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Kedves Forráskútiak!
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2019. évi újszülöttek köszöntése

2020. januárját írjuk, ami azt jelenti, hogy nemcsak egy éven vagyunk túl, hanem egy
évtizeden is.

2-3. oldal

Ez az időő kerekének megállíthatatlan forgását markánsabban fejezi ki, de a mögöttünk
lévőő tíz esztend
esztendőtt tartalommal töltöttük meg, hiszen számos beruházásra, eredményre,
együtt
gyütt közösen megélt eseményre emlékezhetünk.

Alapítványi est
4. oldal

Ha elmúlik karácsony
5-6. oldal

Titkos barátok
7. oldal
Civil hírek
8-9. oldal

Hogyan tovább
10. oldal
Agrárhírek
11. oldal
Egyházi hírek,
12-13. oldal

Hulladékudvar infó
Programajánló
14. oldal
Anyakönyvi hírek
Hirdetések
15. oldal

Vásárnaptár
Állatorvosi ügyelet
Közérdekű telefonszámok
16. oldal

Az évtized utolsó évében, 2019-ben
2019 ben is sikerült több hosszútávra kiható eredményt ele
érnünk.
Gondoljunk csak a régen várt kerékpárút megépítésére, melynek hatására biztonságobiztonság
sabbá, kényelmesebbé vált településünkön
településünkön a közlekedés. Jelentős
Jelent mérföldkövet jelentett az orvosi rendelő
rendel környékének, környezetének rendbe tétele. Elkezdődött
Elkezd
a fogorvosi rendelő,
rendelő, tanácsadó épületének felújítása, ami kényelmesebbé, használhatóbbá tet
szi az ott nyújtott, ott kapott egészségügyi szolgáltatásokat.
Köztereink, közterületeink tovább szépültek, fejlődtek,
fejlődtek, hiszen a település öt pontjára
játékokat, utcabútorokat, kerékpártárolókat helyeztünk ki, valamint kialakításra került
egy új buszmegálló is. 2019-ben
2019
megkezdődött
dött a sportöltöző energetikai felújítása is,
melynek befejezése áthúzódik idénre. Tudtunk támogatásokat adni saját és pályázati
forrásból a helyi önszerveződő
önszervez
közösségeknek segítve ezzel tevékenységüket, munkámunk
jukat.
S ha már visszatekintettünk, meg kell említeni egy másik fontos
fonto eseményt is, az önkormányzati választásokat, amit szintén eredményként kell értékelnem, értékelnünk.
Ezt azért mondom, mert Önök pozitív véleményüket fejezték ki szavazataikkal munmu
kámra, a képviselők
képvisel k munkájára és az egész intézményrendszer m
működésére, ez alkalommal egyben bizalmat szavaztak egy új képviselő-testületnek
képvisel testületnek és nekem, ami az ede
digi közös munka folytatását jelenti falunk érdekében.
A jövőbe
őbe tekintve terveink közt szerepel 2020-ban
2020 ban az orvosi rendelő
rendel felújítása, akadálymentesítése, energetikai korszerűsítése
ko
sítése a Magyar Falu program keretében. A TaT
nyaprogram keretében támogatást nyertünk, melyben szerepel a Jerney Iskola teljes
bekerítése, valamint eszközbeszerzések.
A közeljövőben
közeljövőben elengedhetetlenül szükséges intézményeink karbantartása, közterül
közterületeink
eink további fejlesztése, gondolok itt járdák és lehetőség
lehetőség szerint az utak állapotának
javítására. De előttünk
el ttünk áll még a helyi piac kialakítása, a belvízelvezető-rendszer
belvízelvezet
teljeskörű kiépítése. Nagy hangsúlyt kell fektetni a települési szolgáltatásfejlesztési
szolgáltatásfejleszté
feladatokra és a társadalmi, pénzügyi, jogi környezet változásaira adandó helyes váv
laszadásra.
E cikk végén köszönöm meg minden egyes kollégám munkáját, köszönöm Önöknek, a
falu lakosságának Önkormányzatunk működéséhez
m ködéséhez nyújtott támogató hozzáállásukat,
ami záloga az elkövetkezendő
elkövetkezend időszak eredményekben bővelked
ővelkedő közös munkájának.
Kívánok minden kedves Forráskúti Lakosnak egészségben, békességben, megelégemegelég
dettségben gazdag boldog új esztendőt,
esztend évtizedet!
Fodor Imre
polgármester
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2019-ben születetteket köszöntöttük
Forráskúton már hagyományként köszöntötte önkormányzatunk nevében december
d
17-én
én Fodor Imre polgármester úr a 20192019
es év folyamán településünkön született gyermekeket és szüleiket.
Polgármester úr kedves köszöntője után,
után jókívánságai keretében átadta az önkormányzat ajándékát:
ajándékát többek közt egy-egy
pelenkatortát, emléklapot és a gyermekek születési dátumát is jelölő forráskúti naptárat a gyermekek részére valamint az
édesanyáknak egy-egy
egy szál virágot és 2020-ra
2020
szóló falinaptárat.
A 2019-es
es esztendőben születettek időrendi sorrendben:
DEMETER RÓBERT
DOBAI KEVIN
CSERHALMI GRÉTA
SZEKERES EVELIN LENKE
TOMBÁCZ PANKA
MOJZES JANKA
ELEKES NOEL
BORDEAN DÁRIUSZ
ROSTÁS KRISTÓF ADRIÁN

FARKAS-CSAMANGÓ
CSAMANGÓ MÁTÉ TAMÁS
GURZÓ BOGLÁRKA
BÖRÖCZ BERTALAN
BORBÁS ZSOLT NORBERT
PAPLÓGÓ VIOLA
KISS MÁRK
OCSKÓ MIHÁLY és OCSKÓ ANNA
CZÁP LOLA MÁRIA

A rendezvény igazán kellemes hangulatban telt,
telt ahol a kortárs gyermekek és szüleik is ismerkedhettek egy kicsit. A kis
ünnepség fényét emelte a finom torta, mellyel Rabi Mihályné Klárika vendégelte meg a megjelenteket.
Ezúton szeretném megköszönni mind a rendezvény szervezését és lebonyolítását Gyurisné
Gyurisné Kálmán Jolán védőnőnek
védőnő
és Rabi
Mihályné Klárika leköszönő
köszönő alpolgármesternek, valamint köszönjük
kösz
egész éves lelkiismeretes munkájukat is!
További képek Forráskút facebook oldalán::
(https://www.facebook.com/pg/Forraskut/photos/?tab=album&album_id=2629715520452953
https://www.facebook.com/pg/Forraskut/photos/?tab=album&album_id=2629715520452953)
Kálmánné Kovács Mónika
alpolgármester

Demeter Róbert

Szekeres Evelin Lenke

Dobai Kevin

Tombácz Panka
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Cserhalmi Gréta

Mojzes Janka

Elekes Noel

Farkas-Csamangó Máté Tamás

Borbás Zsolt Norbert

Bordean Dáriusz

Gurzó Boglárka

Paplógó Viola

Ocskó Anna
és
Ocskó Mihály

Rostás Kristóf Adrián

Böröcz Bertalan

Kiss Márk

Czáp Lola Mária
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Kedves Leendő
Leend Vendégünk!
A Forráskúti
rráskúti Általános Iskolás Gyermekekért
Gyermekekért Alapítvány
és az Intézmény Szülő
ői Munkaközössége, Nevelői éss Diákjai
tisztelettel és szeretettel meghívják Önt és kedves családját
a 2020. január 25-én
25
19:00
00 órakor kezdődő
kezd

ALAP
ALAPÍTVÁNYI
EST-re,
melyet a Jerney János Művelődési Házban rendezünk meg.
Az alapítványi estet a 8. osztályosok műsora
sora nyitja meg.
Szeretnénk, ha jelenlétével megtisztelne bennünket, s ezzel
támogatná az iskolát is.
Érdeklődés és
s helyfoglalás
helyfoglal az iskolában január 17-ig.
17
Ha az alapítványi esten nem tud részt venni, de szeretné támogatni a
gyerekeket, az iskolát, megteheti az alapítvány számlájára történő
történ támogatás
fizetésével az iskolában
ban vagy az alapítvány bankszámlájára:. 5760003910050006 Köszönettel fogadjuk felajánlásukat!
A befolyt összeget a gyerekek szabadidős
szabadid s programjaira, a rászorulók,
r
versenyek támogatására
ra használjuk
haszn
fel!

Bízunk támogatásában, s ezúton is kívánunk Önnek és kedves
családjának: jó egészséget és sikereket az új esztendőre,
esztend
valamint
nagyon jó szórakozást
sz
st az ALAPÍTVÁNYI EST-en.
EST

Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Jöjjön el és érezze jól magát!
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Ha elmúlik karácsony…
Az elmúlt év decemberére visszatekintve elmondhatjuk, ismét a hagyományoknak megfelelően
megfelel
ünnepelt az
iskola apraja-nagyja.
December 6-án ismét ellátogatott
hozzánk a Mikulás és kísérete.

December 13-én a művelődési
dési házban a hagyományos Adventi
Koncerten a zenei tanszakon tanuló gyerekeink legjobbjai és
valamennyi tanszakon tanító tanárunk is fellépett.

December 19-én ismét
karácsonyi kézműves
foglalkozást szerveztünk!

December 20-án
án a 3. osztályosok a Lakatos Angéla tanítónő
tanítón által
betanított műsort adták elő az iskola tanulói el
előtt és az esti
Falukarácsonyon is! Erre az estre a színjátszó csoport Péter-Szabó
Péter
Julianna vezetésével a Kék madár címűű előadással
elő
készült.

December 22-én, vasárnap a forráskúti Jézus Mennybemenetele templomban
templom
a szentmisét követően Nagy
Gerda, az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Művészeti Iskola klasszikus
orgona és zongora előadóművész-tanára
tanára tartott koncertet.. A koncert után agapé volt, ahol vendégül láttak
mindenkit, aki meghallgatta a zongoradarabokat.
ongoradarabokat. Köszönjük Gerdának, hogy szebbé tette advent 4. vasárnapját
ezzel a koncerttel.
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Visszatekintés az adventre
2019-ben
ben az adventi gyertyagyújtások megvalósítására a tavalyi évhez hasonlóan délutánonként került sor
karácsonyi vásárral egybekötve. Idén is az első két vasárnapi gyertyagyújtás és vásár szervezését a
Forráskútért Civil Egyesület vállalta, a harmadik gyertyagyújtást és a Falukarácsonyát Forráskút Község
Önkormányzata szervezte.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Forráskútért Civil Egyesületnek, az
az óvodai és iskolai szülői
szül
munkaközösségeknek, az Önkormányzat, az Óvoda, Bölcsőde
Bölcs de és az Iskola dolgozóinak, a Csipkebogyó
Kézimunkakörnek, valamint forráskúti alkotóknak, lakosoknak, hogy kézműves
kézm
termékeikkel,
süteményekkel, a gyerekek alkotásaival, zsíros
zsíros kenyérrel a hideg ellenére is részt vettek a vásárban és
ezzel gazdagították az ünnepi programot.
A gyertyákat ünnepi műsor
sor keretében gyújtottuk meg. Az első
els vasárnap a templomi kórus és a hittanosok
adtak műsort,
sort, második vasárnap az óvodások énekeltek a Mikulásnak, aki nagy sokára meg is érkezett és
a Forráskútért Civil Egyesület támogatásával mikulás csomagot is osztott a gyerekeknek. Mind a három
hétvégén koncertet adott az Ifjúsági zenekar, Kiss Renáta és Fődi
di Kornél.
Kornél Minden fellépőnek és
közreműködőnek
nek köszönjük a színvonalas műsorokat!
m
Köszönjük Soós János esperes atyának, hogy az evangélium felolvasásával segítette az ünnepre való
felkészülést és támogatja az adventi hagyományainkat.
A Parkban a csodás fényeken, a kivilágított standokon túl idén is színesítette, vidámította a parkot Rudi és
Rudina, valamint a karácsonyi nyírfacsalád is,
is melyet, mint ahogy az adventi koszorúnkat
koszorúnka is Rabiné
Csikós Szilvia, Tóth-Rabi
Rabi Mariann és Rabi Mihályné készített, köszönjük nekik. Idén is felállításra került
a betlehemes a Peták-Paplógó
gó Kertészet felajánlásával,
felajánlásával, melyet szintén köszönünk.
köszönünk
Köszönjük továbbá Sándor Alajosnak és ifj. Szögi Jánosnak a felajánlott borokat, valamint a Palatinus
családnak a lovaskocsiztatást.
Az adventi ráhangolódás részeként kézműves
kézm
karácsonyi készülődést
dést is szerveztünk a művelődési
m
házban
december 7-én.
én. Ezúton szeretném megköszönni a segítséget Tapodiné Tündének, Rabi Mihálynénak,
Farkas Kittinek, Illés Kittinek, Dedics-Magyar
Dedics
Kittinek, Gyurisné Kálmán Jolánnak
Jolán
és Barnáné Király
Anikónak. Szebbnél szebb karácsonyi díszeket készíthettünk, mézeskalácsot sütöttünk és a végén Baranyi
Ildikó mesemondó is vendégünk volt.
Hagyományainkhoz híven Falukarácsonyát is rendeztünk december végén, ahol a Margarét Óvoda
nagycsoportosai, az általános iskola
iskol 3. osztályosai, citera és gitár tanszakosai, valamint az Iskolai
Színjátszó csoport,, a zenei tanszak elballagott diákjai, Vajner Violetta, Farkas Gusztáv és Rabi Antal,
továbbá az Amatőr Színkör tagjai szerepeltek. Igazán meghitt és szép perceket tölthettünk
tölthet
együtt a
fellépők és felkészítőik
ik jóvoltából, melyet ezúton is köszönünk!
Köszönjük mindenkinek a munkáját, segítségét, felajánlását, együttm
együttműködését,
űködését, mellyel az adventi
hétvégék igazi közösségi eseménnyé váltak.
Illés-Vizsnyiczai
Vizsnyiczai Borbála és Fodor Imre
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Karácsonyi adományozás, avagy cipős
cipő doboz — titkos barát
Hagyományőrzés
rzés Forráskúton a Védőnői
Védő
Szolgálat és a Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat közös
adománygyűjtő akciója, mellyel a nehezebb körülmények között élő
él családok gyermekeinek teszik szebbé a
karácsonyát. A felajánlott ajándékok átadása családias hangulatban történt, Fodor Imre polgármester úr
köszöntötte a megjelent családokat, majd Rabiné Klárika és Barna Klára segítségével
segítségéve kiosztásra kerültek a
csomagok, melyet az önkormányzat nagy adag gyümölccsel, szaloncukorral tette tartalmasabbá a családok
számára. A gyerekek versekkel, mondókázással, énekekkel színesítették az ajándékozás örömét.
A rendezvényen a Magyar Vöröskereszt
Vöröskeresz élelmiszer csomagjai is átadásra kerültek.
A szeretetteljes felajánlásoknak és az önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően,
köszönhet
55 gyermek kapott
személyre szóló ajándékot karácsonyra 2019-ben.
2019
Köszönet a Támogatóknak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

VASS MÁTÉ és DORKA
OCSKÓ IMIKE
DAKA ADÉL
PAPLÓGÓ GABRIELLA
DR. VERECZKEY CSABA
DR. KAMENIK HENRIETT
CSÚCS HANNA és MÁTÉ
GYURIS REGINA
ELEKES JÁZMIN és EMÍLIA
DR. POGÁNY ESZTER
MIKLÓS MIHÁLY családja
PAPLÓGÓ CSENGE, SÁRA, ANNA és VIOLA
GAZDAG MÁTÉ és ANDRÁS
NAGY NOÉ és LÉNA
TÓTH-RABI LARA és LIA
PATYIK DOMINIK és ZALÁN
TOMBÁCZ PANKA
MANTSCH MÁRK és MISI
BODNÁR RÉKA VIVIEN
KÓNYA KARINA
BUDAI ALBERT, BLANKA és VIKTÓRIA
HEGEDŰS testvérek
SZALAI ÁDÁM és LEILA
VÖRÖS ZSÓFIA
TARI ZSUZSI, KRISZTIÁN és ANNA
SZALAI LORA és BALÁZS
LAJKÓ KRISZTINA és ANITA
PEKÓ EMÍLIA
KAPPAN-TÓTH testvérek
SÁRKÖZI BRIGITTA
NAGY ORSOLYA és ZOLTÁN
CSIKÓS MIRJAM RÉKA és JUDIT
NAGY-KARDOS testvérek
SÁRKÖZI EMILIA, VILI és TIBIKE
SZÉLL SZONJA, SZAFFI és SZÁVA
MOJZES JANKA
VERES DIÁNA
TÓTH MAJA és KOLOS
KÁDÁR-NÉMETH KRISTÓF
KERESZTES LACIKA

Köszönjük minden kedves résztvevőnek,
résztvevő
segítőnek
nek és mind azoknak, akik valamilyen formában
hozzájárultak, ahhoz hogy ez a kezdeményezésünk megvalósulhatott.
Gyurisné Kálmán Jolán védőnő
véd
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Isten veled 2019…
Egyesületünk a 2019-es
2019 es évben sem unatkozott és igyekeztünk programjainkkal
színesebbé tenni Forráskút közösségi életét. Voltak sportos programjaink mint a
focikupa, dűlő futás, kerékpáros csillagtúra a horgásztóhoz, szórakoztató programok mint a nyári
gyerektáborok vetélkedői,
i, falunapi vetélkedők,
vetélked
gyereknapi kincskereső,
ő, valamint társadalmi és
közösség építő programok úgy mint a Virágosabb Forráskútért
Forráskútért program, a főzőverseny,
fő
adventi
vásárok. Végül a 2019-es
es évet Egyesületünk egy szilveszteri bállal zárta ahol a jó hangulatot a halasi
Hangulat zenekar biztosította, míg az óév búcsúztatásához a méltó lakomáról és a bálozók
szomjoltásáról a Borostyán étterem
terem gondoskodott. Egyesületünk hölgy tagjai és kislányaik
kiegészülve néhány lelkes hölgy támogatóinkkal és leány gyermekeikkel egy meglepetés tánccal is
szórakoztatták a bálozókat, majd éjfélkor egy közös koccintással üdvözöltük a 2020-as
2020
évet. Majd
következett a tombola, ahol a fődíj
ődíj
díj egy 2 személyes wellness hétvége volt, valamint különdíjként
kisorsoltunk 2 db élő malacot is. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk és köszönjük a tombola
felajánlásokat!
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani MINDENKINEK,
MINDENKINEK, aki segítette programjainkat,
együttműködött
ködött velünk, bíztatott minket a tavalyi évben és bízunk benne, hogy 2020-ban
2020
is
kiérdemeljük a támogatásukat! Boldog Újévet!

Köszönetet mondunk a Forráskútért Civil Egyesület szervezőinek,
szervez inek, hogy színvonalas rendezvényt
rendeztek és jó egészséget és boldog új évet kívánunk.
Czékusné Panni
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Kiállítás Kunbaján

Isten hozott 2020…

November végén újabb kiállításra kaptunk
meghívást. November 22-25
25- között Kunbaján a
Nyugdíjasok és Mozgáskorlátozottak Kézműves
csoportjai és a Szent László Határrendész
Közhasznú Egyesület szervezésében kézműves
kiállításon vettünk részt. Hazai és vajdasági
csoportok képviseltették magukat alkotásaikkal a
rendezvényen. A megnyitó ünnepségen a helyi
óvodások, iskolások és a nyugdíjas egyesület
énekkara, valamint a bácsalmási
bácsalm
népdalkör
köszöntötte műsorával a résztvevőket. Ebéd után
megtekintettük a Mozgáskorlátozottak Kunbajai
Egyesületének kiállítását, ahol régi pénzérméket,
bankjegyeket, használati tárgyakat láthattunk.

Egyesületünk az évet ismét sporttal kezdte immár a
III. Focikupa megrendezésével, ahol 8 felkészült
csapat vetélkedett a kupáért. A döntőbe jutásért
nagy volt a küzdelem, ahogy az a döntőben is
folytatódott. A csapatok a rendes játékidőben nem
bírtak egymással és mind a 3.és 4. helyért mind a
2. és 1. helyért büntető párbajra került sor. A
végeredmény: I. helyezett a Csőszer csapata
II. helyezett a Park Söröző csapata
III.
II. helyezett az ÖFI csapata
IV. helyezett a Mákvirágok csapata
Gratulálunk a helyezetteknek és várunk minden
csapatot a májusi kupára is merthogy Egyesületünk
az idei évben is folytatni szeretné eddigi programjait
és újként egy szabadtéri kispályás focikupa
foci
megrendezését is tervezi. Az idei év programjait
pedig
hamarosan
közzétesszük
facebook
oldalunkon. Bátran kövess minket mert megéri!

Pálnik Zoltánné
és a Csipkebogyó Kézimunkakör

A Magyar Himnusz
A Himnusz hangjai mindig felemelő és megható,
de különösen igaz ez szilveszter éjjelén, amikor a
világ összes magyarja állva hallgatja a csodálatos
dallamokat és bizony sokan túlságosan is
elérzékenyülünk. Volt idő, amikor komoly
támadásoknak
oknak volt kitéve, külföldi barátaim
kerek-perec
perec megmondták: a magyar himnusz a
legrosszabb a világon. Borúlátó, szánalmat keltő,
siránkozik, semmilyen bíztató nincs benne, az
összes többi himnusszal ellentétben. Hogy
Kölcsey Ferencnek a mentségére legyen mondva,
(ha ugyan szüksége volna mentségre) a vers
keletkezése idején „a magyar nép zivataros
századai” nevet kapta. A Himnusz címet jóval
később adta neki a hálás utókor. Pedig szegény
Kölcsey ha nem csak a múltat, hanem a jövőt is
ismerhette volna. A 48--as szabadságharcot,
annak bukását, az I. és II. világháborút, az 56-os
56
forradalmat, a trianoni eseményről már nem is
beszélve. Nagy költőnk élete sem volt teljesen
felhőtlen. Nem elég, hogy egyik szemére nem
látott, gyermekkorában egy fáról leesve úgy
kificamította
camította a nyakát, hogy úgy tűnt, remek
pályafutása derékba tört, mi pedig szegényebbek
lettünk volna egy nagyszerű íróval. Az anyja
szerencsére, végső kétségbeesésében a hóhérhoz
szaladt vele, aki egy szakszerű mozdulattal
helyreugrasztotta a becses nyakat,
nyak
majd nevetve
ennyit mondott: máskor ne kerülj a kezembe,
fickó.
Akinek megadatott, hogy a dobogó legfelső fokán
hallgathatja a himnusz dallamait, eskü alatt
vallják, örökre megváltozott az életük. Azt
mondják, a világbajnokság legnehezebb perceit is
zokszó
okszó nélkül végigcsinálják, de ha felcsendülnek
a himnusz hangjai, képtelenek a könnyeiket
visszatartani.
Hisz tudják nagyon jól:
Sírni csak a győztesnek szabad
Ha győztesként sírsz, veled zokog egy ország
Ha vesztesként teszed, rajtad röhög a csőcselék.
Dudás József
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Hogyan tovább?
Továbbtanulást segítő pályaorientációs napot tartottunk december 14-én,
14 én, szombaton. Az alsós és
felsőss osztályok külön, csoportokba szerveződve
szervez dve ismerkedhettek a foglalkozások sokszínűségével.
Az 1-4.
4. osztály tanulói öt kijelölt szakma köré csoportosultak. Voltak SÉFEK, BOLTOSOK, ŐSTERMELŐK,
K, TERMÉSZETTUDÓSOK és ZENÉSZEK. A tanítók változatos programokkal várták a
gyerekeket, akik készíthettek szendvicseket, hangszerekkel ismerkedhettek,
ismerkedhettek, és be is vásárolhattak
2000 Ft-ért.
A felsősöket
söket nyolc állomáson játékos, gondolkodtató, kreatív feladatokkal fogadtuk. A kihívások
közt szerepelt minél gyorsabb közlekedés egy téglával megrakott talicskával, számzár titkos kódjákódj
nak feltörése. Az ételszobrászat és a szalvétahajtogatás jó tippeket adott a közelgő
közelg ünnepekhez. Különösen a fiúk érdeklődését
dését kötötte le az udvarunkra érkező
érkez traktor, illetve a számítógép felépítéséfelépítés
nek tanulmányozása. A játékok közül a tabu, a dobozba rejtett tárgyak felismerése
felismerése és a Kahoot került
a programba.
Tartalmas, hasznos, szép napot töltöttünk el együtt!
Nagyné Rabi Márta és Kocsispéterné Hunyadvári Éva
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A falugazdász tájékoztatója

A 2019-es
es területalapú támogatásokkal
kapcsolatos információk:
A 2018. évi támogatási előlegek első körös kifizetése
folyamatos
tos azon gazdálkodók esetében, ahol nem történt
ellenőrzés. Az ellenőrzéssel érintett gazdák támogatásainak
kifizetése csúszni fog, ennek időtartamáról nincs
információnk. A második körös kifizetés várhatóan január
végétől indul majd el.
gatások igénylése várhatóan
A 2020. évi támogatások
áprilisban kezdődik, melyhez időpont egyeztetésére majd
március végétől lehet jelentkezni
Az
anyajuhtartás
támogatási
kérelmének
benyújtása 2020. március 20.,
20 csak elektronikusan lehet
benyújtani, szükséges hozzá az instruktor igazolása.
Azoknál a gazdáknál, akik valamilyen beruházási
célú támogatást, vagy egyéb magasabb szintű támogatást
vettek igénybe, s ha a támogatási rendelet előírja,
monitoring adatszolgáltatási kötelezettségük lesz, melyet
szintén elektronikusan kell teljesíteni.
tel
(A sima területalapú
támogatást
igénylő
gazdáknak
nincs
ilyen
kötelezettségük.)
Részletek később várhatók.
A
nitrát
adatszolgáltatásra
kötelezett
gazdálkodóknak (emlékeztetőül: 5 nagyállat-egységnél
nagyállat
több állatot tartanak, vagy nitrát érzékeny területen
t
gazdálkodnak) a gazdaságukban 2019. január 1. és a
2019. december 31. között keletkezett és felhasznált
szerves – és műtrágya vonatkozásában a nitrát jelentést
2020. március 31-ig
ig kell elkészíteni.
elkészíteni Az érintett
gazdálkodókat kérem, hogy egyeztetésre
egyeztetésr jelentkezzenek.

Januári aktualitások
Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos
tudnivalók
A
2017-ben
kiállított
kártya
alapú
őstermelői
igazolványokat 2017, 2018, és 2019-re
2019
érvényes
betétlappal láttuk el, ezek az igazolványok 2019.
december 31-ig voltak érvényesek.. A hatályosság
kezdeti dátuma a kártya jobb alsó sarkában található.
Sajnos megtévesztő a kártyán található
lálható információ,
ugyanis
a
hatályosság
nem
megegyező
az
érvényességgel .Az őstermelői igazolvány csak
akkor érvényes , ha van a tárgyévre szóló érvényes
értékesítési betétlapja ! ! !
A 2019. március 20-ig igényelt betétlapokkal az
őstermelői igazolvány visszamenőleges hatállyal január
1-től lesz érvényes.
Minden termelőt arra kérek, hogy nézzék át a kártya alapú
őstermelői igazolványaikat. Amennyiben a hatályosság
kezdete 2017. évre esik,, úgy az igazolvány betétlapjai
lejártak, a 2020 és 2021 –re
re érvényes
érvén
betétlapok
kiállítása ügyében keressenek. Ezt az információt a kártya
jobb alsó, nyíllal jelzett mezőjében találják meg:

közigazgatás szempontjából fontos hivatalok
Az Agrár-közigazgatás
elérhetőségei a következők:
Az MVH új neve és címe:
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér
t 4.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 129.
Telefon: 62/814-900
A Földművelésügyi Osztály címe
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.
Telefon: 62/680-785
A Növény és Talajvédelmi Szolgálat (Növényvédő Állomás)
címe:
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály, Növény és Talajvédelmi Osztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.
Telefon: 62/681-080

„ Az igazolvány HATÁLYA!!!”
Új őstermelői igazolvány igénylése
e esetén a szükséges
dokumentumok:
személyi
igazolvány,
lakcímk
lakcímkártya,
adóazonosító jel. Ezek az igazoló iratok eredetiben
szükségesek, ugyanis digitalizálás után elektronikusan fel
kell tölteni a NÉBIH rendszerébe. Szükséges még a
használt
földterületekről
szóló,
az
őstermelői
tevékenységet megalapozó dokumentum. (földhasználati
(föl
lap, magánokirat stb.)
Két fontos változást emelnék ki az előző évekhez
viszonyítva:
Minden, az ügyintézés során keletkezett
iratokon az ügyfélnek az eredeti aláírása szükséges,
szükséges
mivel az aláírt dokumentumok elektronikusan azonnal
továbbításra fognak kerülni. Emiatt az a kérésem, hogy az
ügyintézéskor az igazolvány kiállításában érintett személy
is jelenjen meg. Csak közjegyző által hitelesített
Meghatalmazást lehet elfogadnunk (ezt is csatolnunk kell).
kell)
Minőségbiztosítási és egyéb elszámolási okokból
ezen túl a falugazdásznál mindennemű ügyintézés
csak az őstermelői igazolvány, egyéni vállalkozók
esetében a Kamarai kártya digitális beazonosítása
után lesz lehetséges , ezért az a kérésem, hogy ezentúl az
ügyintézéshez ezeket mindig hozzák magukkal.
Az
őstermelői
igazolvánnyal,
valamint
az
őstermelői tevékenység fogalmának meghatározásával
kapcsolatosan az idei évben még valószínűleg nem lesz
változás, az elkövetkező évekre vonatkozóan még hiteles
információval
ióval nem rendelkezünk. Amennyiben bármi
tudnivaló, tennivaló felmerül az őstermelői igazolványhoz
kötődően, értesítéssel leszk.

A
családi
gazdaságok
ügyintézésében
változás történt,, 2020. január 1-től
1
az illetékes hatóság a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara!
Az ügyintézésre ezentúl bármelyik megyei falugazdásznál
lesz lehetőség. Új nyomtatványok vannak, a nak.hu,
vagy a nebih.gov.hu honlapjáról letölthetőek, vagy nálam
is beszerezhetőek. Az eljárás illetéke nem változott, 3.000
Ft illetékbélyeg formájában kell leróni
A pontos eljárásrend, a dokumentumok, ügyiratok átadásátvételének a folyamata, kiadmányozási jog stb. még
kidolgozás alatt van, ezért az a kérésem, hogy a családi
gazdaságokkal kapcsolatos ügyintézés céljából január
végétől keressenek.
Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a
www.szechenyi2020.hu,,
www.kormany.hu,
a
www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon, kérem,
figyeljék ezeket az oldalakat is

Tisztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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képmásaként tudott élni és cselekedni.
csel
Később az
egyik testvére, amikor visszaemlékezik arra a napra,
így ír: „Azóta sem ettem olyan kenyeret, mint akkor.
Még ma is a számban érzem annak a kenyérnek az
ízét!” Mindannyian érezzük, hogy azért maradt meg
ennyire a testvér emlékeiben az a pillanat,
p
mert abban
a kenyértörésben ott volt a szeretet. A másik javára
való önzetlen lemondás, az áldozatkészség és az
irgalom. Pedig csak egy közönséges kenyér volt,
éppen olyan, mint Örkény novellájának a kenyere. S
még ez is milyen nagy szeretetet tud vinni az emberek
életébe.
Mi hisszük és tudjuk és valljuk, hogy az
Eucharisztiában sokkal több van mindezeknél. Az Úr
Jézus Krisztus teste és vére valóságosan és lényegileg
jelen van a kenyér és bor színe alatt.
Nyolcszáz éve járnak Jézus léptei nyomában
n
a
szentföldi ferencesek. A Vatikáni Rádió magyar adása
nyomán követhetjük az 55 éves olasz ferences atya,
név szerint Francesco Patton, három éve áll a rendi
körzet élén, s ő hangolja össze a ferencesek
tevékenységét a názáreti Jézus földi életének helyein.
A kusztódia joghatósága kiterjed a Szentföld határain
túlra. Magába foglalja Jordániát, Egyiptomot, Ciprust,
Rodosz szigetét, Libanont és a meggyötört Szíriát. A
misszió rendkívül nagy területre terjed ki. Az atya a
feladatot így foglalja, össze: „Valóban óriási a
felelősségünk,
sségünk, Egyrészt a térség keresztény lakossága
és az itt tevékenykedő szerzetesek iránt, de
mindenekelőtt
tt az egyetemes Egyház iránt, amely
reánk bízta ezt a megtisztelő felelősséget. Bevallom,
hogy amikor 2016-ban
ban közölték velem ezt
e a váratlan
megbízatást, nem aludtam egy pár éjszakán át.”
2017-ben
ben ünnepeltük a ferencesek szentföldi
megtelepedésének 880. évfordulóját. 2019-ben
2019
Assisi Szent Ferenc és al-Malik
al
al-Kámil szultán
Damietta (Dimját) melletti híres találkozásának
nyolcadik
adik centenáriumáról emlékeztünk meg. 12171217
ben a nagykáptalan, amelyet maga Assisi szent Ferenc
hívott össze, elhatározta, hogy a rendet tartományokra
osztja fel, és létrehozta a tengeren túli tartományokat
is. Ez volt a kusztódia elődje.
elő
1219-ben következett
be a döntő pillanat, hogy Ferenc az ötödik keresztes
hadjáratot követően
ően Anconában hajóra szállt és
Egyiptomba utazott, ahol a keresztesek kemény
harcot vívtak Damietta kikötőváros
kiköt
meghódításáért,
ott pedig a pápai legátus engedélyével saját
felelősségére
ére és kockázatára, áthatolt a harcvonalon
és találkozott al-Malik al- Kamil szultánnal.

Egyházközségi hírek
Január 25. Szombat PÁLFORDULÓ Szt. Pál
megtérése
Február 2. Vasárnap: Gyertyaszentelőő Boldog
Asszony ünnepe (gyertyaszentelés) Lourdesi
kilenced kezdése
Február 3. Hétfő:: Szent Balázs ünnepe (balázsolás)
Február 9. Vasárnap: évközi 5. (balázsolás)
Február 11. Kedd: Lourdes-ii Boldogasszony ünnepe
Betegek világnapja (könyörgőő nap a betegekért)

HÁLA LEGYEN...
Hála legyen: mindenért,
ért, amit adtál
mindenért amit megakadályoztál,
mindenért, amit elvettél,
mindenért, amit megelőztél,
őztél,
mindenért, amit megbocsájtottál,
mindenért, amit nekem készítettél,
a halálért, amit nekem választottál,
a helyért, amelyet a mennyben készítettél!
Hála legyen,
egyen, hogy Te engem örök
SZERETETEDRE RENDELTÉL!

A KENYÉRTÖRÉSBEN OTT VOLT A SZERETET...
Egy történettel kezdem. Olaszországban 1920-at
1920 írtak
már a történelemkönyvek. Látunk magunk előtt
el egy 8
éves kisfiút, aki nagyon szegény sorsban élt. Aki nap,
mint nap elmegy munkát keresni a családi háztól több
kilométerre lévő városba, azért, hogy egy kis pénzt,
pénzt
vagy élelmet vigyen haza a családnak. Egyik napon
azt a feladatot kapta az idős hölgytől,
ől, hogy a kertben
dolgozzon egész nap.
Az égető meleg és a nehéz fizikai
zikai munka miatt
nagyon elfáradt a nap végére. Amikor lemegy a nap,
nap
befejezi a munkát. A fizetség nem más, mint egy nagy
szelet fehér kenyér. Nagyon éhes volt. Szívesen
megenné azonnal ott helyben a kenyeret. De végül
egy fehér zsebkendőbe
be tekeri és hazav
hazaviszi. Otthon
édesanyjának és testvéreinek szétosztja a kenyeret.
Egyenlő darabkákra. Ő maga azonban nem eszik
semmit. Az idő elteltével 1935-ben
ben pappá szentelik a
történetünk főszereplőjét.
1958-ban püspökké szentelik.
lik. S végül 1978.
augusztus 26-án pápává választják. I. János Pál pápa
néven ismerte meg a világ. Egy hónapig sem tudta
irányítani az Egyházat. 33 nap után a halál lezárta
ajkát. Ez a történet, amely fennmaradt róla jól
mutatja, hogy már gyermekkorában is Krisztus
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A szultánra nagy hatást gyakorolt Assisi Szegényének
jelenléte, akit csodált bátorságáért, de főleg
f
szelídségéért és a párbeszédre való hajlamáért.
Patton atya kifejti: sokkal nagyobb az értéke a
ferences rend számára, mint pusztán egy történelmi
esemény a szent életrajzában. Benne van a ferences
spiritualitás lényege. Ez pedig „a párbeszéd
mindenekelőtt,
tt, minden áron” logikája, párbeszéd,
mint a béke kizárólagos forrása. „Azért februárban
felkerestük Damiettát, majd a kariói Al-Azhart,
Al
hogy
emlékezzünk az eseményre és találkozzunk az
iszlámvallási vezetőkkel.
kkel. Ez egy olyan testvériség,
amelyet az alapoktól a mindennapi élet
tapasztalataiból kiindulva
va építünk. Tudatában
vagyunk a tanbeli különbségeknek és inkább az élet
nehézségeivel nézünk szembe. Így őrizzük Damietta
lelkiségét. Például a katolikus iskolába sok muszlim
diák jár. Jerikóban 96 százalékot tesznek ki.
Számukra a tanulás és a képzés a toleranciára
oleranciára való
nevelés, a béke kultúrájának egyetlen eszköze, és mi
nem foszthatjuk meg őket
ket a segítségünktől.
segítségünkt
Jeruzsálemben van egy zeneiskola, a „Magnificat”,
ahol a tanárok és a diákok zsidók, keresztények és
muszlimok A szultánnal való találkozás után Ferenc
utazásának nyomai elvesznek a ködbe. A várost,
Jeruzsálemet muszlimok szállták meg a Ferenc
halálát követő időszakig.
szakig. Viszont figyelemre méltó az
a fontos esemény, hogy négy évvel később,
késő
1223-ban
Ferenc megszervezi a híres szentmisét egy Greccio
Grec
melletti barlangban, megjelenítve Jézus születését és
egy etetővályút,
vályút, oltárrá alakít át. Ebből
Ebb
arra
következtetünk, hogy Ferencben mély nyomot
hagyott egy betlehemi látogatás. És ha Betlehemben
járt, akkor azt is gondolhatjuk, hogy eljuthatott az
onnan 8 km-re fekvő Jeruzsálembe. A Jeruzsálemi
Királyság 1291-ben
ben megbukott, amikor az itt élő
él
szerzetesek
menekülni
kényszerültek
Ciprus
szigetére. . Majd 1551-en kiűzték
űzték őket a
Cenáculumból, amely a kusztódia első székhelye
volt. Ekkor az örmények fogadták be őket.
De gondoljunk a gyakori földrengésekre vagy a
pestisjárványokra, az ottománok é az európai
hatalmak közötti összecsapásokra. Végül a 19. század
derekán meghatározták a kusztódia status quóját.
Végül a 20. században kerültek a jordániai
joghatóság alól izraeli alá.
ben az izraeli és jordániai Jeruzsálem közötti
1967-ben
zöld vonal éppen kusztódia a jelenlegi irodájának
ablaka alatt húzódott. Vannak idős
ős szerzetesek, akik

emlékeznek a hatnapos háború nehéz pillanataira.
Csak az elmúlt hónapokban akna mentesítették az
egész területet,, amely a Jézus megkeresztelkedésének
helyén épült kolostort veszi körül Jerikó mellett. A
háború napjaiban villámgyorsan elhagyták a kolostort,
amelyet érintetlenül találtak meg, ahogyan fél
évszázaddal ezelőtt
őtt a ferencesek otthagyták. A
sekrestyében a misekönyv a menekülés napjának
liturgiájánál volt nyitva.
Most Szergej atya
munkálkodik azon, hogy a kolostor mielőbb
miel
élhetővé
váljon. És akkor újra lehetővé
lehető válik a zarándokok
számára
is,
hogy
felkeressék
Jézus
megkeresztelkedésének
edésének helyét. Ma sem könnyű
könny a
nyugati part területén élő keresztény és nem
keresztény lakosság helyzete.
A gázai övezet lakóinak életkörülményei egyre
aggasztóbbak. Elég néhány kilométert tenni délre
Betlehem felé a falon túl olyan események történnek,
amelyek nemcsak anyagi szegénységet teremtenek,
hanem lelki szenvedést is okoznak.
A kusztódia fő feladata, amit az egyetemes Egyház
rábízott, hogy őrizze
rizze a helyeket, amelyek tanúi voltak
Jézus emberi tapasztalatának Őrizze a kegyhelyeket,
amelyeket ezeken
ken a helyeken felépítettek. Amit a
szent VI. Pál pápa mondott: „ezek az ötödik
evangéliumot” képviselik.
„A szent helyek őrzését megel
megelőzi a kusztoszok, vagyis
a szerzetesek őrzése. - mondta Patton atya.
Elsődleges
dleges feladatom a szerzetesek vezetése: mintegy
háromszázan vannak, akiknek körülbelül a felét úgy
hívják, hogy a kusztódia fiai, a másik felét olyan
szerzetesek alkotják, akiket más provinciák küldtek
ide rövidebb, hosszabb időre.
id
Tizenöt szerzetes
Szíriában végzi lelkipásztori tevékenységét!”
A kusztódia fő célja, hogy a keresztények továbbra
is jelen legyenek Jézus földjén. Ehhez szükség van
arra, hogy a zarándokok anyagilag is hozzájáruljanak
a helyi keresztény családok anyagi támogatásához. A
SZENTFÖLD BIZTONSÁGOS HELY. És a
zarándoklatokon szerzet
zet tapasztalat döntő módon
befolyásolja hitünket. „Számomra és szerzeteseim
számára JÉZUS FÖLDJÉN ÉLNI
és azt szeretni alapvetőő és elválaszthatatlan attól, hogy
ferencesek vagyunk”- mondja Patton atya.
Íme, ez a kis betekintés legyen számunkra is
Krisztusi Öröm!
Imádságos szeretettel:
Soós János esperes-plébános
esperes
BUÉK mindenkinek!
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Tisztelt Forráskúti Lakosok!

Művelődési Ház programajánlója

Szeretném kérni, hogy a hulladékudvar használata
során az alábbiakat legyenek szívesek figyelembe
venni, betartani:
b
• Legfeljebb napi 1 m3 hulladékot lehet behozni, többet nem!!!
• Szelektíven behozni az alábbiakat lehet:
o üveg
o papír
o műanyag
o építési törmelék
o vegyes törmelék
o olajos göngyöleg
o elektronikai hulladék
o festék, gumiabroncs, vegyszer
• Palát behozni tilos
tíven szétválogatott hulladékot
• Csak a szelektíven
lehet behozni, az udvarban szétválogatni
már nem lehet. Ha nincs szétválogatva, a
hulladékot vissza kell küldenem.
• Ha a konténer megtelt, nem áll módomban
átvenni a hulladékot.

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

Nyugdíjasklub hétfőnként
főnként 14.00-tól
1
Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 16.00
órától
Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától
Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében”
csütörtökönként 15 órától az Alkotóházban
Zumba
hétfőnként 19 órától
Alakformáló torna
Hétfőnként 17. órától;; Edző: Guth Gabi
Egészségklub Godáné Ádám Mária
egészségfejlesztő-terapeuta
terapeuta vezetésével október 22-én
és december 17-én 14.. órától
SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
hétfőtől – péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva

Kérem, hogy a fentieket tartsák be.

KÖNYVTÁR

Tisztelettel:

Kedden és csütörtökön 8-12
8
és 13-18 óráig,
szerdán 13-15
15 óra között

Szappanos Gábor
06 20/ 552-3869
552

Szeretettel várjuk!
várjuk
Művelődési Ház nyitva tartása:
hétfő: 10-20
10
óráig
kedd- péntek: 10-18
10
óráig
www.facebook.com/forraskut
www.facebook.com/forraskutmuvhaz

Weöres Sándor: Újévi köszöntő
köszönt
Pulyka melle, malac körme
liba lába, csőre –
Mit kívánjak mindnyájunknak
az új esztendőre?
Tiszta ötös bizonyítványt,
tiszta nyakat, mancsot
nyárra labdát, fürdőruhát,
télre jó bakancsot.

A fiúknak pléh harisnyát,
ördögb nadrágot,
ördögbőr
a lányoknak tűt
t és cérnát,
ha mégis kivásott.
Hétköznapra erőt,
er munkát,
ünnepre parádét,
kéményfüstben disznósonkát,
zsebbe csokoládét.

Tavaszra sok rigófüttyöt,
Trombitázó, harsonázó,
hóvirág harangját,
gurgulázó gégét,
őszre fehér új kenyeret,
vedd az éneket a szádba,
diót, szőlőt, almát.
ne ceruza végét.
Teljék be a kívánságunk,
mint vízzel a teknő,
mint negyvennyolc kecske lába
százkilencvenkettő
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Anyakönyvi hírek
Gólyahír
Czáp Zoltánnak és Gyarmati Ágnesnek
Lola Mária
Ocskó Róbertnek és Horváth Évának
Mihály és Anna
nevű gyermeke született és
Miklós Mihály családjához érkezett
Kiss Márk
Gratulálunk!

ZENÉSZ ÉS VŐFÉLY
ŐFÉLY
TALÁLKOZÓ
2020. február 29-én
én
a kisteleki Sportcsarnokban, a Halasi
Hangulat Zenekar szervezésében

Eladó lakóingatlant keresünk Forráskút
belterületén 9-10millió
10millió forint értékben.
Tel.:0670/3122-099

Vacsora: svédasztalos,
szabadfogyasztás

Forráskúton 7ha termőő gyümölcsös (5ha
őszibarack,
szibarack, 2ha szilva) kiadó.
Érd.: 06203621045, 06302487306

A belépőjegyek
jegyek 2020. február 22-ig
elővételben vásárolhatóak
felnőtt: 5500 Ft, gyermek: 3000 Ft
(7-13 év),
6 éves korig ingyenes, de regisztráció
szükséges

5 ha erdő ritkításra kiadó.
1 kat. hold here több évre kiadó kaszálásra
Forráskúton.
Érd.: 30/460-8084

A jegyek megvásárolhatóak
Forráskúton, Fődiné
diné Nagy Mártánál
(70) 489-5654

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, sapka, kesztyű,
kesztyű sportcipők, papucsok
Alkalmi ruhák és blúzok
Hetente új árukészlettel várom kedves vevőimet.
vev

FORRÁSKÚTON
a Jerney János Művelődési
ődési Házban
2020. január 28-án
10-13 óráig
15

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL
MAIL CÍMEK:
CÍMEK

Vásártartások
Kistelek
február 2. állat- és kirakodó vásár
Ruzsa
február 16. állat- és kirakodó vásár
Mórahalom
február 23. állat- és kirakodó vásár

Polgármesteri Hivatal

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

Hétvégi állatorvosi ügyelet
Január 18-án és 19-én 08 órától 20 óráig
Dr. Szőke Csaba
Telefon: 06 30/324-5032
Január 25-én és 26-án 08 órától 20 óráig
Dr. Hursán Mihály
Telefon: 30/998-6139
30/

e-mail: polgarmester@forraskut.hu
Általános Iskola

e-mail:

Orvosi ügyelet

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

iskola@forrasku
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
Menüétkeztetés
800 Ft/adag, előfizetve 750 Ft/adag.
Valamint egyéb menü lehetőségek!

Borostyán Étterem

06 62/287-118

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

06 80/922-333

Szennyvízrákötés bejelentése: 06-30/496-2450

Posta Forráskút

Vállaljuk továbbá családi rendezvények
lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig.
Pizza elvitelre és helyben fogyasztásra.
Várjuk megrendelését telefonon is!

Kormányablak Üllés
Polgárőrség

06 62/287-001
06 62/681-370
06 70/279 0078

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

Nyitva tartás: mindennap 1100 - 2100 óráig.
Várjuk kedves vendégeinket!
Erzsébet utalványt és
SZÉP Kártyát is elfogadunk!

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:
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ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:

104

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

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

hír-Forrás
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: 2020.01.16.. Következő lapzárta január 31.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
ingyenes
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