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Élményekben gazdag táborozás
 
Az idei évben Forráskút Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Erzsébet Napközis Táborok 
pályázatára, melyen mindkét hétre támogatást nyertünk, így az 
mellett vehettek részt a táborokban. 
A programok között szerepelt énekmondó, kutyaterápiás foglalkozás, néptánc és jóga, digitális élményprogram, 
melyen a gyerekek megnézhették a 3D nyomtató működését, kipróbálh
szemüvegeket és LEGO robotokat. 
Egy-egy napot a Jerney Iskolában töltöttünk, ahol Kálmán Dánielné Mónika tanár néni mesélt arról, milyen is 
volt az iskola 40 évvel ezelőtt, valamint egy szabaduló szobát is berendeztünk, ahonnan
módon juthattak ki. 
Az első heti csoporttal Bugacra kirándultunk, ahol csikósbemutatón vettünk részt és a pásztormúzeumot is 
megtekintettük. 
A második heti csoporttal pedig a Gemenci Ökoturisztikai Központba látogattunk, ahol kisvonatoztun
megfigyelhettük és meg is simogathattuk a szarvasokat, megetettük a vaddisznókat, megnéztük a Gemenc 
kincsei és egy halászati kiállítást is. 
Az Erzsébet tábor előírásának megfelelően a vírussal kapcsolatos kis videót is megnéztünk, melyet Gyurisné 
Kálmán Jolán védőnő előadása egészített ki, valamint Tapodi Ágnes is meglátogatott minket, aki a helyes 
fogmosásra tanította a gyerekeket. 
A második héten Pőcze Tünde rendőr is ellátogatott hozzánk, aki pedig az internet veszélyeire hívta fel a 
gyerekek figyelmét. 
Kicsikkel és nagyokkal is áttekertünk Zsombóra. A kézműveskedések során Pálnikné Edit a quilling technikával, 
Buza Tünde a csipkeveréssel ismertette meg a táborozókat.
Köszönöm a rengeteg segítséget: Kiss Renátának, Csenkiné Tajti Tímeának, Farkas Kitt
Király Anikónak. 
Köszönjük a lovaskocsikázást Tóth Imrének
Anita jegyző asszonynak. 
Köszönjük a szülők zöldség-gyümölcs és egyéb felajánlásai
 

Reméljük minden gyerek jól érezte magát!
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Élményekben gazdag táborozás 

Forráskút Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Erzsébet Napközis Táborok 
pályázatára, melyen mindkét hétre támogatást nyertünk, így az iskoláskorú gyermekek minimális hozzájárulás 

A programok között szerepelt énekmondó, kutyaterápiás foglalkozás, néptánc és jóga, digitális élményprogram, 
melyen a gyerekek megnézhették a 3D nyomtató működését, kipróbálhatták a drón irányítását, VR 

egy napot a Jerney Iskolában töltöttünk, ahol Kálmán Dánielné Mónika tanár néni mesélt arról, milyen is 
volt az iskola 40 évvel ezelőtt, valamint egy szabaduló szobát is berendeztünk, ahonnan

Az első heti csoporttal Bugacra kirándultunk, ahol csikósbemutatón vettünk részt és a pásztormúzeumot is 

A második heti csoporttal pedig a Gemenci Ökoturisztikai Központba látogattunk, ahol kisvonatoztun
megfigyelhettük és meg is simogathattuk a szarvasokat, megetettük a vaddisznókat, megnéztük a Gemenc 

Az Erzsébet tábor előírásának megfelelően a vírussal kapcsolatos kis videót is megnéztünk, melyet Gyurisné 
n Jolán védőnő előadása egészített ki, valamint Tapodi Ágnes is meglátogatott minket, aki a helyes 

A második héten Pőcze Tünde rendőr is ellátogatott hozzánk, aki pedig az internet veszélyeire hívta fel a 

Kicsikkel és nagyokkal is áttekertünk Zsombóra. A kézműveskedések során Pálnikné Edit a quilling technikával, 
a csipkeveréssel ismertette meg a táborozókat. 

: Kiss Renátának, Csenkiné Tajti Tímeának, Farkas Kitt

Tóth Imrének, Palatinus Zsoltnak és Gyöngyi Péternek

gyümölcs és egyéb felajánlásait. 

jól érezte magát! További képek megtekinthetőek a Művelődési Ház 

 

Forráskút Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Erzsébet Napközis Táborok 
iskoláskorú gyermekek minimális hozzájárulás 

A programok között szerepelt énekmondó, kutyaterápiás foglalkozás, néptánc és jóga, digitális élményprogram, 
atták a drón irányítását, VR 

egy napot a Jerney Iskolában töltöttünk, ahol Kálmán Dánielné Mónika tanár néni mesélt arról, milyen is 
volt az iskola 40 évvel ezelőtt, valamint egy szabaduló szobát is berendeztünk, ahonnan leleményes úton-

Az első heti csoporttal Bugacra kirándultunk, ahol csikósbemutatón vettünk részt és a pásztormúzeumot is 

A második heti csoporttal pedig a Gemenci Ökoturisztikai Központba látogattunk, ahol kisvonatoztunk, 
megfigyelhettük és meg is simogathattuk a szarvasokat, megetettük a vaddisznókat, megnéztük a Gemenc 

Az Erzsébet tábor előírásának megfelelően a vírussal kapcsolatos kis videót is megnéztünk, melyet Gyurisné 
n Jolán védőnő előadása egészített ki, valamint Tapodi Ágnes is meglátogatott minket, aki a helyes 

A második héten Pőcze Tünde rendőr is ellátogatott hozzánk, aki pedig az internet veszélyeire hívta fel a 

Kicsikkel és nagyokkal is áttekertünk Zsombóra. A kézműveskedések során Pálnikné Edit a quilling technikával, 

: Kiss Renátának, Csenkiné Tajti Tímeának, Farkas Kittinek, valamint Barnáné 

és Gyöngyi Péternek, a szabadulószobát Kapás 

k a Művelődési Ház Facebook oldalán. 

Illés-Vizsnyiczai Borbála 
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Információk a tanévkezdéshez: 
 
A tankönyveket augusztus 27-én csütörtökön 8-
17 óráig kell átvenni az iskolában, ebben az 
évben is minden tanuló számára ingyenesek! 
Ezen időtartamban kérjük minden tanuló 
esetében felnőtt jöjjön, mert néhány 
nyilatkozatot is alá kell írni!  
 
Az étkezésről is ekkor kell nyilatkozni, a 
befizetések továbbra is a Borostyán 

étteremben történnek minden hónap elején. 
Az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre 
jogosultakat kérjük, hogy hozzák magukkal a 
jogosultságot igazoló dokumentumokat, GYVK 
határozat, 3 gyermekes család vagy tartós 
betegség esetén a családi pótlék összegét igazoló 
dokumentumokat, ezek hiányában nem 
biztosítható az ingyenes vagy kedvezményes 
étkezés. A GYVK határozatok többsége június 
30-án lejárt, ezeket mihamarabb kérvényezzék 
újra! 
 
A TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG szeptember 1-
jén kedden, 8:00-kor lesz, megjelenés fekete-
fehér öltözékben. Az alsó tagozaton 11:40-ig, a 
felsőben 12:30-ig lesznek órák. Ezen a napon 
már lesz ebéd, délutáni foglalkozások még nem, 
aki ügyeletet kér, annak biztosítjuk a 
felügyeletet. 

 

 
1. osztályos tanszerlista 

Füzetek:2 db A/5-ös negyedik osztályos 
vonalazású füzet, kódja: 21-32 (Ezeket, kell 
majd bevonalazni a szülőknek a minta alapján, 
amit az augusztusi szülői értekezleten kapnak.)2 
db A/5-ös első osztályos vonalazású füzet, kódja: 
14-32, 2 db A/5-ös „Első matematika füzetem”, 
kódja: 1367 (első félévhez), 2 db A/5-ös 
négyzetrácsos füzet (második félévhez), 1 db 
A/5-ös bármilyen vonalazású füzet (üzenő 
füzet), 1 db A/5-ös kottafüzet, 1 db A/4-es sima 
füzet, 2 csomag írólap 
Tolltartóban:4 db jó minőségű grafitceruza 
(HB), 2 db postairon (piros-kék ceruza, a 
vastagabb), 12 db színes ceruza, 2 db fekete filc, 
kis vonalzó, radír, hegyező (két méretű) 
Rajz és technika felszerelés:30 db famentes és 
30 db félfamentes rajzlap (A/4), színes 
papírkészlet (A/4) és 1 db bármilyen színű színes 
nagyméretű karton, 1 csomag háztartási 
csomagolópapír. Egy nagyobb méretű 
cipősdobozban legyenek a következők:12 színű 
filctollkészlet, 12 színű zsírkrétakészlet, 12 színű 

vízfesték, 6 színű temperakészlet, 3 db ecset 
(vékony, közepes, vastag), 1 db ecsettál 
(nagyobb méretű), 1 db ecsettörlő rongy, 2 db 
ragasztó stift, 1 db Technokol ragasztó, 1 csomag 
gyurma (natúr színű), 1 db hosszú vonalzó, 1 db 
olló 

Számoló eszközök (kisebb méretű dobozban): 
1 doboz korong, 1 csomag pálcika, 1 db 
műanyag óra, 2 db dobókocka, 1 db papír 
mérőszalag (100 cm), logikai készlet, zsebtükör 
Tornazsák: Felakasztható, névvel és kezdetben 
ovis jellel is ellátva, sötétkék vagy fekete 
tornanadrág, fehér póló, fehér zokni, világos 
talpú tornacipő 
Tisztasági csomag:2 csomag 100-as szalvéta és 
2 csomag 100-as papír zsebkendő (napköziben is 
ugyanennyi) 
Kérjük a szülőt, hogy MINDEN eszközre írja rá 

a gyermeke nevét! 

2. osztályos tanszerlista 
Füzetek:2 db A/5-ös 1. osztályos vonalas füzet, 
(jó a tavalyi is, ha még jó állapotban van.)2 db 
A/5-ös 2. osztályos vonalas füzet, 2 db A/5-ös 
négyzetrácsos matematika füzet, 1 db A / 5-ös 
kottafüzet, 1 db A / 5-ös bármilyen, vonalas füzet 
az üzeneteknek, 2 db A /4–es sima füzet, (1 db a 
környezethez, 1 a Hittan/Erkölcstanhoz),1 db 
leckefüzet – előre nyomott, 1 db A / 4-es 
lefűzhető mappa, (és a 2 db tavalyi gumis 
mappa), 1 csomag írólap  
Tolltartó:   
4 db jó minőségű grafitceruza /HB/, 1 db 4B-s 
ceruza rajzhoz, 1 db postairon - jó a tavalyi is, 
1 db zöld színes a javításokhoz, 12 db-os 
színes ceruza, radír, hegyező (két lyukú, 
tartályos), 2-3 db fekete filc  
Rajz és technika felszerelés: nagyobb 
dobozban (félfamentes rajzlapok nem kellenek) 
40 db A /4-es műszaki rajzlap, 10 db A/3-as 
műszaki rajzlap, 1 csomag színespapír készlet, 
Origami lapok + 10 db hurkapálca, 1 db 
hosszú, egy derékszögű és egy rövid kis 
vonalzó, 12 színű zsírkréta,12 színű vízfesték, 
12 színű tempera. Néhány színből még maradt 
tavalyról,12 színű filctoll, (lehet több is), 2 db 
ecset (6-os, 10-es), jók a tavalyiak is. A 12-
esek nálam vannak. (vastag)1 db ecsettál (jó a 
tavalyi, de lehetőleg ne az a fedeles, nagyon 
nehéz kezelni. Margarinos doboz!), 1 db 
ecsettörlő rongy (nedvszívó), + újságpapír 
alátétnek, 1 db ragasztó (stift), 1 db jól vágó 
olló, 1 csomag gyurma /egyszínű/ + 
gyurmakés 
Számoló eszközök: kis méretű dobozban: 1 db 
műanyag óra, (tavalyi), 1 db dobókocka,  
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(tavalyi), 1 db papír mérőszalag, Logikai készlet, 

tükör (tavalyi) 

Tornazsák: felakasztható, névvel vagy jellel 

ellátva/ sötétkék vagy fekete tornanadrág, 

fehér póló, zokni, világos talpú tornacipő 

Egyéb: 2 db 100-as papír zsebkendő és 

szalvéta. A napközisek dupla mennyiségben. 

Mindenből jó a tavalyi is, ha még jó állapotban 

vannak. Az idén is működik a „2 dobozos 

rendszer”. Egy nagyobb a rajz-technikának, és 

egy kicsi a matematikának.   

 

3. osztályos tanszerlista 
Füzetek:3db vonalas füzet (2. osztályos, 16-32), 
1db vonalas füzet (3. osztályos, 12-32), 1db 

négyzetrácsos füzet, 1db hangjegyfüzet, 1db 

sima lapú füzet (környezet), 1db leckefüzet, 1db 

üzenő füzet (bármilyen A/5-ös méretű jó)  
Tolltartóban:3db HB-s grafit ceruza, 1db kék 

színű toll, 12 színű színes ceruza+színesek piros, 

kék és zöld, 1db radír és 1db hegyező, 1db kicsi 

vonalzó kb.15 cm 
Technika és rajz órákhoz:40db A/4-es 

famentes rajzlap, 10db A/3-as famentes rajzlap, 
2db krepp papír (bármilyen színű), 1 cs. színes 

lapok (A/4 kivágó minták, vagy színes 

fénymásoló lapok), 1 cs.színes lapok (négyzet 

alakú hajtogató lap), régi újságpapírok alátétnek 
Technika és rajz dobozban:A doboz feltöltése 

szükség szerint.12 gombos vízfesték, Ecsetek 

(vékony, vastag és közepes), Ecsettál és 

törlőruha, 12 színű zsírkréta, 12 színű 

filctollkészlet, 2 db fekete alkoholos tűfilc, 1 db 

hegyes olló, 2 db ragasztóstift (PRITT vagy 

UHU), 1 db Technokol ragasztó, Hosszú vonalzó 
Matematikához:2 db dobókocka, 1 db műanyag 

hőmérőlap (negatív számok tanulásához), 
Zsebtükör, Logikai készlet, Korongok, 2 db 

lefűző a fénymásolatoknak 

4. osztályos tanszerlista 
7 db 12-32 jelű vonalas füzet (3. osztályos), 

2 db négyzetrácsos füzet, 1 db kottafüzet 1 

db üzenőfüzet, 1 db leckefüzet, 2 db A/4-es 

legumizható dosszié, 3 csomag írólap, 3 db 

HB-s ceruza (jobb minőségű), 1 db 3B-s 

ceruza (rajzhoz), radír, 1 db 30 cm-es 

vonalzó, 1 db 15 cm-es vonalzó.  

Angol órákra: 1 db A/5 méretű vonalas 

szótárfüzet, 1 db A/5 méretű vonalas füzet, 1 db 

A/5 méretű vonalas dolgozat füzet, 1 db A/4 

mappa a fénymásolatoknak 

Rajz-technikához:A/4-es színeskarton: 10 

db, ha lehet különböző színűek, A/4-es 

színes papírok: 10 különböző színű, 
Filctollkészlet-vastagabb fajta, 1 db fekete 

tűfilc, 12 db-os színesceruza-készlet, 

zsírkréta. Festéshez: tempera, 

vízfesték, vékony-közepes-vastag ecset, 

vizes tál, rongy, színtelengyurma. Jó 

minőségű olló. Ragasztó: 2 db ragasztó stift, 
1 db folyékony ragasztó, 1 db cellux, 2 db 

rajzmappa-névvel ellátva 
 Testneveléshez: tornanadrág, póló (fehér), 

tornacipő, melegítő, zokni, tornazsák 
Egyéb: 2tekercs papírtörlő, 2 csomag 100-as 

papír zsebkendő, 2 csomag szalvéta. 

Napköziseknek dupla mennyiségben! 

Kérjük, mindenre írják rá a gyermek 
nevét! Köszönöm.  

 

5-8. osztályos tanszerlista 
12 db vonalas, 5 db négyzetrácsos, 3 db sima 1 

db hangjegyfüzet (a tavalyi is használható), 1 db 

házi feladat füzet, 2 csomag írólap, 1 szögmérő, 

1 körző, 1 db egyenes és 2 db háromszög 

vonalzó, 5 db műszaki rajzlap, 1 csomag színes 

papír készlet, 10 db milliméter papír, 1 üveg 

tustinta. Angol órákra: 1 db A/5 méretű vonalas 

szótárfüzet, 1 db A/5 méretű vonalas füzet, 1 db 

A/5 méretű vonalas dolgozat füzet, 1 db A/4 

mappa a fénymásolatoknak. Etika órákra: 1 db 

A/4 méretű vonalas füzet, 1 db A/4 mappa a 

fénymásolatoknak. 

Rajz és technika órához dobozban: AA/4-es 

színes papírok: 10 különböző színű, 40 db A4-es 

famentes és 10 db A3-as famentes rajzlap , 

Filctollkészlet-vastagabb fajta, 1 db fekete tűfilc, 

12 db-s színesceruza-készlet, zsírkréta. 

Festéshez: tempera, vízfesték, vékony-közepes-

vastag ecset, vizes tál, rongy. Jó minőségű olló. 

Ragasztó: 2 db ragasztó stift, 1 db folyékony 

ragasztó, 1 db cellux, 2 db rajzmappa-névvel 

ellátva 

 

Testnevelés órai felszerelés minden 
osztályban: 
Lányok: sötét (fekete vagy sötétkék) rövid vagy 

hosszú sztreccsnadrág, sima fehér, felírat nélküli 

póló, zokni, tornacipő (nem foghat a talpa). 

Fiúk: kék vagy fekete tornanadrág, sima fehér, 

felírat nélküli póló, zokni, tornacipő. 

(A tornacipő talpa nem foghat!) 

 

Egyéb: 2 csomag 100-as papír zsebkendő, 2 

csomag szalvéta. Napköziseknek dupla 

mennyiségben! 
  



 

  

 

EGÉSZSÉGPERCEK: Fókuszban 
a „Pollenallergia”

A Mórahalmi 
Egészségfejlesztési Iroda 

(EFI) Rovata
 
Átlagosan minden ötödik ember 

szenved valamilyen pollenallergiától, melyek közül a 
legismertebb a parlagfű allergia. A pollenek a virágzó 
növények virágporai, melyek különféle anyagokat, 
valamint hímivarsejteket is tartalmaznak és ezáltal 
szerepet játszanak a növények szaporodásában. A 
pollenszezon hazánkban február végén kezdődik a fák 
(pl. mogyoró, éger) virágzásával és késő nyáron, kora 
ősszel a gyomfélék (pl. parlagfű, üröm) 
pollenkibocsátásával zárul. Immunrendszerünk nem 
megfelelő működése esetén a pollenekkel szemben 
allergia alakul ki. 
 
Mi az allergia? 
Immunrendszerünk egyik feladata, hogy felismerje és 
elpusztítsa a szervezetünket károsítani képes 
testidegen anyagokat (pl. vírusokat). A pollenek 
alapvetően nem jelentenek veszélyt, így a legtöbb 
ember immunrendszere csak kis mértékben vagy 
nem is reagál ezen anyagokra. Allergia ese
immunrendszer „túlreagálja” a nem károsító 
pollenekkel történő találkozást, és úgynevezett 
immunglobulin E (IgE) típusú ellenanyagokat termel a 
pollenek ellen. Az IgE antitestek ezután hisztamint 
tartalmazó sejtekhez kötődnek és „várják” a 
következő találkozást a pollennel, amit allergénnek 
nevezünk eben az esetben. Amikor a pollen 
ismételten a szervezetünkbe kerül, akkor az IgE 
gyorsan megköti a pollenek allergiát kiváltó részeit és 
hisztamin szabadul fel a sejtekből, ami a panaszokért 
elsősorban felelős. 
 
Milyen panaszok/tünetek jellemzők 
pollenallergiára? 
A levegőben szálló pollenek elsősorban szemeinken, 
valamint a légzéssel orrunk, torkunk, valamint 
légcsöveink felszínén landolnak. Ennek megfelelően a 
pollenallergia szem-, orr-, torok
panaszokkal/tünetekkel járhat. A pollenek hisztamint 
szabadítanak fel egyes sejtjeinkből, aminek 
következtében viszketés, vérbőség, fokozott 
váladékozás alakul ki: 

- szemviszketés, szemvörösség, könnyezés, 
szemváladékozás 

- orrviszketés, orrfolyás, tüsszögés
- egyes esetekben orrdugulás, és részben e

nek következményeként arcüregek érzéken
sége, fejfájás, fülfájás 

- torokkaparás, köhögés, nehézlégzés, fulladás.
Az egyes tüntetek eltérő kombinációban és 
súlyosságban jelenhetnek meg a különböző 
személyeknél. Pollenallergia leggyakrabban szem
felső légúti tüneteket okoz, amit „szénanáthának” 
(allergiás rhinitisnek) nevezünk. Ritkább esetben az 
alsó légutak, tüdők érintettek, ekkor allergiás 
aszthmáról beszélhetünk. 
Súlyosabb esetben a panaszok nehezen enyhíthetők, 
hetekig fennállnak és a mindennapi életvitelünket is 
korlátozzák: csökken például koncentrációs 
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EGÉSZSÉGPERCEK: Fókuszban 
a „Pollenallergia” 

A Mórahalmi 
Egészségfejlesztési Iroda 

(EFI) Rovata 

Átlagosan minden ötödik ember 
szenved valamilyen pollenallergiától, melyek közül a 
legismertebb a parlagfű allergia. A pollenek a virágzó 
növények virágporai, melyek különféle anyagokat, 
valamint hímivarsejteket is tartalmaznak és ezáltal 
szerepet játszanak a növények szaporodásában. A 
pollenszezon hazánkban február végén kezdődik a fák 
(pl. mogyoró, éger) virágzásával és késő nyáron, kora 
ősszel a gyomfélék (pl. parlagfű, üröm) 
pollenkibocsátásával zárul. Immunrendszerünk nem 
megfelelő működése esetén a pollenekkel szemben 

ata, hogy felismerje és 
elpusztítsa a szervezetünket károsítani képes 
testidegen anyagokat (pl. vírusokat). A pollenek 
alapvetően nem jelentenek veszélyt, így a legtöbb 
ember immunrendszere csak kis mértékben vagy 
nem is reagál ezen anyagokra. Allergia esetén az 
immunrendszer „túlreagálja” a nem károsító 
pollenekkel történő találkozást, és úgynevezett 
immunglobulin E (IgE) típusú ellenanyagokat termel a 
pollenek ellen. Az IgE antitestek ezután hisztamint 
tartalmazó sejtekhez kötődnek és „várják” a 

találkozást a pollennel, amit allergénnek 
nevezünk eben az esetben. Amikor a pollen 
ismételten a szervezetünkbe kerül, akkor az IgE 
gyorsan megköti a pollenek allergiát kiváltó részeit és 
hisztamin szabadul fel a sejtekből, ami a panaszokért 

Milyen panaszok/tünetek jellemzők 

A levegőben szálló pollenek elsősorban szemeinken, 
valamint a légzéssel orrunk, torkunk, valamint 
légcsöveink felszínén landolnak. Ennek megfelelően a 

, torok- és tüdő 
naszokkal/tünetekkel járhat. A pollenek hisztamint 

szabadítanak fel egyes sejtjeinkből, aminek 
következtében viszketés, vérbőség, fokozott 

szemviszketés, szemvörösség, könnyezés, 

orrviszketés, orrfolyás, tüsszögés 
es esetekben orrdugulás, és részben en-

nek következményeként arcüregek érzékeny-

torokkaparás, köhögés, nehézlégzés, fulladás. 
Az egyes tüntetek eltérő kombinációban és 
súlyosságban jelenhetnek meg a különböző 

rgia leggyakrabban szem- és 
felső légúti tüneteket okoz, amit „szénanáthának” 
(allergiás rhinitisnek) nevezünk. Ritkább esetben az 
alsó légutak, tüdők érintettek, ekkor allergiás 

Súlyosabb esetben a panaszok nehezen enyhíthetők, 
tekig fennállnak és a mindennapi életvitelünket is 

korlátozzák: csökken például koncentrációs 

készségünk és teljesítményünk munka, tanulás vagy 
sportolás során, továbbá nem tudunk pihentetőt 
aludni, ami tartós fáradságot eredményez.
 
Mi az a keresztallergia? 
A pollenre allergiás személyek 5
gyümölcsök és zöldségek fogyasztásakor főleg a száj 
és torok területén észlelhetnek allergiás duzzanatot, 
vörösséget, viszketést, kaparást. Például a parlagfű 
allergiások görögdinnye, a nyírfa allergiások zel
fekete üröm allergiások méz fogyasztásakor 
észlelhetnek panaszokat. Ennek oka az, hogy a 
gyümölcsben/zöldségben található egyes anyagok 
nagyon hasonlítanak az allergiát okozó pollen 
bizonyos részeihez, így az allergiások szervezete 
ezeket is tévesen úgy észleli, mintha pollenek 
lennének. 
 
Hogyan diagnosztizálható a pollenallergia?
A diagnózis felállításához az önmegfigyelés az egyik 
legfontosabb lépés. Amennyiben a jellemző 
panaszokat észleljük magunkon, akkor érdemes egy 
pollennaptár segítségével be
az időszakban mely növények virágoznak. 
Háziorvosunkat keressük fel, aki tanácsokkal és 
gyógyszerekkel enyhíthet panaszainkon.
A diagnózis felállítható bőrteszttel, amikor pl. 
alkarunk bőrére cseppentenek pollenkivonatot, majd 
felületesen megkarcolják bőrünket. Ha allergiások 
vagyunk, akkor a csaláncsípéséhez, nagyobb 
szúnyogcsípéshez hasonló bőrelváltozás alakul ki. 
Egészségesekben nem duzzad meg a bőr. További 
diagnosztikus lehetőség, hogy vérből kimutatják a 
pollenek ellen termelt keringő IgE antitesteket. 
 
Gyógyítható-e a pollenallergia?
Bizonyos pollenallergiák igen. A lehetséges gyógymód 
az, hogy immunrendszerünket „hozzászo
allergiát kiváltó pollenhez, és így az megtanulja, hogy 
nem kell „túlreagálnia” a találkozást. Ezt az eljárást 
immunterápiának nevezzük. Egyik formája, hogy 
naponta a nyelv alá cseppentünk a pollen kivonatból 
olyan kis mennyiséget, ami panaszok
okoz, majd a mennyiséget fokozatosan emeljük. A 
szervezetük így rendszeresen „találkozik” a pollennel, 
hozzászokik és egy idő után egyáltalán nem vagy 
sokkal enyhébb formában alakul ki az allergia a 
pollenszezonban.  
 
Hogyan csökkenthetem allerg
Amikor a szabadban vagyunk, akkor szemeinken, 
légútjainkon, ruházatunkon, hajunkon landolnak a 
pollenek. Panaszainkat mérsékelhetjük, hogy ha 
minél kevesebb pollennel találkozunk és a polleneket 
minél rövidebb ideig hordozzuk testünkön. Né
hasznos tanács panaszokat okozó pollenszezonban:

1. Minél kevesebb időt töltsünk a szabadban, 
vagy ha megtehetjük, akkor erre az időszakra 
olyan helyre tervezzük a szabadságot (pl. 
tengerpart, hegyek), ahol alacsony a polle
koncentráció. Ebben segítségün
pollennaptár és egy pollentérkép. 

2. Kora reggeli vagy késő esti órákban, szélcsendben 
tartózkodjunk a szabadban.

 

készségünk és teljesítményünk munka, tanulás vagy 
sportolás során, továbbá nem tudunk pihentetőt 
aludni, ami tartós fáradságot eredményez. 
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vörösséget, viszketést, kaparást. Például a parlagfű 
allergiások görögdinnye, a nyírfa allergiások zeller, a 
fekete üröm allergiások méz fogyasztásakor 
észlelhetnek panaszokat. Ennek oka az, hogy a 
gyümölcsben/zöldségben található egyes anyagok 
nagyon hasonlítanak az allergiát okozó pollen 
bizonyos részeihez, így az allergiások szervezete 

úgy észleli, mintha pollenek 

Hogyan diagnosztizálható a pollenallergia? 
A diagnózis felállításához az önmegfigyelés az egyik 
legfontosabb lépés. Amennyiben a jellemző 
panaszokat észleljük magunkon, akkor érdemes egy 
pollennaptár segítségével beazonosítani, hogy abban 
az időszakban mely növények virágoznak. 
Háziorvosunkat keressük fel, aki tanácsokkal és 
gyógyszerekkel enyhíthet panaszainkon. 
A diagnózis felállítható bőrteszttel, amikor pl. 
alkarunk bőrére cseppentenek pollenkivonatot, majd 
felületesen megkarcolják bőrünket. Ha allergiások 
vagyunk, akkor a csaláncsípéséhez, nagyobb 
szúnyogcsípéshez hasonló bőrelváltozás alakul ki. 

en nem duzzad meg a bőr. További 
diagnosztikus lehetőség, hogy vérből kimutatják a 
pollenek ellen termelt keringő IgE antitesteket.  

e a pollenallergia? 
Bizonyos pollenallergiák igen. A lehetséges gyógymód 
az, hogy immunrendszerünket „hozzászoktatjuk” az 
allergiát kiváltó pollenhez, és így az megtanulja, hogy 
nem kell „túlreagálnia” a találkozást. Ezt az eljárást 
immunterápiának nevezzük. Egyik formája, hogy 
naponta a nyelv alá cseppentünk a pollen kivonatból 
olyan kis mennyiséget, ami panaszokat még nem 
okoz, majd a mennyiséget fokozatosan emeljük. A 
szervezetük így rendszeresen „találkozik” a pollennel, 
hozzászokik és egy idő után egyáltalán nem vagy 
sokkal enyhébb formában alakul ki az allergia a 

Hogyan csökkenthetem allergiás panaszaimat? 
Amikor a szabadban vagyunk, akkor szemeinken, 
légútjainkon, ruházatunkon, hajunkon landolnak a 
pollenek. Panaszainkat mérsékelhetjük, hogy ha 
minél kevesebb pollennel találkozunk és a polleneket 
minél rövidebb ideig hordozzuk testünkön. Néhány 
hasznos tanács panaszokat okozó pollenszezonban: 

Minél kevesebb időt töltsünk a szabadban, 
vagy ha megtehetjük, akkor erre az időszakra 
olyan helyre tervezzük a szabadságot (pl. 
tengerpart, hegyek), ahol alacsony a pollen-
koncentráció. Ebben segítségünkre lehet egy 
pollennaptár és egy pollentérkép.  

Kora reggeli vagy késő esti órákban, szélcsendben 
tartózkodjunk a szabadban. 



 

 

1. Viseljünk kalapot/kendőt, szemünket elt
karó napszemüveget, szájmaszkot.

2. Autónkban rendszeresen cseréljük a polle
szűrőt. 

3. Ha hazaérünk felső ruházatunkat a teraszon 
vagy előszobában vessük le, majd zuh
nyozzunk és mossunk hajat. 

4. Gyakrabban mossunk fel és portalanítsunk 
otthon. 

5. Használjunk orrzuhanyt vagy orröblítőt!
6. Ne a szabadban szárítsuk ruháinkat.
7. Virágzó növény ne legyen lakásunkban.
8. Helyezzünk pollenhálót ablakunkra.
9. Ágyneműnket, ruhánkat gyakrabban mo

suk. 
Mivel a hisztamin felszabadulás felelős a 
panaszokért, ezért a hisztamin hatását csökkentő, 
úgynevezett antihisztamin tartalmú gyógyszerekkel 
és egyéb tüneti szerekkel (tabletta, szemcsepp 
vagy orrspray formájában) kezelhetők a panas
Az allergia elleni tabletták, akkor a 
leghatásosabbak, ha a pollenszezon és a panaszok 
kezdete előtti hetekben már megelőzőleg 
alkalmazzuk őket.  
 
Nem vagyok allergiás, mégis hogyan 
segíthetek? 
Környezetünk felelős alakításával segíthetjük 
pollenallergiás embertársainkat, pl. ha olyan 
növényeket ültetünk, amelyek kevésbé okoznak 
allergiát. Továbbá a parlagfű gyomnövény, melynek 
virágzása augusztusban kezdődik. A virágzás előtt a 
földhasználók kötelesek az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni (pl. 
gyomlálással, kaszálással), és ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani. Amennyiben elhanyagolt parlagfüves 
területet észlelünk, akkor a 
https://pbr.nebih.gov.hu címen bejelentést 
tehetünk, amivel segíthetjük a hatóságok munkáját 
és az eredményes parlagfű elleni küzdelmet.
 
Kövesse rovatunkat a következő alkalommal is!
 

Dr. Pipicz Márton
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úgynevezett antihisztamin tartalmú gyógyszerekkel 
és egyéb tüneti szerekkel (tabletta, szemcsepp 
vagy orrspray formájában) kezelhetők a panaszok. 
Az allergia elleni tabletták, akkor a 
leghatásosabbak, ha a pollenszezon és a panaszok 
kezdete előtti hetekben már megelőzőleg 

Nem vagyok allergiás, mégis hogyan 

Környezetünk felelős alakításával segíthetjük 
giás embertársainkat, pl. ha olyan 

növényeket ültetünk, amelyek kevésbé okoznak 
allergiát. Továbbá a parlagfű gyomnövény, melynek 
virágzása augusztusban kezdődik. A virágzás előtt a 
földhasználók kötelesek az ingatlanon a parlagfű 

sát megakadályozni (pl. 
gyomlálással, kaszálással), és ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani. Amennyiben elhanyagolt parlagfüves 
területet észlelünk, akkor a 
https://pbr.nebih.gov.hu címen bejelentést 

etjük a hatóságok munkáját 
és az eredményes parlagfű elleni küzdelmet. 

Kövesse rovatunkat a következő alkalommal is! 

Dr. Pipicz Márton 
EFI vezető 

 

 

 

Művelődési Ház programajánlója

Szakköreinkhez, klubjainkhoz 
továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni! 

Szeretettel várunk mindenkit!

Nyugdíjasklub hé

Őszirózsa népdalkör
16.00 órától 

Baba-Mama Klub

Kézimunkakör „az egymástól tanulás 
jegyében” csütörtökönként 16 órától az 
Alkotóházban 

Zumba

hétfőnként 19 órától                    

Újraindul az Alakformáló torna GUT 
GABIVAL hétfőnként 
alkalom: augusztus 24

Egészségklub Godáné Ádám Mária 
egészségfejlesztő-terapeuta vezetésével 

Nagycsaládos gyűlés
Szeptember 8-án 18. órától

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
hétfőtől – péntekig, 13 

KÖNYVTÁR                 

Kedden és csütörtökön 8
szerdán 13-15 óra között
 

Szeretettel várjuk!
Művelődési Ház nyitva tartása: 

hétfő: 10

kedd- péntek: 10

www.facebook.com/forraskutmuvhaz

 

Művelődési Ház programajánlója 

Szakköreinkhez, klubjainkhoz  
továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!  

Szeretettel várunk mindenkit! 

hétfőnként 14.00-tól 

Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 

Mama Klub szerdánként 9 órától 

„az egymástól tanulás 
csütörtökönként 16 órától az 

Zumba  

                     

Újraindul az Alakformáló torna GUT 
GABIVAL hétfőnként 17. órától első 

augusztus 24. 

Godáné Ádám Mária 
terapeuta vezetésével  

Nagycsaládos gyűlés  
án 18. órától 

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA 

péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva  

                  

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

Szeretettel várjuk! 
Művelődési Ház nyitva tartása:  

hétfő: 10-20 óráig 

péntek: 10-18 óráig 

www.facebook.com/forraskutmuvhaz 



 

 

A falugazdász tájékoztatója 
 
Augusztusi aktualitások 

Tisztelt Termelők! 

A koronavírus járvány miatti rendkívüli 
munkarend feloldásra került, az ügyfélfogadás 

július 6-tól visszaállt a megszokott rendbe.
Továbbra is érvényben maradnak vírus terjedését 
megelőző rendelkezések (arcmaszk használata, 
létszám korlátozása az ügyfélvárakozóban). 

A személyes jelenlétet nem igénylő ügyintézésre 
továbbra is lehetőség van, ezért célszer
telefonos egyeztetés. 

 Az őstermelői igazolványokkal 
kapcsolatos tudnivalók 

Az őstermelői igazolvány érvényességének és 
hatályosságának a tudnivalói az el
számokban szerepelnek, az érvényesítéshez 
személyes ügyintézés és személyes jelenlét 
szükséges! A 2020-ban hatályát veszt
igazolványok cseréjére jelen jogszabályok 
mellett október 1-től lesz lehetőség, de nem 
hivatalos információk alapján ez ügyben 
változások várhatóak.  

A 2020. évi Egységes kérelmekkel 
kapcsolatos tudnivalók: 

A kérelmek módosítására az esete
egyedi megbeszélése után telefonon is 
lehetőség. 

A másodvetésű növényeket az eddigi 
gyakorlat szerint a vetés/ ültetéstől számított 15 
napon belül be kell jelenteni. Ettől az évt
ellenőrzési gyakorlat meg fogja követelni a 
másodvetésű növények betakarítási idejének a 
bejelentését is. 

A támogatási kérelmek ellen
valamint a parlagfű és egyéb gyomos területek 
ellenőrzése folyamatos, kérek mindenkit ennek 
figyelembe vételére, mert adott esetben a 
parlagfüves területek következménye lehet a 
teljes támogatási összeg megvonása. 

 Ha az idei év során elemi kár

káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon 
belül azt be kell jelenteni az MKR elektronikus 
felületén. A gabonafélék esetleges aszálykárának 
a bejelentésére legkésőbb az aratás megkezdése 
előtt 15 napig van lehetőség. 

A zöldségfélék, a szálas fehérje növények 
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figyelembe vételére, mert adott esetben a 
parlagfüves területek következménye lehet a 

 

elemi kár ér bárkit, a 
l számított 15 napon 

belül azt be kell jelenteni az MKR elektronikus 
felületén. A gabonafélék esetleges aszálykárának 

megkezdése 

A zöldségfélék, a szálas fehérje növények 

termeléshez kötött kiegészítő
gazdáknak a 2020-as évre is gazdálkodási naplót
kell vezetni, mely az Internetr
nálam is beszerezhető. 

A gyümölcsültetvények termeléshez 

kötött kiegészítő támogatását igényl
gazdákkal a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően helyszíni szemle jegyz
kell kitöltenünk, ahol a hektáronkénti t
beállottság, ültetvény kora kerül meghatározásra, 
illetve leigazolásra. Az érintett termel
kérem, keressenek! 

Változás az előző évhez képest
az ipari zöldségnövények (
fehérjenövények (lucerna) termeléshez kötött 
kiegészítő növényalapú támogatását igényl
termelőknek adatszolgáltatási kötelezettségük
keletkezett. A MÁK Adatváltozás felületén meg 
kell adni növényfajonként a szaporítóanyag 
vásárlás dátumát, bizonylatszámot, 
szaporítóanyag mennyiségét és a LOT számot. 
Ha ez utóbbit nem tartalmazza a számla, akkor a 
csomagoló anyagról kell leolvasni ezt az 
azonosítót. Lehetőség szerint 
adatokat mihamarabb 
telefonon, vagy elektronikusan
egyeztetés alapján személyesen hozzák be a 
bizonylatokat. A határidő augusztus 30
az érintett termelők jelentkezzenek!

 Az Agrárkamarai tagdíjbevallással és 
tagdíjfizetéssel kapcsolatosan kés
tájékoztatást, a fizetési/tagdíjbevallási id
szeptemberre, vagy októberre fog esni. 
Szeptember elejétől érdeklő

Az ügyfélfogadási rend júli
következő: 

Hétfő   8.00

Kedd és Szerda  8.00

Csütörtök   13.00
(Amennyiben nincs értekezlet és egyéb 
ügyintézés, úgy 8 órától ezen a napon is 
Forráskúton vagyok) 

Péntek    8.00

A telefonszámom: 06-30/337
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
Facebookon / Messengeren is elérhet
Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket.

Tisztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Tisztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
 



 

 

Egyházközségi Hírek 

Augusztus 15 - szombat Nagyboldogasszony ünn
pe 

Augusztus 20. - csütörtök Szent István Király ü
nepe; 8.00 rózsafüzér, 8.30 szentmise

Augusztus 23. – vasárnap – 8.00 rózsafüzér
szentmise, este nem lesz szentségimádás!

HÁLA URAM!!! 
 

Köszönöm Neked Teremtő Istenem,
Hogy életet nyertem itt a Földön.

Köszönöm,hogy feladatot bíztál rám,
Köszönöm,hogy mellettem voltál.

 
Tőled érkeztem az égi Hazából,

Reményekkel és szeretettel áldottan.
Ám földi életem próbatételei és terhei,

Sötét felhőként borultak rám.
 

Köszönöm, hogy segítettél megérteni,
Hogy miért is vagyok itt a földi életemben.

Köszönöm, hogy megtanulhattam azt,
Hogy életem minden pillanatában Velem vagy.

 
Szeretném, ha életem a Te dicsőségedre lenne,

Szeretném, ha Veled és általad léteznék.
Szeretnék fényoszlopként erőt adni,

Szeretném. Ha gyógyulnának a lelkek fényemtől.
 

Köszönök minden próbát, esélyt,
Köszönöm a tőled kapott életem,

Köszönöm, hogy táplálsz a szereteteddel,
Köszönöm, hogy segíted Nekem szánt életem.

 
Hálás vagyok, hogy gyermeked lehetek,

Hálás vagyok, hogy utadat járhatom,
Hálás vagyok, hogy bízol bennem és szeretsz,
Hálás vagyok és köszönöm az életemet, Uram! 

Ámen 
 
 
RÁM TETTED A KEZEDET (138.zsolt) 
 
Uram, Istenem ismered az én gondolataimat távo
ról is! Jöjj, tedd rám kezedet! 
Bejrúttól nem messze Nab'ában történt. Élt ott egy 
béna fiú anyjával. Nem tudott járni, ezért édesan
ja mindennap kivitte őt az udvarra, hogy nézhesse 
a járókelőket. Egy alkalommal, amikor a fiú szokása 
szerint kint volt az udvaron, egyszer csak hazaf
tott. A csodálkozástól döbbent édesanya kérdezge
ni kezdte őt, hogyan történhetett ez. Mire a fiú: „Az 
öreg szerzetes – mondotta Szent Charbel képére 
mutatva – odajött hozzám, és azt mondotta, hogy 
keljek fel és kezdjek el járni.” 
Azon a helyen, ahol a fiúnak Szent Charbel megj
lent, minden tömjéntől illatozott: a fa, a
vasból készült elemei, de még a homokzsákok is. 
Ennek a híre villámgyorsan elterjedt az emberek
között. Két-három nap alatt rengetegen jöttek oda, 
és mindent elvittek, ami tömjénként illatozott. 
Szétszedték az egész fát, a gyökerét is beleértve. 
Még a kerítés elemeit is szétosztották egymás k
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Szétszedték az egész fát, a gyökerét is beleértve. 
Még a kerítés elemeit is szétosztották egymás kö-

zött. Szent Charbel áldásáért jöttek és nem távo
üres kézzel. 
Én és testvérem is hallottuk Szent Charbel közbe
járására történt csodáknak a hírét. A bátyám Libnen, 
még el is ment az említett Na'bai házhoz. Egyetlen 
dolgot talált ott, egy kis kövecskét, mely úgy illat
zott, mint a tömjén, fogta és hazahozta. 
ró darabokra morzsolta, majd izzó szénre szórta a 
kavicsdarabokat és megfüstölte az egész házat, az 
udvart és a pajtát is.  
Az öcsémnek, Maronnak, az egyik kezén csúnya 
szemölcsök voltak. Az orvosok megpróbálták őket 
eltávolítani. De minden gyógys
lan volt. 
Libnen mindig piszkálta őt, azt mondogatta neki: 
„Hogy vagyunk ma, kis ragyás?” Maronnak ez n
gyon érzékeny pontja volt, mert a gyerekek az isk
lában is bámulták a kezét és kinevették őt.
Amikor hozzájutottak ehhez a szokatlan 
anyánk ezt mondotta Maronnak:”Mielőtt aludni mész 
imádkozz és kérd Szent Charbelt, hogy gyógyítson 
meg, én pedig bekötöm a kezedet és kötszerbe b
teszem a szétmorzsolt követ.”
És eljött a másnap, amikor együtt ültünk a reggel
nél és Libnen szokása szerint bosszantani akarta a 
testvérét: „Hogy vagyunk ma, kis ragyás?” Akkor 
Maron rátekintett a kezére és nagyot kiáltott, mert 
látta, hogy a keze teljesen meggyógyult. Keze telj
sen egészséges lett, melyről eltűntek a szemölcsök. 
Szent Charbel mélyen megindított minket a történ
tekkel. A mai napig hálát adunk neki érte. Ezek a 
rendkívüli jelek megerősítették a Krisztusba vetett 
hitemet, és segítettek, hogy felfedezzem a papi h
vatásomat.  
Jézus Krisztus, aki halálával megváltott minket a 
bűntől és a haláltól, mindig velünk van, és a szen
ségek által és a szenteken keresztül működik az 
Egyházban. Szent Charbel egy rendkívüli szent, aki 
által a feltámadt Krisztus csodákat tesz.
Így mutatkozik be: „A nevem Charbel Maron, és L
banonból származó maronit
sült Államokban működöm. 1983
hogy informatikát tanuljak. Itt kaptam papi hívat
somat és beléptem a Washingtoni Boldogságos Szűz 
Mária, Libanon Asszonya- 
Tanúja voltam a csodáknak, melyek 1977. október 
9.én az annajai kolostor előtt történtek. Azon az e
lékezetes vasárnapon VI. Pál pápa ünnepélyes 
szentmisét mutatott be a Vatikánba, mely során 
szentté avatta Charbel atyát. Libanonban ekkor v
res polgárháború dúlt, melyet Palesztiniai Felszab
dítási Szervezetbe tartozó terroristák kezdtek. Ezért 
nem utazhattunk ki az országból. Ezért itthon z
rándoklatot szerveztünk Bübloszból Annajába. Nem 
volt könnyű ez a zarándokút. Tizenhét kilométert 
gyalogoltunk. Amikor megérkeztünk Annajába csa
lakoztunk a már ott lévő t
téren tízezren imádkoztak. És hangosan könyörö
tek szent Charbel szobra előtt. A kolostor bejárata 
előtt álltunk. És a szobor egyszerre mozogni ke
dett. A szent keze áldást osztott az ott összegyűlt 
embereknek. Sőt a szoborból vere
réke folyt ki bőséges mennyiségben.
Charbel szobrát és sírját egy masszív kerítés válas
totta el a zarándokoktól. 
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Egy férfi átugrotta a kerítést, gyorsan karjaiba vette 
a születésétől 
fogva béna kislányát és a szoborról letörölt egy kis 
verejtékből és vérből, és megkente a gyermek láb
it. Ezután csodáért könyörgött az Istenhez, 
ra állította a kislányt. A gyermek pedig mindenki 
szeme láttára járni kezdett.  
A tömegen eufória lett úrrá. Mivel Libanonba n évek 
óta háború dúlt, Charbel atya szentté avatását a 
nép kitörő örömmel fogadta. Közel húsz percen át 
tűzi játékokat lőttek fel, s hálát adtak az Istennek a 
Szent Charbel közbenjárására történt csodáért.
A kolostor előtti téren ott álltak a libanoni cserk
szek. Két félre osztották a teret, úgy hogy az összes 
kerekesszékben vagy mankóval érkező beteg, f
gyatékos, béna és sánta eljuthasson a Szent
Charbel szobráig. Olyan csodák történtek,
denki figyelmét felkeltette és magára vonta. Hét 
csodálatos gyógyulást láttam a saját sze
de biztos vagyok benne, hogy sokkal több is 
ott azon az éjszakán. 
A 46 fiúból álló csoportunk néma csöndben tért h
za az annajai virrasztásról. A látottak mindenkit m
lyen megérintettek. Csak otthon kezdtünk el beszé
ni a csodákról, melyeket láttunk.  
AZ AZ ÉJSZAKA SZENT VOLT. 
Szeretném a szenthez szóló imával zárni az elbesz
lést, értesítést.  
 
IMA SZENT CHARBELHEZ.  
Szent Charbel, te földi életed során hordoztad az 
emberek szenvedését, és imádkoztál értük, s most 
a mennyből is szüntelenül kegyelmeket esedezel
a világ számára. Általad nagy csodák történtek, és 
sok kegyelmet kaptak. 
Kérlek, könyörögj az én szándékomra is
barátom vagy, taníts meg alávetni Isten akaratának 
magam. Isten akaratának, örömmel fogadni az élet 
nehézségeit és kitartani az Isten útján, bármi tö
ténjék is, mert egyedül Istentől és Istenben van a 
tökéletes szeretet és az örök élet ezen a földön és 
az örökkévalóságban is. Maradj velem, Szent 
Charbel, példaképem és közbenjáróm Ámen. M
atyánk... Üdvözlégy... 
A libanoni Bekaa Kafra kis hegyi falu 1600 méter 
magasan a tengerszint felett, Bejrúttól mintegy 140 
kilométerre. Itt látta meg a napvilágot a nagy 
maronítía szent YOUSSEF ANTOUN MAKLOUF 1828 
május 8.-n. Mélyen vallásos közegben nőtt fel. Sz
lei elkötelezett maronita keresztények voltak. Ren
szeresen részt vettek a szentmisén, naponta imá
kozták a rózsafüzért. A családban uralkodó vallásos 
lelkület mutatja, hogy mindhárom 
szerzetesi pályára lépett.  
Youssef már gyermekként kitűnt jámborságával. 
Amikor csak tehette elvonult egy barlangba, hogy a 
világ zajától távol imádkozhasson. Egy alkalommal 
ima közben sürgető belső hangot hallott.
„Hagyj el mindent és kövess engem!” Ettől kezdve 
kapcsolata Istennel még szorosabb és bensőség
sebb lett. Minden vágya az volt, hogy életét neki 
szentelhesse. 
23 évesen megszökött otthonról, mivel attól tartott,
hogy megakadályozzák abban, hogy kolostorba lé
hessen. Ekkor már mindkét bátyja szerzetes volt. A 
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Egy férfi átugrotta a kerítést, gyorsan karjaiba vette 

fogva béna kislányát és a szoborról letörölt egy kis 
verejtékből és vérből, és megkente a gyermek lába-
it. Ezután csodáért könyörgött az Istenhez, és lábá-
ra állította a kislányt. A gyermek pedig mindenki 

A tömegen eufória lett úrrá. Mivel Libanonba n évek 
óta háború dúlt, Charbel atya szentté avatását a 

ta. Közel húsz percen át 
tűzi játékokat lőttek fel, s hálát adtak az Istennek a 
Szent Charbel közbenjárására történt csodáért. 
A kolostor előtti téren ott álltak a libanoni cserké-
szek. Két félre osztották a teret, úgy hogy az összes 

kóval érkező beteg, fo-
gyatékos, béna és sánta eljuthasson a Szent 
Charbel szobráig. Olyan csodák történtek, ami min-
denki figyelmét felkeltette és magára vonta. Hét 
csodálatos gyógyulást láttam a saját szememmel, 

kkal több is történt 

A 46 fiúból álló csoportunk néma csöndben tért ha-
za az annajai virrasztásról. A látottak mindenkit mé-
lyen megérintettek. Csak otthon kezdtünk el beszél-

enthez szóló imával zárni az elbeszé-

Szent Charbel, te földi életed során hordoztad az 
emberek szenvedését, és imádkoztál értük, s most 

s szüntelenül kegyelmeket esedezel ki 
y csodák történtek, és 

Kérlek, könyörögj az én szándékomra is (...) Igaz 
barátom vagy, taníts meg alávetni Isten akaratának 
magam. Isten akaratának, örömmel fogadni az élet 
nehézségeit és kitartani az Isten útján, bármi tör-

mert egyedül Istentől és Istenben van a 
tökéletes szeretet és az örök élet ezen a földön és 
az örökkévalóságban is. Maradj velem, Szent 
Charbel, példaképem és közbenjáróm Ámen. Mi-

A libanoni Bekaa Kafra kis hegyi falu 1600 méter 
an a tengerszint felett, Bejrúttól mintegy 140 

kilométerre. Itt látta meg a napvilágot a nagy 
maronítía szent YOUSSEF ANTOUN MAKLOUF 1828 

n. Mélyen vallásos közegben nőtt fel. Szü-
lei elkötelezett maronita keresztények voltak. Rend-

ttek a szentmisén, naponta imád-
kozták a rózsafüzért. A családban uralkodó vallásos 
lelkület mutatja, hogy mindhárom fiúgyermekük 

Youssef már gyermekként kitűnt jámborságával. 
Amikor csak tehette elvonult egy barlangba, hogy a 

lág zajától távol imádkozhasson. Egy alkalommal 
ima közben sürgető belső hangot hallott. 
„Hagyj el mindent és kövess engem!” Ettől kezdve 
kapcsolata Istennel még szorosabb és bensősége-
sebb lett. Minden vágya az volt, hogy életét neki 

n megszökött otthonról, mivel attól tartott, 
hogy megakadályozzák abban, hogy kolostorba lép-

a szerzetes volt. A 

családja megpróbálta lebeszélni, sőt egy leány
megtetszett a jámbor ifjú. Az ifjú kitartott elhatár
zása mellett. A noviciátust maronita szerzetesek 
Mayfouk-i Boldogasszony kolostorába kezdte meg. 
Még ekkor is megkörnyékezte egy másik fiatal leány 
és anyja i megpróbálta többször is meggyőzni fiát,
hogy hagyja el a kolostort. Végül Youssef arra kérte 
elöljáróit, hogy helyezzék át egy másik kolostorba.
Így került a lakott helyektől távoli ANNAYA SZENT 
MARON kolostorába, ahol később élete nagyobb r
szét töltötte, a világtól elvonulva. 
A noviciátus elvégzése után teológia tanulmányokat 
folytatott, majd 1859. július
ték. Ettől fogva radikális szegénységben élt. Napi 
foglalkozása ima, vezeklés és a munka. Keveset 
aludt, és beszélni is csak akkor beszélt
ték. Minden kérdésre halkan válaszolt. Vonzotta a 
csend és a magány. Szigorú aszkézise
ellenére, szelíd és derűs, barátságos ember volt. K
tűnt engedelmességével és jámborságával. Saját 
akaratáról teljesen lemondott, nem törekedett érv
nyesülésre. A hírnév, az elismerés és a dicsőség 
semmit sem jelentett számára. Nagy hangsúly
tetett az imára és az aszkézisre. Korán reggel kelt 
és az első útja a kápolnába vezetett. Ahol öt órán át 
imádkozott térden állva. Arca az imádság alatt 
mennyei fényben tündöklött
szentmise bemutatása volt. Különös tisztelettel ve
te körül az Oltáriszentséget. Napjai nagy részét 
szentségimádásban töltötte. 
Élete utolsó 23 évét a kolostor közelében egy rem
teségben töltötte. Itt még keményebb aszkézist vá
lalt. NAPONTA EGYSZER EVETT ÉS HÁROM ÓRÁT 
ALUDT, kerülte az emberekkel való tal
találkozásoknál lesütötte a szemét. Egészen elm
rült az imában.  
Charbel atya karizmatikus gyóntató volt és olvasott 
az emberi szívekben. Gyakran adott gyónóinak n
héz elégtételt az őszinte bűnbánat jeleként. Az eg
szerű szerzetest már életében
ték. Bizalommal kérték imáját, közbenjárását. Igen 
érdekes volt, hogy az általa megszentelt víz elűzte a 
földekről a kártevőket. 
1898 december 16-án mise közben agyvérzés érte, 
8 nappal később dec. 24. én adta vissza lelkét t
remtőjének. 
Halála után csodás események vették kezdetüket 
Annayaban. Szemtanúk szerint sírját napokon át 
csodás fény vette körül. Néhány hónappal később 
megnyitották sírját, újabb csodás jelenségeknek l
hettek tanúi. A kripta, ahol testét őrizték, az esőz
sek következtében teljesen elázott és sár borította. 
Charbel atya teste Érintetlen épségben a mocsár 
felszínén lebegett. Bőre friss volt haja és szakálla 
nem hullott ki. Testéből kellemes illat áradt. Bordái 
közül véres vizes folyadék szivárgott
A különös vérzés több mint ötven éven át tartott. 
Későbbi vizsgálatok során sem tudtak magyarázatot 
adni ennek eredetére. Egyre többen tapasztalták,
hogy Charbel atya ereklyéi különös gyógyító erővel 
rendelkeznek. A zarándokok egyre többen ráébre
nek a földi élet igazi értelmére és belső késztetést 
éreznek saját életük megváltoztatására.
Istenem Rám tette a kezed, Add,
selek jobban. 

Sok szeretettel

 

családja megpróbálta lebeszélni, sőt egy leánynak is 
megtetszett a jámbor ifjú. Az ifjú kitartott elhatáro-

llett. A noviciátust maronita szerzetesek 
i Boldogasszony kolostorába kezdte meg. 

Még ekkor is megkörnyékezte egy másik fiatal leány 
és anyja i megpróbálta többször is meggyőzni fiát, 
hogy hagyja el a kolostort. Végül Youssef arra kérte 

hogy helyezzék át egy másik kolostorba. 
Így került a lakott helyektől távoli ANNAYA SZENT 
MARON kolostorába, ahol később élete nagyobb ré-
szét töltötte, a világtól elvonulva.  
A noviciátus elvégzése után teológia tanulmányokat 
folytatott, majd 1859. július 23.-án pappá szentel-
ték. Ettől fogva radikális szegénységben élt. Napi 
foglalkozása ima, vezeklés és a munka. Keveset 
aludt, és beszélni is csak akkor beszélt, ha kérdez-
ték. Minden kérdésre halkan válaszolt. Vonzotta a 
csend és a magány. Szigorú aszkézise és zártsága 
ellenére, szelíd és derűs, barátságos ember volt. Ki-
tűnt engedelmességével és jámborságával. Saját 
akaratáról teljesen lemondott, nem törekedett érvé-
nyesülésre. A hírnév, az elismerés és a dicsőség 
semmit sem jelentett számára. Nagy hangsúlyt fek-
tetett az imára és az aszkézisre. Korán reggel kelt 
és az első útja a kápolnába vezetett. Ahol öt órán át 
imádkozott térden állva. Arca az imádság alatt 
mennyei fényben tündöklött. A nap csúcspontja a 
szentmise bemutatása volt. Különös tisztelettel vet-
e körül az Oltáriszentséget. Napjai nagy részét 

szentségimádásban töltötte.  
Élete utolsó 23 évét a kolostor közelében egy reme-
teségben töltötte. Itt még keményebb aszkézist vál-
lalt. NAPONTA EGYSZER EVETT ÉS HÁROM ÓRÁT 

kerülte az emberekkel való találkozást. A 
lálkozásoknál lesütötte a szemét. Egészen elme-

Charbel atya karizmatikus gyóntató volt és olvasott 
az emberi szívekben. Gyakran adott gyónóinak ne-
héz elégtételt az őszinte bűnbánat jeleként. Az egy-
szerű szerzetest már életében csodatévőként tisztel-
ték. Bizalommal kérték imáját, közbenjárását. Igen 
érdekes volt, hogy az általa megszentelt víz elűzte a 

án mise közben agyvérzés érte, 
8 nappal később dec. 24. én adta vissza lelkét te-

Halála után csodás események vették kezdetüket 
Annayaban. Szemtanúk szerint sírját napokon át 
csodás fény vette körül. Néhány hónappal később 

újabb csodás jelenségeknek le-
hettek tanúi. A kripta, ahol testét őrizték, az esőzé-

etkeztében teljesen elázott és sár borította. 
Charbel atya teste Érintetlen épségben a mocsár 
felszínén lebegett. Bőre friss volt haja és szakálla 
nem hullott ki. Testéből kellemes illat áradt. Bordái 
közül véres vizes folyadék szivárgott. 

több mint ötven éven át tartott. 
Későbbi vizsgálatok során sem tudtak magyarázatot 
adni ennek eredetére. Egyre többen tapasztalták, 
hogy Charbel atya ereklyéi különös gyógyító erővel 
rendelkeznek. A zarándokok egyre többen ráébred-

telmére és belső késztetést 
éreznek saját életük megváltoztatására. 
Istenem Rám tette a kezed, Add, hogy én is szeres-

Sok szeretettel: Soós János plébános 



 

 

A Szent Kereszt Gyógyszertár
 

A gyógyszerkiváltás

Magyarországon jelenleg járványügyi készültség van folyamatban.

A gyógyszertárban egyszerre csak egy személy 

vábbá szájmaszk, vagy arcot takaró kend

 

Szájmaszk, kézfertőtlenítő, gumikeszty

 

-2020. július 01. napjától felírási igazolást (FIG) vagy a Nemzeti Egészség

által biztosított vényre (recept) vagy egyéb papírra is lehet nyomtatni.

-Amennyiben a beteg az orvostól kér receptet vagy felírási igazolást, az orvos köteles azt adni.

-Továbbra is van lehetőség felírási igazolás nélkül vényköteles

személyi igazolvánnyal és Taj-számmal, illetve más részére is a Beteg Taj

valamint a kiváltó személy saját természetes személyazonosító adatainak törvényben meghatár

zottak szerinti hitelt érdemlő igazolásával, azaz bemut

zolvány, útlevél, jogosítvány). 

-A meghatalmazáshoz kötött más részére történ

-14 éven aluli személy részére is kiváltható gyógyszer felírási i

számának bemondásával és a kiváltó személy természetes személyazonosító adatainak törvényben 

meghatározottak szerint hitelt érdeml

-Ha a beteg kezében nincs recept, vagy felírási igazolás és az EESZT, azaz

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, azaz „FELH

okból kifolyólag, akkor a gyógyszertár nem tud kiadni gyógyszert!

-2020. szeptember 17.napjától kezd

felíratni, hanem csak személyes orvosi rendel

A koronavírus járvány idején felszaporodott túlórák miatt a gyógyszertár augusztus 31

napokon zárva tart. 

Szeptember 1-től a megszokott munkarendben és nyitva 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.45 órától 15.45 óráig

Telefon: 06 62/287-002 

Szeptember 1-től új szolgáltatás 

65 év felett, egy hónapban egyszer a havi gyógyszerek

térítésmentesen. 

Igény esetén jelentkezni lehet személyesen a gyógyszertárban.

 

 

Kérjük a forráskúti lakosokat, hogy gyógyszereiket továbbra is a forráskúti Szent Kereszt Gyóg

szertárban szíveskedjenek kiváltani, lehet

 

Tisztelettel: dr. Cseh Gyöngyike Magdolna

gyógyszerhatástani szakgyógyszerész gyógyszertár vezet
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A Szent Kereszt Gyógyszertár tájékoztatója 

A gyógyszerkiváltás lehetőségei 

Magyarországon jelenleg járványügyi készültség van folyamatban. 

A gyógyszertárban egyszerre csak egy személy tartózkodhat, kivétel az egy háztartásban él

bá szájmaszk, vagy arcot takaró kendő használata kötelező. 

, gumikesztyű kapható a gyógyszertárban. 

2020. július 01. napjától felírási igazolást (FIG) vagy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezel

tosított vényre (recept) vagy egyéb papírra is lehet nyomtatni. 

Amennyiben a beteg az orvostól kér receptet vagy felírási igazolást, az orvos köteles azt adni.

ség felírási igazolás nélkül vényköteles gyógyszer kiváltására saját részre 

számmal, illetve más részére is a Beteg Taj-számának közlésévelés 

mint a kiváltó személy saját természetes személyazonosító adatainak törvényben meghatár

gazolásával, azaz bemutatja a fényképes igazolványát (

A meghatalmazáshoz kötött más részére történő gyógyszerkiváltás egyenlőre el van halasztva.

14 éven aluli személy részére is kiváltható gyógyszer felírási igazolás nélkül, a 14 éven aluli Taj

számának bemondásával és a kiváltó személy természetes személyazonosító adatainak törvényben 

határozottak szerint hitelt érdemlő igazolásával. 

Ha a beteg kezében nincs recept, vagy felírási igazolás és az EESZT, azaz az 

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, azaz „FELHŐ”nem érhető el valamilyen m

folyólag, akkor a gyógyszertár nem tud kiadni gyógyszert! 

2020. szeptember 17.napjától kezdődően telefonon, illetve interneten keresztül nem lehet recep

íratni, hanem csak személyes orvosi rendelőben történő megjelenéssel. 

A koronavírus járvány idején felszaporodott túlórák miatt a gyógyszertár augusztus 31

l a megszokott munkarendben és nyitva tartással várjuk kedves Betegeinket újra.

l péntekig 7.45 órától 15.45 óráig 

új szolgáltatás bevezetésével szeretnénk segíteni a lakosságot:

65 év felett, egy hónapban egyszer a havi gyógyszerek házhozszállítását vállaljuk 

Igény esetén jelentkezni lehet személyesen a gyógyszertárban. 

Kérjük a forráskúti lakosokat, hogy gyógyszereiket továbbra is a forráskúti Szent Kereszt Gyóg

ban szíveskedjenek kiváltani, lehetőség szerint egyszerre legalább egy havi mennyiséget!

Tisztelettel: dr. Cseh Gyöngyike Magdolna 

gyógyszerhatástani szakgyógyszerész gyógyszertár vezető

 

tartózkodhat, kivétel az egy háztartásban élők, to-

biztosítási Alapkezelő 

Amennyiben a beteg az orvostól kér receptet vagy felírási igazolást, az orvos köteles azt adni. 

gyógyszer kiváltására saját részre 

számának közlésévelés 

mint a kiváltó személy saját természetes személyazonosító adatainak törvényben meghatáro-

atja a fényképes igazolványát (személyi iga-

őre el van halasztva. 

gazolás nélkül, a 14 éven aluli Taj-

számának bemondásával és a kiváltó személy természetes személyazonosító adatainak törvényben 

az  

ő el valamilyen műszaki 

en telefonon, illetve interneten keresztül nem lehet receptet 

A koronavírus járvány idején felszaporodott túlórák miatt a gyógyszertár augusztus 31-éig pénteki 

tartással várjuk kedves Betegeinket újra. 

bevezetésével szeretnénk segíteni a lakosságot: 

házhozszállítását vállaljuk 

Kérjük a forráskúti lakosokat, hogy gyógyszereiket továbbra is a forráskúti Szent Kereszt Gyógy-

int egyszerre legalább egy havi mennyiséget! 

gyógyszerhatástani szakgyógyszerész gyógyszertár vezető 
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Tisztelt Adózók! 
 
A2020. évben a helyi adókra vonatkozóan a 

II. félévi adókat —magánszemélyek 
kommunális adóját, telekadót, gépjárm
helyi iparűzési adó előleget 
szeptember 15-ig teljesíthetik (postai csekken, 
Takarékbank Zrt-nél személyesen az értesít
bemutatásával vagy banki 
átutalással)pótlékmentesen. 

Banki átutalással történő fizetés esetében 
fokozott figyelmet kérnénk azon adózóktól, akik
több adónemben teljesítenek bef
Önkormányzatunk felé, hogy a megfelel
a megfelelő adószámlára kerüljön átutalásra. 
(Megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a 
„mutató” számot, illetve az adózó nevét.)

Amennyiben a befizetést nem a megfelel

számlára teljesítette, úgy írásban

összeg átvezetését a hátralékot mutató számla 

javára. 

Számlaszámok: 

Magánszemélyek kommunális adója:
 57600039-11059479 
Telekadó:  
 57600039-11095639 
Helyi iparűzési adó:   
 57600039-11059486 
Gépjárműadó:   
 57600039-11059558 
Késedelmi pótlék:  
 57600039-11059565 

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat

nem nyújtották be a 2019. évi ipar

adóbevallásukat, — bevallás benyújtásának 

eredeti határideje 2020. május 31., 

Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 

koronavírus-járvány gazdasági hatásainak 

mérséklése érdekében szükséges adózási 

könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Korm. 

rendelet alapján az iparűzési adóbevallás 

benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30

ig teljesítheti. 

 

Kérjük a határidő pontos betartását!
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ben a helyi adókra vonatkozóan a 

magánszemélyek 
telekadót, gépjárműadót és a 

leget — 2020. 

(postai csekken, 
nél személyesen az értesítő 

bemutatásával vagy banki 

 fizetés esetében 
fokozott figyelmet kérnénk azon adózóktól, akik 
több adónemben teljesítenek befizetést 
Önkormányzatunk felé, hogy a megfelelő összeg 

 adószámlára kerüljön átutalásra. 
(Megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a 

illetve az adózó nevét.) 

Amennyiben a befizetést nem a megfelelő 

írásban kérheti az 

a hátralékot mutató számla 

Magánszemélyek kommunális adója:

Adózóinkat, akik még 

nem nyújtották be a 2019. évi iparűzési 

bevallás benyújtásának 

eredeti határideje 2020. május 31., — hogy a 

Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 

i hatásainak 

mérséklése érdekében szükséges adózási 

l szóló 140/2020. (IV.21.) Korm. 

zési adóbevallás 

benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-

 pontos betartását! 

Adóiroda 

Kedves Forráskútiak! 
 

Forráskút szép, rendezett település, mégis a

elmúlt hetekben több bejelentés érkezett hozzánk 

gyomos ingatlanok, szomszédhoz átnyúló, vagy a 

közterületre kilógó fák, bokrok

kihelyezett hulladék és elszántott utak 

Kis falu Forráskút, így azt gondolom, hogy ezen 

bejelentések rendezése és kezelése els

nem a jogszabályok erejével kell történjen, 

hanem az emberi kapcsolatokon keresztül

megőrizve a szomszédok és a falusiak egymás 

közti jó viszonyát.  

Ugyanakkor — sajnos 

gyakran alapos, ezért most az újság 

keresztül is kérek mindenkit, hogy gondoskodjon 

telke, lakókörnyezete 

közterületre vagy a szomszédhoz áthajló ágak 

visszametszéséről. Külterületen a s

munkák során a dűlőutak állapotára vigyázzanak, 

hiszen azon mások közlekednek, mennek 

orvoshoz, vagy reméljük nem soká iskolába, 

óvodába. Önkormányzatunk számos d

javított meg a tavaszi hónapokban, kérem, hogy 

ügyeljenek ezek állapotára i

figyelmet, hogy gondoskodjanak ingatlanaik 

parlagfűmentesítéséről, mely komoly jogi 

szankciókkal járhat külterületen, ahol a 

Földhivatal több alkalommal tart szemlét még az 

idén (2020. szeptember 10. és október 8.)

Az elmúlt hónapok „Vig

szlogenje fényében kérek mindenkit, hogy ezeken 

a területeken is figyeljünk

tekintettel a dűlőutakon, a járdákon közleked

a szomszédunkra, akinek az ingatlanát károsítják 

fáink…A bejelentések alapján természetesen 

kerül az érintettek tulajdonosok megkeresésére, 

esetlegesen felszólítására is.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 

 

 

Forráskút szép, rendezett település, mégis az 

elmúlt hetekben több bejelentés érkezett hozzánk 

gyomos ingatlanok, szomszédhoz átnyúló, vagy a 

közterületre kilógó fák, bokrok, közterületre 

és elszántott utak kapcsán. 

Kis falu Forráskút, így azt gondolom, hogy ezen 

ések rendezése és kezelése elsősorban 

nem a jogszabályok erejével kell történjen, 

hanem az emberi kapcsolatokon keresztül, 

rizve a szomszédok és a falusiak egymás 

sajnos — a bejelentések oka 

gyakran alapos, ezért most az újság hasábjain 

keresztül is kérek mindenkit, hogy gondoskodjon 

 rendben tartásáról, a 

közterületre vagy a szomszédhoz áthajló ágak 

l. Külterületen a szántóföldi 

őutak állapotára vigyázzanak, 

hiszen azon mások közlekednek, mennek 

orvoshoz, vagy reméljük nem soká iskolába, 

Önkormányzatunk számos dűlőutat 

javított meg a tavaszi hónapokban, kérem, hogy 

ezek állapotára is.Itt hívom fel a 

ondoskodjanak ingatlanaik 

ől, mely komoly jogi 

járhat külterületen, ahol a 

Földhivatal több alkalommal tart szemlét még az 

idén (2020. szeptember 10. és október 8.)! 

„Vigyázzunk egymásra!” 

szlogenje fényében kérek mindenkit, hogy ezeken 

figyeljünk egymásra, legyünk 

utakon, a járdákon közlekedőkre, 

a szomszédunkra, akinek az ingatlanát károsítják 

…A bejelentések alapján természetesen sor 

tulajdonosok megkeresésére, 

esetlegesen felszólítására is. 

ködésüket ezúton is köszönjük! 

dr. Kapás Anita jegyző 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírr
Házasságkötés 

Bagó Tímea és Marancsik Ferenc

és 

Tinu Rozália és Colta Florin

fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Gólyahír 
 Fülöp Zoltánnak és Dr. Nagypál Dalmának

Zara Hanna 

Gyuris Bencének és Dudás Anettnek

 Linett 

Pável Ágnesnek és Bartha Zoltánnak 

Ágnes 

nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás 
Özv. Tóth Antalné Márta Mária 

Papp Lászlóné Kócsó Franciska 

Özv. Illés Mihályné Molnár Mária 

Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

Eladó lakóingatlant keresünk Forráskút 

belterületén 9-10millió forint értékben.

Tel.: 0670/3122-099 

                     

Kormányablak busz

Augusztus 17

15-

a Mű

13 

íírreekk  

Bagó Tímea és Marancsik Ferenc 

Rozália és Colta Florin 

fogadott örök hűséget. Gratulálunk! 

Fülöp Zoltánnak és Dr. Nagypál Dalmának 

Anettnek 

Pável Ágnesnek és Bartha Zoltánnak  

Gratulálunk! 

(élt 76 évet) 

(élt 84 évet) 

 

(élt 91 évet) 

Hozzátartozóik fogadják részvétünket! 

Eladó lakóingatlant keresünk Forráskút 

10millió forint értékben. 

Kormányablak busz 

Augusztus 17-én 

hétfőn, 

-17 óra között 

a Művelődési Ház 

előtt 

Szilágyi Domokos: Új kenyér

Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér

új kenyér
-Honnan van az új kenyér?

Három traktor földet szántott,
a vetőgép búzát vetett,
felhő hullatta az esőt,

nap hullatta a meleget,
szökkent a szár szép magasra,

jött a kombájn, learatta,
learatta, kicsépelte,

a gőzmalom megőrölte,
teherkocsi hazahozta,

anya pedig megsütötte.

Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér

új kenyér.

RUHAVÁSÁR
MINDEN KEDDEN 6

A PIAC TÉREN
A NAGYSÁTORBAN

Női, férfi és gyermekruhák

lengyel) Extra méret 4

Lakás textil, sportcip

Alkalmi ruhák és blúzok

Hetente új árukészlettel

 

Szilágyi Domokos: Új kenyér 

Mosolyog a nyári dél, 
az asztalon friss, fehér 

új kenyér- 
Honnan van az új kenyér? 

Három traktor földet szántott, 
a vetőgép búzát vetett, 
felhő hullatta az esőt, 

nap hullatta a meleget, 
szökkent a szár szép magasra, 

kombájn, learatta, 
learatta, kicsépelte, 

a gőzmalom megőrölte, 
teherkocsi hazahozta, 

anya pedig megsütötte. 

Mosolyog a nyári dél, 
az asztalon friss, fehér 

új kenyér. 

 

RUHAVÁSÁR 
MINDEN KEDDEN 6-11 ÓRÁIG 

A PIAC TÉREN 
A NAGYSÁTORBAN 

i, férfi és gyermekruhák (Olasz, török, 

Extra méret 4-10XL 

portcipők, papucsok 

Alkalmi ruhák és blúzok 

árukészlettel várom kedves vevőimet. 



 

  

 

 

 

Hétvégi állatorvosi ügyelet 
Augusztus 20-án és 21-én 8 és 20 óra között
 Dr. Papp Zalán             Telefon: 0620/973
Augusztus 22-én és 23-án 8 és 20 óra között
 Dr. Hursán Mihály          Telefon: 0630/
Augusztus 30-án 8 és 20 óra között 
 Dr. Szőke Csaba          Telefon: 0630/324

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  

850 Ft/adag, előfizetve 800 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        Augusztus 16. állat- és kirakodó 
Ruzsa           Augusztus 23. állat- és kirakodó vásár
Kistelek       Szeptember 6. állat- és kirakodó vásár
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én 8 és 20 óra között 

973-9149 
n 8 és 20 óra között 

Telefon: 0630/998-6139 

324-5032 

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! 

Vállaljuk továbbá családi rendezvények 
lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig. 

elvitelre és helyben fogyasztásra. 

Várjuk megrendelését telefonon is! 

00 óráig. 
Várjuk kedves vendégeinket! 

Erzsébet utalványt és  
SZÉP Kártyát is elfogadunk! 

Autószerelő és vizsgabiztos 
és kistehergépjárművek 

javítása, vizsgára való felkészítése és 

gépjárművek diagnosztikája 
gépjárművek okmányirodai ügyintézése 

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

E-MAIL CÍMEK

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

  e-mail:  polgarmester@forraskut.hu

Általános Iskola 
                                       
                            

  e-mail:  iskola@forraskut.hu

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

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

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

Tanácsadó 

Fogorvosi Rendelő 

Gyógyszertár  
 e-mail:  dr.cseh

Négyforrás Nonprofit Kft.
 e-mail:   negyforraskft@forraskut.hu
FBH NP Kft. 

Borostyán Étterem 

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata

Műszaki hibabejelentés: 

Szennyvízrákötés bejelentése

Posta Forráskút 

Kormányablak Üllés 

Körzetben szolgálatban lévő rendőr, 
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.
Kiadásért felelős: Fodor Imre
Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita
Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház
  Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3.
  Telefon/fax: 62/287
  E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 900 példányban
Megjelent: 2020.08.15. Következő lapzárta 

Az újság minden háztartás számára ingyenes

és kirakodó vásár 
és kirakodó vásár  
és kirakodó vásár 

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS 

MAIL CÍMEK: 

Polgármesteri Hivatal            06 62/287-222  

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

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

polgarmester@forraskut.hu 

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

iskola@forraskut.hu 

és Bölcsőde  
Óvodai intézményegység     06 62/287-123 

                                     06 70/489-5646 
ovoda@forraskut.hu 

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

tel./fax: 06 62/287-023 

muvhaz@forraskut.hu 
     06 62/287-034 

          06 62/287-066 

           06 62/287-112 

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

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

    06 79/524-821 

          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 

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

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:           112 

ORVOSI 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 augusztus 31. 
Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


