkeverni, ez levegővel telíti a készülő
komposztot, meggyorsítja az érést.

(nagy forgalmú utak melletti növényi hulladék (fű,
falevél, stb.)
Mi kell a komposztáláshoz?
Röviden:
oxigén,
nedvesség,
tápanyag.
A
komposztálás alapja a jó oxigénellátás. Ha a
nyersanyag levegőtlenné válik, nemkívánatos
baktériumok szaporodnak el benne, a komposzt
rothadó masszává válik. Ezért fontos a levegős
tárolóhely
ely biztosítása és a lazító anyagok (pl.
szalma, ágnyesedék) bekeverése. Árnyékos, jó
vízelvezetésű helyet keressünk számára. A víz is
igen fontos tényező. Ha kevés a nedvesség, akkor
a mikroorganizmusok szaporodása megáll, a
lebomlás nem indul be vagy abbamarad. Ha túl
sok a víz, akkor kiszorítja a részecskék közötti
térből a levegőt, és nem lesz elegendő oxigén a
rendszerben.
A
szerves
anyagok
bomlása
rothadássá alakul, ezt a kellemetlen szag jelzi.

A talaj és növényeink számára hihetetlenül
hasznos dolog a komposzt. Javítja a talaj
szerkezetét,
vízháztartását,
hőtartását
és
levegőgazdálkodását, csökken az erózió és a
porosodás. A komposzt tápanyaggal, hormonokkal
gazdagítja a talajéletet, növeli
veli a növények
ellenálló képességét, csökkenti a növényvédelmi
költségeket, sőt lehetővé teszi a vegyszermentes
termesztést is. A kerti munka bizonyítottan a
legegészségesebb, testre és lélekre is ható fizikai
tevékenység, a komposztálás pedig nagyszerű
családi
saládi program lehet, a gyermekeink világlátását,
a
bolygó
iránti
felelősségüket
fejleszti,
megmutatja
a
természet
körfolyamatainak
csodáját.

A nedvességtartalom egyszerűen megállapítható.
Vegyünk a kezünkbe egy maréknyi komposztot:

•

ha összenyomva vizet tudunk kipréselni belőbel
le, akkor túl nedves

•
•

ha összenyomáskor gyengén összetapad, aka
kor megfelelő a nedvességtartalma
Komposztálás lépései
A konyhai zöldhulladékok
hulladékok gyűjtéséhez használjunk
egy megfelelő nagyságú fedővel ellátott tárolótárol
edényt, amit nyáron naponta, télen hetente ürítürí
sünk.

Mint a legtöbb életmódváltás, a komposztálás is
egy egyszerű lépéssel kezdődik: meg kell
értenünk a hasznosságát, rá kell szánnunk
magunkat, ezután már csak el kell kezdeni!

A gyorsabb lebomlás érdekében ajánlatos a komko
posztálóba kerülőanyagokat 5 cm-nél
cm
kisebb darabokra aprítani. A komposztáló aljára tegyünk valamilyen durva anyagot, pl. faaprítékot, hogy a levelev
gőzést alulról biztosítsuk. Erre, ha van kész komko
posztunk rakjunk belőle egy keveset a folyamat
gyorsabb beindításához. Erre rétegezzük a konyhákonyh
ból és a kertből kikerülő különböző fajtájú
fajtáj szerves
hulladékokat. Zöldebb, nedvesebb, nitrogénben
gazdagabb hulladékra fásabb, szárazabb, tehát
szénben gazdagabb anyagokat rétegezzünk. A réterét
gek közé adhatunk adalékanyagokat (földet, kőzetkőze
lisztet, vagy szilikátásványokat: zeolitok, riolittufa).
Ezek
ek javítják a komposzt minőségét, megkötik a
helytelen kezelés miatt keletkező kellemetlen szagú
gázokat is. A házi komposztálásnál nincs szükség
különleges serkentő anyagra, mivel földel, illetve
nem teljesen érett komposzttal ugyanolyan jól beb
indíthatjuk a folyamatot.

Mi kerülhet a komposztálóba?

•

a zöldség- és gyümölcs hulladékok, tojáshéj,
kávé- és teazacc, hervadt virág, szobanövények
elszáradt levelei, virágföld, fahamu (max. 2-3
2
/köbméter), növényevő kisállatok
atok ürüléke a forfo
gácsalommal együtt,

•

toll, szőr, papír (selyem, selyempapír, tojásdoboz,
újságpapír nem!) gyapjú-,, pamut és lenvászon

•

levágott fű, kerti gyomok (virágzás előtt), falevél,
szalma, összeaprított ágak, gallyak, elszáradt
(nem beteg) növények, palánták, lehullott gyügy
mölcsök, faforgács, fűrészpor.

ha az anyag szárazon pereg, akkor túl száraz

Mi nem kerülhet a komposztba?

• festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék
• szintetikus, illetve nem lebomló anyagok
• ételmaradék, hús, csont – bár ezek lebomlanak

Keverés: A bomlási folyamat első szakaszának vév
gén (5-6.
6. hét) keverjük ismét jól össze a komko
poszthalmunkat. Hogy jobb minőségű komposztot
kapjunk, a keverést 6-8
8 hetente ismételjük. A kevekev
rések alkalmával a marokpróbával tudjuk ellenőrizellenőri
ni, és szükség esetén beállítani a nedvességtartalnedvességtarta
mat.

- ne kerüljenek a komposztálóba a kóbor állaáll
tok,
k, rágcsálók és a fertőzést terjesztő legyek
miatt

• fertőzött, beteg növények
• húsevő állatok alól származó alom - szintén a
fertőzés veszélye miatt

Megértésüket
köszönjük!

és

együttműködésüket

előre

is

Négyforrás Nonprofit Kft.
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Csóti Mária Erika és Dobai János Ferenc
fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Halálozás
Id. Illés István
(élt 92 évet)
Özv. Vass Istvánné Szekeres Magdolna
(élt 84 évet)
Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

A Forrásgépek Kft. telephelyére keres
azonnali belépéssel munkaerőket
munkaer
szerelő és udvaros munkakörbe
munkakörben
(előnyben
nyben a forráskúti és környékbeli
lakosok). Jelentkezni Vassné Sugár
Erzsébetnél a 30/384-1068
1068
telefonszámon lehet.

Eladó és jelképes összegért elvihető
elvihet
szekrények, ágyak, ágyneműk,
ágynem
függönyök, ruhák, kabátok
végkiárusítása.
Időpont
pont egyeztetés és érdekl
érdeklődés:
20/558-1128

Mixi Agro Gazdabolt Kft nyitva tartása
2020.05.11-től
Hétfőtől-péntekig 7 órától-16--ig
Szombaton 7 órától-12-ig
Zsombó Andrássy út 152.

RUHAVÁSÁR
MINDEN KEDDEN 6-11
6
ÓRÁIG
A PIAC TÉREN
A NAGYSÁTORBAN
Női,
i, férfi és gyermekruhák (Olasz, török,
lengyel) Extra méret 4-10XL
4
Lakás textil, sportcipők,
sportcip
papucsok
Alkalmi ruhák és blúzok
Hetente új árukészlettel várom kedves
vevőimet.
őimet.
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL
MAIL CÍMEK:
CÍMEK

Vásártartások
A vásárok a járványügyi veszélyhelyzetre való
tekintettel felfüggesztésre kerültek!

Polgármesteri Hivatal

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

Hétvégi állatorvosi ügyelet

e-mail: polgarmester@forraskut.hu

A járvány ideje alatt a körzetet ellátó állatorvos ügyel:
Dr. Hursán Mihály
Telefon: 30/998-6139
30/

Általános Iskola

e-mail:

Orvosi ügyelet

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

iskola@forraskut.hu

Margarét Óvoda és Bölcsőde
- Óvodai intézményegység
06 62/287-123
06 70/489-5646
e-mail: ovoda@forraskut.hu

Forráskúton
orráskúton az Orvosi Rendelőben
8 – 12 óráig tart a rendelés.
A betegek bejelentkezésére 11.30-ig
11.30 van
lehetőség.
12 – 16 óráig rendelkezésre állási idő.
idő

- Bölcsődeii intézményegység 06 70/705-2371
e-mail: bolcsode@forraskut.hu

A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS természetesen folyamatos a
forráskúti rendelőben 7.30 – 16 óra között, ezen kívüli
időben (hétköznap délután
16 órától reggel 7.30 óráig, illetve hétvégén)
hétvégén
HÍVJÁK a Szegedi Központi Háziorvosi
ügyeletet a 104 –ES
ES KÖZPONTI MENTŐ
SEGÉLYHÍVÓN!!!

Művelődési Ház
tel./fax: 06 62/287-023
62/287
e-mail: muvhaz@forraskut.hu
Orvosi Rendelő
06 62/287-034

Borostyán étterem

Tanácsadó

06 62/287-066

Fogorvosi Rendelő

06 62/287-112

Gyógyszertár
e-mail:

06 62/287-002

dr.cseh.gy@gmail.com

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

Forráskút, Petőfi S. u. 3/a.
Tel.: 287-118
www.borostyanetterem.net
tól (péntek) a Borostyán étterem
2020. május 8-tól
terasza is megnyitásra kerül a járványügyi
előírásoknak megfelelően (távolságtartás,
kézfertőtlenítés), így lehetőség lesz étel és ital helyben
fogyasztására. Érkezés előtt lehetőség szerint
telefonon (62/287-120)
120) egyeztessenek a
felszolgálóval a szabályok betartása miatt
(fertőtlenítés).
Nyitva tartás: Hétfőtől – csütörtökig 11 órától 15 óráig
Péntektől – vasárnapig 11 órától 19 óráig

Borostyán Étterem

06 62/287-118

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

06 80/922-333

Szennyvízrákötés bejelentése: 06-30/496-2450

Posta Forráskút

06 62/287-001

Kormányablak Üllés

06 62/681-370

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

További információkért Kövessék a Borostyán
Borostyá
étterem facebook oldalát (facebook/ Borostyán
étterem és szállás Forráskút).

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:

112

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:

104

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

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

hír-Forrás
Forrás Forráskút község lapja
Felelős kiadó: Forráskút Község Önkormányzata
Címe:6793 Forráskút, Fő u. 74.
Kiadásért felelős: Fodor Imre
Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita

Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház
Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3.
Telefon/fax: 62/287-023
62/287
E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 900 példányban
Megjelent: 2020.05.12.. Következő lapzárta május 29.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
ingyenes
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