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Testületi tájékoztató

A Képviselő-testület szeptember 24
következő ülését a járványügyi helyzetre 
tekintettel a Művelődési Ház nagytermében, kell
távolság figyelembevételével tartotta.
  Első napirendi pontban a település közbiztonsági 
helyzetéről készült 2019. évi rend
polgárőrségi beszámolókat ismerhették meg a 
jelenlévők. A rendőrség képviseletében Dobó 
Attila rendőr százados, megbízott ő
vett részt az ülésen.  
Százados úr elmondta, hogy Forráskút község 
illetékességi területén az ismertté vált 
bűncselekmények száma az előző évihez képest 
jelentős csökkenést mutat (31-rő
közterületen elkövetett bűncselekmények száma is 
csökkent 18 db-ról 8 db-ra. Szintén csökkenést 
mutat a kiemelten kezelt bűncselekmények (pl
emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetés, 
garázdaság… stb.) száma 13-ról 6 db
A közvéleményt negatív irányba súlyosan 
befolyásoló kiemelt ügy 2019-ben nem történt. A 
tavalyi évben 3 esetben történt rendő
igénylő közlekedési baleset.  
Az idei év céljai között is szerepel az ittas vezet
kiszűrése. A körzeti megbízotti állománynak 
nagyfokú együttműködése szükséges a településen 
szolgálatokat ellátó társszervekkel.  
Dobó Attila elmondta még, hogy legnagyobb 
értékünk, ha élhető a település, közterületeink 
biztonságosak. A Mórahalmi rendőrő
azért dolgozik, hogy ezen még javítsunk.
A Polgárőrség munkájáról Kovács István, a 
Polgárőrség vezetője adott tájékoztatás
Működésükre az Országos Polgárőr Szövetség és 
Forráskút Község Önkormányzata biztosított 
támogatást. Az Egyesületnek a tavalyi évben 32 
fős taglétszáma volt, szolgálatban összesen 2112 
órát töltöttek, ebből 50 óra a rendőrséggel együttes 
szolgálat. Az egyesület tagjai kiemelt szolgálatot 
biztosítottak a rendezvények –
Falunap – helyszínein, illetve temető
teljesítettek, továbbá tanévkezdéskor az iskola 
környékének biztosításával végezték munkájukat.
  Második napirendben Galiba Gábor t
alezredes tanácsos a 2019. évr
katasztrófavédelmi beszámolót ismertette a testület 
tagjaival.  
A Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a 
Ruzsai és Kisteleki Katasztrófavédelmi 
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közösen látja el a feladatokat. A területükön 2
ben kiemelkedően magas, 2023 esetben történt 
riasztás, amely sok esetben az extrém id
viszonyokra is visszavezethet
településünkön 1 műszaki mentéshez és 5 
tűzesethez kellett vonulniuk.
A külterületi égetést 10 nappal korábban 
jelenteni, a belterületi avar égetés szabályaira 
vonatkozóan pedig 2021. január 1
önkormányzati rendelettel történ
megszűnik. 
Gyakori ok a riasztásoknál a szénmonoxid 
mérgezés, Alezredes úr javasolja a mérgezés 
megelőzése szempontjából az érzékel
berendezések beszerzését.
A Képviselő-testület a közbiztonsági és a 
katasztrófavédelmi beszámolót is egyhangúlag 
elfogadta. 
  Harmadik napirendben a Tátika Kft
szóló gazdasági beszámolóját hagyta jóvá a 
testület, amelyet előzőleg a Felügyel
a Pénzügyi Bizottság tagjai már elfogadásra 
javasoltak. A beszámolóból kiderült, hogy a 
tavalyi évben 2018. évhez viszonyítva 
többletbevétel keletkezett. Az alábbi tevékenységi 
köröket látja el a Kft.: éttermi szolgáltatás, 
üzemeltetési feladatok —
—, valamint sátor bérbeadás.
  Negyedik napirendi pontban a Négyforrás 
Nonprofit Kft. éves beszámolóját tárgyalták meg 
és fogadták el a Képviselő
korábban szintén tárgyalt a
Pénzügyi Bizottság. 
Ötödik napirendi pontban a Forráskúti Általános 
Iskola és AMI 2019/2020. tanévr
részletes beszámolóját ismerhették meg a 
jelenlévők, amelyet Sápi Zoltán iskolaigazgató 
készített. A tanulói létszám 140 f
tanévben. Az intézményben az oktató
munkát a Nemzeti Köznevelési törvényben 
meghatározott képesítéssel rendelkez
pedagógusok végzik. A tárgyi feltételek 
megfelelőek, felújítások, karbantartások 
tantermek parkettájának felúj
festése, tornateremben öltöz
biztonsági ajtókra – történtek a tanév során. Sajnos 
az elmúlt tanévet két részre kellett osztani: március 
16. előtti és március 16. utáni id
részben minden program megvalósításra
majd a koronavírus járvány miatt digitális 
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munkarendben folyt az oktatás. Kezdetben 
elsősorban technikai jellegű nehézségek 
adódtak, de az iskolai eszközök használatba 
adásával és az Önkormányzat által biztosított 
internet eléréssel ezek a problémák 
megoldódtak. Elmondható, hogy ez a fajta 
oktatás többnyire jól működött, a tanulók 10 
%-a nem teljesített az elvártak szerint. A 
ballagás szűk körben, de meg lett tartva. 
Sajnos a tanév végére és nyárra tervezett 
osztálykirándulások, valamint lengyel diákok 
fogadása elmaradt.  
A 2020/2021-es tanév a járványügyi előírások 
betartásával elindult. 
Következő napirendben a Forráskúti Margarét 
Óvoda és Bölcsőde elmúlt nevelési évről szóló 
beszámolóját hallgatták meg a testület tagjai. 
Tájékoztatást kaptak a képviselők az óvodások 
létszámának alakulásáról, amely május 31-én 
72 fő volt. A nevelési év végén 25 
nagycsoportos gyermek ballagott el az 
óvodából, és 17 gyermeket írattak be a szülők 
kiscsoportba.  
A Bölcsődében az elmúlt nevelési évben telt 
házzal dolgoztak. 
Az óvoda és bölcsőde vonatkozásában is a 
koronavírus-járvány miatt elmondható, hogy 
sok tavaszi program elmaradt. A tavaszi 
kötelező zárva tartás miatt az intézményben a 
júliusi bezárás elmaradt, a takarítási, 
karbantartási munkákat a dolgozók tavasszal 
elvégezték. 
Hetedik napirendi pontban a Forráskúti Mar-
garét Óvoda és Bölcsőde éves munkatervét fo-
gadta el a Képviselő-testület. 
  Nyolcadik napirendi pontban az alábbi, 2019. 
évi beszámolókat tárgyalták és fogadták el a 
Testület tagjai:  
 

- Homokháti Kistérség Többcélú Társulá-
sa, 

- Homokháti Önkormányzatok 
Kistérségfejlesztési Társulása, 

- Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-
javító programhoz kapcsolódó Társulás, 

- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálko-
dási Társulás, 

- Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkor-
mányzati Társulás. 

  Kilencedik napirendi pontban a Homokháti 
Kistérség Többcélú Társulása társulási 
megállapodásának, valamint szervezeti és 
működési szabályzatának módosítása vált 

szükségessé, amely a megyenév változás miatt 
a Kormányhivatal neve Csongrád-Csanád 
Megyei Kormányhivatalra módosult, továbbá 
az egyes tagok akadályoztatása esetén történő 
helyettesítés szabályai kerültek kiegészítésre. 
  Tízedik napirendben a tavaly alkotott telepü-
lésképi rendelet módosításáról döntöttek a 
Képviselő-testület tagjai. A módosítás oka a 
Jerney Kúria tulajdonosának kérése, mely a 
Kúriára vonatkozó részletes leírást kifogásolta. 
  Következő napirendi pontban a 2018-ban, öt 
év időtartamra elfogadott Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
történt, mert a hatályos jogszabályban szereplő 
előírásnak megfelelően kétévente szükséges 
áttekinteni, ill. felülvizsgálni a dokumentumot. 
  Tizenkettedik napirendi pontban az ellátásért 
felelős víziközmű szolgáltató, Alföldvíz Zrt. 
által a 2021-2035. időszakra elkészített 
Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és 
felújítási-pótlási tervrészét fogadta el a 
Testület. 
Egyebek napirendben több témában döntöttek 
a Képviselő-testület tagjai: 

� Először a Takarék épületének ügyében 
hozták meg döntésüket a Képviselők. 

Ezzel kapcsolatosan tavasz óta elhúzódó 
egyeztetések zajlottak. A szociális 
alapellátások biztosítása érdekében a 
szabályszerű ügyfélfogadási és 
adminisztrációs feladatok elvégzése indokolttá 
tették az egyébként is önkormányzati 
tulajdonú területekkel határolt épület 
megvásárlását. Ez a kiadási tétel a 2020. évi 
költségvetésben elfogadásra is került. 
Önkormányzatunk vételi ajánlattal kereste meg 
a Takarékbankot, amelyre érdemleges válasz 
részükről nem érkezett. A tavaszi 
járványhelyzet elrendelését követően jutott 
tudomásunkra, hogy az ingatlant már 
értékesítették Rabi Mihály helyi 
vállalkozónak. Az etikailag kifogásolható 
Takarékbanki értékesítési eljárással szemben 
Polgármester Úr panaszt emelt a bank 
vezérigazgatójánál. Eközben Rabi Mihállyal 
tárgyalást kezdeményezett, amely során az új 
tulajdonos szóbeli ígéretet tett arra 
vonatkozóan, hogy az ingatlant egy év eltelte 
után az Önkormányzat az eredeti vételi áron a 
felmerült költségek vállalásával 
megvásárolhatja. A nyár folyamán Rabi 
Mihály közölte, hogy bérbe adja az épületet 
havi 152.400,- Ft-ért, készítsünk elő szerződést  



 

ilyen formában. A szerződés-tervezet elkészült 
oly módon, hogy 2021. április 1. után az 
Önkormányzat a korábbi, szóbeli 
megállapodásra hivatkozva az ingatlant 
megvásárolja. A tulajdonos nem értett egyet a 
határidővel, azt kérte, hogy az kerüljön ki a 
szerződésből. 
A képviselő-testületi ülést megelő
gármester Úr kezdeményezte egy munkaért
kezlet összehívását és ide meghívást kapott 
Rabi Mihály is, ahol a képviselők személyesen 
kifejthették véleményüket az üggyel kapcsol
tosan. Itt kérték, hogy a bérleti díj összegén 
csökkentsen, mert ez a magas összeg nagy te
het ró a költségvetésre. Ezen az értekezleten 
elhangzott, hogy csak akkor adja át tulajdonba 
az épületet, ha ő úgy ítéli meg, hog
javát szolgálja, illetve fenntartotta a bérleti dí
ra és annak mértékére vonatkozó igényét.
Mindezeket figyelembe véve a Képvisel
testület egyhangú döntése alapján egyel
állt bérleti szándékától.  

� Az előző témához kapcsolódóan java
lat érkezett a pályázati forrásból megépítend
kuglipálya helyére vonatkozóan. Az eredeti 
tervekben a Takarék melletti területen helye
kedett volna el, ám az előző döntésbő
az orvosi rendelő, leendő piac mellé kerül á
helyezésre. 

� A következőkben a kerékpárút karba
tartásáról esett szó. A pályázatban Önko
mányzatunk vállalta a fenntartási idő
ezt a feladatot. 

� Az Önkormányzat tulajdonában álló 
Boross iskolánál a Négyforrás Kft. 
végez (iroda, öltöző, zuhanyzó kialakítása, víz
és gázbekötés), ezért ingyenesen bérbe 
az ingatlant. 

� Egy Önkormányzati tulajdonú szántó 
terület haszonbérbe adásáról is döntöttek a 
Képviselők. 

� Több vállalkozói megkeresés alapján a 
Helyi Építési Szabályzat módosítását határo
ták el a jelenlévők. 
 

� Ötletként merült fel a nyár folyamán, 
hogy 2020-tól kezdődően maradandó emléket 
állítsunk az adott évben született gyermeke
nek. Polgármester Úr javaslatára egy kovác
mester vállalta egy „újszülöttek fája” elkész
tését, amely a parkban kapna helyet és minden 
évben advent harmadik vasárnapján az újsz
lött köszöntő alkalmával kerülnének fel a n
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en maradandó emléket 

állítsunk az adott évben született gyermekek-
nek. Polgármester Úr javaslatára egy kovács-
mester vállalta egy „újszülöttek fája” elkészí-
tését, amely a parkban kapna helyet és minden 

ent harmadik vasárnapján az újszü-
 alkalmával kerülnének fel a ne-

vek a fa leveleire. A Testület támogatta az ötl
tet. 

� A továbbiakban a pályázati forrásból és 
önerőből szépen felújított Sportöltöz
feltételeinek módosításáról döntöttek. 
a bérleti díj összege 20 ezer forint lesz, val
mint 30 ezer forint kauciót kell fizetni, amely 
visszafizetésre kerül, ha a termet a bérl
eredeti állapotban adja vissza. A bérlési ig
nyeket a Polgármesteri Hivatal titkárságán l
het jelezni. 

� Hagyománnyá vált, hogy a következ
évi naptárunk helyi fotókból kerül összeállítá
ra. Ezzel kapcsolatosan fotópályázatot írt ki a 
Képviselő-testület, amelynek beküldési hatá
ideje: november 2. 

� A következőkben Polgármester Úr a
tualitásokról tájékoztatta a jele

• A Tátika Kft. sikeresen pályázott az 
orvosi rendelő felett kialakított szá
láshely fejlesztésére és a mellette 
lévő területen egy kültéri látván
konyha (kemence, grillsüt
gató) kialakítására.

• Az orvosi rendel
folyamán elindul, a kivitelez
lászárókat megrendelte.

• Sikeresen pályáztunk kombinált f
nyíró traktor vásárlására és szociális 
célú tüzelőanyag beszerzésére. 

 
    
   Dudásné Gábor Tünde
 

Kormányablak busz

Október 19

hétfő

15-17 óra között

a Művelő

elő

 

 

 

vek a fa leveleire. A Testület támogatta az ötle-

A továbbiakban a pályázati forrásból és 
l szépen felújított Sportöltöző bérleti 

feltételeinek módosításáról döntöttek. Ezentúl 
a bérleti díj összege 20 ezer forint lesz, vala-
mint 30 ezer forint kauciót kell fizetni, amely 
visszafizetésre kerül, ha a termet a bérlő az 
eredeti állapotban adja vissza. A bérlési igé-
nyeket a Polgármesteri Hivatal titkárságán le-

ománnyá vált, hogy a következő 
évi naptárunk helyi fotókból kerül összeállítás-
ra. Ezzel kapcsolatosan fotópályázatot írt ki a 

testület, amelynek beküldési határ-

kben Polgármester Úr ak-
tualitásokról tájékoztatta a jelenlévőket: 

sikeresen pályázott az 
ő felett kialakított szál-

láshely fejlesztésére és a mellette 
 területen egy kültéri látvány-

konyha (kemence, grillsütő, moso-
gató) kialakítására. 
Az orvosi rendelő felújítása az ősz 

dul, a kivitelező a nyí-
lászárókat megrendelte. 
Sikeresen pályáztunk kombinált fű-
nyíró traktor vásárlására és szociális 

anyag beszerzésére.  

  
Dudásné Gábor Tünde 

 

Kormányablak busz 

Október 19-én 

hétfőn, 

17 óra között 

űvelődési Ház 

előtt 



 

  
 

„Mechanizálódó korunk olyan úton halad, melynek a végén az ember géppé válik. Ett
szelleme véd meg. Hisszük, hogy az emberiség boldogabb lesz, ha megtanul 

E gondolatok jegyében szerveztük meg augusztus 29
melyen kilenc csoport szerepelt: 

• a Baksi Szivárvány Népdalkör és Citerazenekar

• a Bordányi Borostyán Dalkör

• a Csólyospálosi Hagyományő

• a Derekegyházi Bárdos János Dalkör

• a Forráskúti Őszirózsa Népdalkör

• az Üllési Estike Népdalkör 

• az Üllési Királydinnye Citerazenekar

• a Zákányszéki Parasztkórus 

• a Zsombói Bokréta Dalkör 

Valamennyiüknek köszönjük igényes, szín
Az Őszirózsa Népdalkör nevében megköszönjük Mindenkinek a segítségét, aki hozzájárult ahhoz, hogy 
rendezvényünk sikeres legyen. 
Köszönetünket fejezzük ki: Fodor Imre polgármester úrnak, Községünk Önkormányzatának anyagi 
támogatásáért, a Csipkebogyó Kézimunkakör vezet
mellyel elkápráztatták a belépő vendégeket, valamint a színpadi dekorációt, a megjelent képvisel
megtiszteltetést, Pálnik Andrásnak a szervezést és a házigazda
Borbálának a műsorvezetést és az elő
azt az aktivitást, mellyel mindenre és mindenkire odafigyeltek, a Borostyán Étteremnek a nagyon
ízletes és bőséges vacsorát, Szögi Jánosnak és családjának a finom borokat, Sándor Alajosnak és 
családjának a „vírusölő” pálinkát, a Hopp Market boltnak anyagi hozzájárulását, az üllési Gyuris Géza 
Cukrászdának – Kis Zsoltnak- a nagyon finom süteményt, Tari József zenész
kielégítő muzsikáját, a közmunkásoknak a terem rendezését, énekkarunk tagjainak az anyagi támogatást, 
a tevékeny részvételt, valamint vendégszeretetüket.
Bízunk abban, hogy jövőre kevesebb izgalommal, nyugodtabb körülmények között tudju
megszervezni. 
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Népzenei találkozó 

„Mechanizálódó korunk olyan úton halad, melynek a végén az ember géppé válik. Ett
szelleme véd meg. Hisszük, hogy az emberiség boldogabb lesz, ha megtanul a zenével méltóképpen élni.”

E gondolatok jegyében szerveztük meg augusztus 29-én a Művelődési Házban a népzenei találkozót, 

a Baksi Szivárvány Népdalkör és Citerazenekar 

a Bordányi Borostyán Dalkör 

álosi Hagyományőrző Asszonykórus 

a Derekegyházi Bárdos János Dalkör 

szirózsa Népdalkör 

az Üllési Királydinnye Citerazenekar 

 

Valamennyiüknek köszönjük igényes, színvonalas, vidám dalcsokrát. 
szirózsa Népdalkör nevében megköszönjük Mindenkinek a segítségét, aki hozzájárult ahhoz, hogy 

Köszönetünket fejezzük ki: Fodor Imre polgármester úrnak, Községünk Önkormányzatának anyagi 
áért, a Csipkebogyó Kézimunkakör vezetőjének és tagjainak a csodálatosan szép kiállítást, 

 vendégeket, valamint a színpadi dekorációt, a megjelent képvisel
megtiszteltetést, Pálnik Andrásnak a szervezést és a házigazda szerep betöltését, Illés

sorvezetést és az előkészületekben való közreműködést, Godáné Erikának és Fannikának 
azt az aktivitást, mellyel mindenre és mindenkire odafigyeltek, a Borostyán Étteremnek a nagyon

ges vacsorát, Szögi Jánosnak és családjának a finom borokat, Sándor Alajosnak és 
” pálinkát, a Hopp Market boltnak anyagi hozzájárulását, az üllési Gyuris Géza 

a nagyon finom süteményt, Tari József zenész
 muzsikáját, a közmunkásoknak a terem rendezését, énekkarunk tagjainak az anyagi támogatást, 

a tevékeny részvételt, valamint vendégszeretetüket. 
re kevesebb izgalommal, nyugodtabb körülmények között tudju

Az Őszirózsa Népdalkör nevében:

 

 

„Mechanizálódó korunk olyan úton halad, melynek a végén az ember géppé válik. Ettől csak az ének 
a zenével méltóképpen élni.” 

Kodály Zoltán 
dési Házban a népzenei találkozót, 

szirózsa Népdalkör nevében megköszönjük Mindenkinek a segítségét, aki hozzájárult ahhoz, hogy 

Köszönetünket fejezzük ki: Fodor Imre polgármester úrnak, Községünk Önkormányzatának anyagi 
jének és tagjainak a csodálatosan szép kiállítást, 

 vendégeket, valamint a színpadi dekorációt, a megjelent képviselőknek a 
szerep betöltését, Illés-Vizsnyiczai 

ködést, Godáné Erikának és Fannikának 
azt az aktivitást, mellyel mindenre és mindenkire odafigyeltek, a Borostyán Étteremnek a nagyon-nagyon 

ges vacsorát, Szögi Jánosnak és családjának a finom borokat, Sándor Alajosnak és 
” pálinkát, a Hopp Market boltnak anyagi hozzájárulását, az üllési Gyuris Géza 

a nagyon finom süteményt, Tari József zenésznek a minden igényt 
 muzsikáját, a közmunkásoknak a terem rendezését, énekkarunk tagjainak az anyagi támogatást, 

re kevesebb izgalommal, nyugodtabb körülmények között tudjuk találkozónkat 

szirózsa Népdalkör nevében: 
Kálmán Dánielné 

 



 

 

 A Négyforrás Nonprofit Kft teljes munkaid

A munkavégzés helye: Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó

Munkavégzés módja: munkaid

Jelentkezni lehet személyesen a Kft. telephelyén, Forráskút, F

között, illetve email-en az ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu

További információért hívja a +36

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt hónapokban folytatott tárgyalások az 

FBH-NP Nonprofit Kft, mint közszolg

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft között a végéhez értek és a hulladékudvar hamarosan megnyitásra 

kerül. A nyitás feltétele, hogy a jelenlegi közszolgáltató megkapja az üzemeltetési engedélyt az ille

hatóságtól. A kérelem összeállítása folyamatban van és reményeink szerint rövid id

lezárul. A nyitás pontos időpontjáról a közszolgáltató fog tájékoztatást adni. Addig is szíves türelmüket 

kérjük és köszönjük az eddigi megértésüket! 
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ÁLLÁSHÍRDETÉS! 
 

A Négyforrás Nonprofit Kft teljes munkaidős állást hirdet rakodó 

A munkavégzés helye: Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó

Munkavégzés módja: munkaidő keret, heti 2-3 nap. 

Nem minimálbéres! 

Jelentkezni lehet személyesen a Kft. telephelyén, Forráskút, Fő u. 72. (posta épület) H

ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu címre várjuk fényképes önéletrajzát!

További információért hívja a +36-70/489-56-56 számot!

 

 

 

 

 

Hulladékudvar - hamarosan! 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt hónapokban folytatott tárgyalások az 

NP Nonprofit Kft, mint közszolgáltató és a hulladékudvarok volt üzemeltet

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft között a végéhez értek és a hulladékudvar hamarosan megnyitásra 

kerül. A nyitás feltétele, hogy a jelenlegi közszolgáltató megkapja az üzemeltetési engedélyt az ille

hatóságtól. A kérelem összeállítása folyamatban van és reményeink szerint rövid id

pontjáról a közszolgáltató fog tájékoztatást adni. Addig is szíves türelmüket 

kérjük és köszönjük az eddigi megértésüket!  

 

 munkakörben. 

A munkavégzés helye: Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó 

 

 u. 72. (posta épület) H-P 8-16 óra 

uk fényképes önéletrajzát! 

56 számot! 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt hónapokban folytatott tárgyalások az 

áltató és a hulladékudvarok volt üzemeltetője a Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft között a végéhez értek és a hulladékudvar hamarosan megnyitásra 

kerül. A nyitás feltétele, hogy a jelenlegi közszolgáltató megkapja az üzemeltetési engedélyt az illetékes 

hatóságtól. A kérelem összeállítása folyamatban van és reményeink szerint rövid idő alatt sikeresen 

pontjáról a közszolgáltató fog tájékoztatást adni. Addig is szíves türelmüket 



 

 

Tisztelt Futball Szeretők!

A forráskúti futball csapat Szeptember 6
megkezdte a bajnokságot. Focistáink heti két 
alkalommaledzésre járnak és ügyesen veszik az 
akadályokat. A csapatszellem és a
szeretet várhatóan további sikereket fog hozni
Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson sok
segítő, jó szándékú és sportot 
támogatóra volt szükségünk. A sportélet 
elindulását követően az Önkormányzatunk 
komoly anyagi támogatással felújítot
sportöltözőt, klubhelyiséget és az elavult hálókat
lecserélte. Továbbá adományok segítségével a 
játékosok két új mez szettet, labdákat és 
felszereléseket kaptak, hogy minden adott legyen 
a meccsekre való felkészüléshez. 

Támogatóink: Forráskút Község Önkormányzat
Alabama Szer Kft.,Faddi Labor Kft., RM Könyvelő 
és Pályázatíró Iroda Kft., Ádám Ferenc, Ádám 
Martin, Kecskeméti István, Szilágyi József és 
családja, és köszönet azoknak, akik munkájukkal
támogatták a közös kezdeményezést. 
 
Várunk mindenkit szurkolni! 
 

FFK egyesület nevében
K. Tóth Gyula

ADOMÁNYOZÁS 

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT szegedi szerv
megkeresett Sárköziné Sólyom Etelka, aki az 
adományok eljuttatásában kért segítséget Fo
ráskút településen. Örömmel fogadtam a felk
rést, és Forráskút Önkormányzatának támogat
sával kiosztásra kerültek a csomagok a rászoruló 
családok részére. Mindenki örömmel és köszöne
tel fogadta az adományokat, mely tartalmazott 
tartós élelmiszert, tisztálkodási eszköz
tőtlenítőszert, szájmaszkokat. 

Köszönjük a családok nevében a Vörö
a felajánlásokat, és sok kitartást kívá
hivatott munkájukhoz!  

Gyurisné Kálmán Jolán védőnő
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Tisztelt Futball Szeretők! 

A forráskúti futball csapat Szeptember 6-án 
megkezdte a bajnokságot. Focistáink heti két 
alkalommaledzésre járnak és ügyesen veszik az 

 foci iránti 
szeretet várhatóan további sikereket fog hozni. 

megvalósulhasson sok 
segítő, jó szándékú és sportot szerető 

A sportélet 
elindulását követően az Önkormányzatunk 

nyagi támogatással felújította a régi 
sportöltözőt, klubhelyiséget és az elavult hálókat 

ovábbá adományok segítségével a 
játékosok két új mez szettet, labdákat és 

minden adott legyen 

ség Önkormányzata, 
addi Labor Kft., RM Könyvelő 

Pályázatíró Iroda Kft., Ádám Ferenc, Ádám 
Szilágyi József és 

nak, akik munkájukkal 
 

FFK egyesület nevében 
K. Tóth Gyula 

 

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT szegedi szervezetétől 
lyom Etelka, aki az 

tatásában kért segítséget For-
gadtam a felké-

zatának támogatá-
rültek a csomagok a rászoruló 

denki örömmel és köszönet-
mányokat, mely tartalmazott 

szert, tisztálkodási eszközöket, fer-

Köszönjük a családok nevében a Vöröskeresztnek 
ánunk az el-

Gyurisné Kálmán Jolán védőnő 

 

A

d 

Művelődési Ház programajánlója

Szakköreinkhez, klubjainkhoz 
továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni! 

Szeretettel várunk mindenkit!

Nyugdíjasklub a vírushelyzet miatt 
átmenetileg szünetel 

Őszirózsa népdalkör 
16.00 órától 

Baba-Mama Klub  

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

Zumba

hétfőnként 19 órától                    

Alakformáló torna GUT GABIVAL 
hétfőnként 17. órától 

Egészségklub Godáné Ádám Mária 
egészségfejlesztő-terapeuta vezetésével 

Nagycsaládos gyűlés
Az idei évben nem tart több gyűlést.

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
hétfőtől – péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva 

KÖNYVTÁR                  

Kedden és csütörtökön 8-
szerdán 13-15 óra között 
 

Szeretettel várjuk!
Művelődési Ház nyitva tartása: 

hétfő: 10-20 óráig

kedd- péntek: 10

www.facebook.com/forraskutmuvhaz

  

 

Művelődési Ház programajánlója 

Szakköreinkhez, klubjainkhoz  
továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!  

Szeretettel várunk mindenkit! 

a vírushelyzet miatt 

 próbák hétfőnként 

„az egymástól tanulás 
jegyében” csütörtökönként 16 órától az 

Zumba  

                     

Alakformáló torna GUT GABIVAL 
17. órától  

Godáné Ádám Mária 
terapeuta vezetésével  

Nagycsaládos gyűlés  
Az idei évben nem tart több gyűlést. 

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA 

18 óráig tart nyitva  

 

-12 és 13-18 óráig, 
 

Szeretettel várjuk! 
Művelődési Ház nyitva tartása:  

20 óráig 

péntek: 10-18 óráig 

www.facebook.com/forraskutmuvhaz 
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JEGYEK KORLÁTOZOTT SZÁMBAN 
KAPHATÓAK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

 

JEGYEK KORLÁTOZOTT SZÁMBAN 
DÉSI HÁZBAN 



 

 

A forráskúti Szent Kereszt Gyógyszertár tájékoztatója

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az orvos

hogy 2020. szeptember 17-ét követő

lehetőségét, vagyis recept felíratás kizárólag el

orvosi rendelőben. 

Az egyszerűsített receptkiváltás is megmarad

lása mellett, a jogosult beteg TAJ- számának megadásával bárki kiválthatja a gyógyszerét.

A távgyógyítás lehetősége a járványhelyzetben támogatja ugyan az orvosok és véd

gyógyszertári dolgozókét azonban nem, így arra kérünk mindenkit, hogy 

gassa az intézményt. 

Covid-19 fertőzés gyanúja esetén szerológiai (IgM/IgG) gyors tesztelés rendelhet

ban. A tesztek elvégzése indokolt lehet a tüneteket nem mutató emberek 

akik tudni szeretnék, hogy átestek

gálat végzése a fertőzőképesség eldöntésére.

A gyógyszertárban szájat és orrot takaró szájmaszk használata kötelez

mával. 

A gyógyszertárban egyszerre csak egy személy tartózkodhat.

A gyógyszertárban szájmaszk, véd
Aromax 5:1-ben levegőtisztító készülék kapható.

Amennyiben a beteg kér felírási igazolást, az

akár egy A4-es formátumú lapra is. 

A gyógyszerkiadással együtt a felírási igazolást visszaadja a gyógyszertár a kiváltónak.

14 éven alatti személynek történő gyógyszerrendelés esetén mindig kötelez

papír alapon is kiállítani. 

Az EESZT ( felhő ) elérhetetlensége esetén csak az orvos aláírásával és bélyegz

zolásra vagy vényre adható ki gyógyszer. Ezek hiányában a gyógyszertár megtagadhatja a bet

gyógyszer kiadást. 

A személyiségjogok védelme érdekében az EESZT

a felhőben, mi van a receptre felírva, mikor van felírva, vagy meddig váltható ki a recept) 

nél fogva egyetlen gyógyszertár sem adhat telefonon keresztül felvilágosítást! Ezért szíves megért

süket kérjük és köszönjük. 

A tájékoztatást a 2020.évi LVIII. törvény és a 2020. július 1

tályba lépett rendeleti változások alapján állított

Amennyiben újabb vonatkozó jogszabályi változások jelennek meg, új tájékoztatót fogunk közzé tenni.

A forráskúti Szent Kereszt Gyógyszertár szeptember 1

geit, hétfőtől péntekig folyamatos nyitva tartással, 

65 év feletti forráskúti lakosoknak igény esetén egy hónapban egyszer ingyenes gyógyszerkiszáll

tást biztosítunk. Jelentkezni lehet személyesen a gyógyszertárban.

Kérjük a forráskúti betegeket, hogy gyógyszereiket a forráskúti Sze

kedjenek kiváltani! 

 

Tisztelettel: dr. Cseh Gyöngyike gyógyszerhatástani szakgyógyszerész

dr. Cseh Jánosné dr. gyógyszertechnológiai szakgyógyszerész

dr. Krajcsovicz Domokos Pál gyógyszerész
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A forráskúti Szent Kereszt Gyógyszertár tájékoztatója

források Minisztériuma az orvos-beteg találkozások csökkentése érdekében arról döntött, 

követően is meghosszabbítja a távoli gyógyszerfelírás és a távkonzultáció 

recept felíratás kizárólag előzetes telefonon történő egyeztetéssel lehetséges az 

sített receptkiváltás is megmarad, vagyis a kiváltó személy személyazonosságának igaz

számának megadásával bárki kiválthatja a gyógyszerét.

a járványhelyzetben támogatja ugyan az orvosok és véd

n nem, így arra kérünk mindenkit, hogy tudott 

zés gyanúja esetén szerológiai (IgM/IgG) gyors tesztelés rendelhet

ban. A tesztek elvégzése indokolt lehet a tüneteket nem mutató emberek esetében, vagy azoknak, 

akik tudni szeretnék, hogy átestek-e már a fertőzésen. Pozitív eredmény esetén ajánlott PCR viz

képesség eldöntésére. 

A gyógyszertárban szájat és orrot takaró szájmaszk használata kötelező a gyógyszerkiváltás 

A gyógyszertárban egyszerre csak egy személy tartózkodhat. 

A gyógyszertárban szájmaszk, védőkesztyű, kéz-bőrfertőtlenítő, pumpás leveg
tisztító készülék kapható. 

Amennyiben a beteg kér felírási igazolást, az orvos köteles adni neki, vagy formavényre nyomtatva, de 

 

A gyógyszerkiadással együtt a felírási igazolást visszaadja a gyógyszertár a kiváltónak.

ő gyógyszerrendelés esetén mindig kötelező az orvosnak felírási igazolást 

 ) elérhetetlensége esetén csak az orvos aláírásával és bélyegző

zolásra vagy vényre adható ki gyógyszer. Ezek hiányában a gyógyszertár megtagadhatja a bet

A személyiségjogok védelme érdekében az EESZT-ben levő receptek állapotáról,

ben, mi van a receptre felírva, mikor van felírva, vagy meddig váltható ki a recept) 

gyszertár sem adhat telefonon keresztül felvilágosítást! Ezért szíves megért

A tájékoztatást a 2020.évi LVIII. törvény és a 2020. július 1-jén továbbá a 2020. szeptember 17

tályba lépett rendeleti változások alapján állítottuk össze. 

Amennyiben újabb vonatkozó jogszabályi változások jelennek meg, új tájékoztatót fogunk közzé tenni.

A forráskúti Szent Kereszt Gyógyszertár szeptember 1-től a megszokott munkarendben várja bet

l péntekig folyamatos nyitva tartással, 7.45 órától 15.45. óráig. 

65 év feletti forráskúti lakosoknak igény esetén egy hónapban egyszer ingyenes gyógyszerkiszáll

tást biztosítunk. Jelentkezni lehet személyesen a gyógyszertárban. 

Kérjük a forráskúti betegeket, hogy gyógyszereiket a forráskúti Szent Kereszt Gyógyszertárban szíve

Tisztelettel: dr. Cseh Gyöngyike gyógyszerhatástani szakgyógyszerész

dr. Cseh Jánosné dr. gyógyszertechnológiai szakgyógyszerész

dr. Krajcsovicz Domokos Pál gyógyszerész 

 

A forráskúti Szent Kereszt Gyógyszertár tájékoztatója 

beteg találkozások csökkentése érdekében arról döntött, 

en is meghosszabbítja a távoli gyógyszerfelírás és a távkonzultáció 

 egyeztetéssel lehetséges az 

ó személy személyazonosságának igazo-

számának megadásával bárki kiválthatja a gyógyszerét. 

a járványhelyzetben támogatja ugyan az orvosok és védőnők biztonságát, a 

 Covid-19 beteg ne láto-

zés gyanúja esetén szerológiai (IgM/IgG) gyors tesztelés rendelhető a gyógyszertár-

esetében, vagy azoknak, 

zésen. Pozitív eredmény esetén ajánlott PCR vizs-

ő a gyógyszerkiváltás alkal-

, pumpás levegőfertőtlenítő és 

orvos köteles adni neki, vagy formavényre nyomtatva, de 

A gyógyszerkiadással együtt a felírási igazolást visszaadja a gyógyszertár a kiváltónak. 

az orvosnak felírási igazolást 

 ) elérhetetlensége esetén csak az orvos aláírásával és bélyegzőjével ellátott felírási iga-

zolásra vagy vényre adható ki gyógyszer. Ezek hiányában a gyógyszertár megtagadhatja a beteg részére a 

 receptek állapotáról, ( hogy van-e recept 

ben, mi van a receptre felírva, mikor van felírva, vagy meddig váltható ki a recept) törvény erejé-

gyszertár sem adhat telefonon keresztül felvilágosítást! Ezért szíves megérté-

jén továbbá a 2020. szeptember 17-én ha-

Amennyiben újabb vonatkozó jogszabályi változások jelennek meg, új tájékoztatót fogunk közzé tenni. 

l a megszokott munkarendben várja bete-

65 év feletti forráskúti lakosoknak igény esetén egy hónapban egyszer ingyenes gyógyszerkiszállí-

nt Kereszt Gyógyszertárban szíves-

Tisztelettel: dr. Cseh Gyöngyike gyógyszerhatástani szakgyógyszerész 

dr. Cseh Jánosné dr. gyógyszertechnológiai szakgyógyszerész 



 

  

 

Egyházközségi Hírek 

 
OKTÓBERBEN: Rózsafüzér 17,00 Mise: 17,30
Október 18. vasárnap: Missziós vasárnap -

a missziók javára 
Október 23. péntek: N E M Z E T I Ü N N E P
Kapisztrán Szent János, egyházmegyénk másik védőszentje,
Október 25. vasárnap: Nyári időszámítás vége órákat vi

szaállítjuk,  
16,30 rózsafüzér lesz. esti mise 17.00 órakor
November 1. Vasárnap: MINDENSZENTEK ünnepe,
14.00 órakor a temetőben szentmise, majd

te nincs szentségimádás 
November 2. Hétfő: HALOTTAK NAPJA 17.00

majd Halottak esti ájtatosság, az elhunyt lelkekért
November 5. Első-csütörtök - Jézus Szíve családok szen

ségimádása 
November 6. Első-péntek gyónási lehetőség Te

nyeréséhez kell! 
November 8. Vasárnap: Évközi 32. 

ELJÖTTEM HOZZÁD... 
Eljöttem Hozzád, Uram, Jézus,
hogy ÉRINTÉSEDET fogadjam,

mielőtt megkezdem ezt a napomat.
Pihentesd meg ma is tekinteted tekintetemben.

SEGÍTS, hogy munkámat a TE barátságod
biztonságának tudatában végezhessem.

TÖLTSD BE gondolataimat, hogy
kitartsak a lárma sivatagában is.

Engedd, hogy szemed áldott sugarai
beragyogják elmém rejtett zugait is.

ADJ NEKEM ERŐT azokért,
akiknek ma is szükségük van reám. Ámen.( Kalkuttai Szent 

Teréz) 

KÖZÖSSÉGBEN ÉLNI  
 
Hadd kezdjem ott a történetemet: - „Franciska anyánk célja 
az volt, hogy a láthatatlan Isten szeretetét
az embereknek.” Ő egy kis osztrák faluc
Ettlingenben született és nevelkedett. Most épp a v
utazott Bécs felé. A robogó vonaton egy fiatal leány ült vele 
szemben. Amint közeledtek az osztrák főváros felé, a leány 
egyre türelmetlenebbé vált. Franciska érezte,
nincs rendben. Meg is kérdezte tőle: - Mi a baj? Segí
valamiben? - Cselédlánynak megyek, szolgálatba 
röviden és szomorúan. A fiatal utastárs érkezéskor l
fővel sietett munkája felé... Az Osztrák- M
korszakában a cselédi munkát vállaló fiatal lányok gyakran 
kerültek kiszolgáltatott helyzetbe. Hogyan nyúj
gítséget és ekkor ismerte fel saját hívatását és lett ez Isteni 
Szeretet Leányai Kongregációjának megalapítója Lechnert 
Franciska, Aki a keresztény fiatal lányok iránt é
sáról és évszázados szolgálatáról beszélhetünk...
 
Nehéz dolog közösségben élni. Elkerülhetetle
nézetkülönbségek. Nap, mint nap adódik újabb és újabb a
kalom a békétlenségre. Jézus realista volt: nem képzelte 
azt, hogy az ő közössége hirtelen „angyali” lesz. Számolt a
zal, hogy ez az emberi valóság az Egyházon belül is érezte
ni fogja a hatását. Sokszor mondta: „Közöttetek ne így l
gyen!” 
„Ha testvéred megbántott, menj, és figyelmeztesd nég
szemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvér
hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két másik embert, 
hogy két vagy három tanú bizonyítsa a dolgot. Ha ezekre 
sem hallgat, jelentsd az egyháznak. Ha az egyházra sem 
hallgat,- vedd úgy, mintha pogány volna vagy v
mos”(Mt.18,15-17) 
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OKTÓBERBEN: Rózsafüzér 17,00 Mise: 17,30 
- missziós gyűjtés 

Október 23. péntek: N E M Z E T I Ü N N E P 
Kapisztrán Szent János, egyházmegyénk másik védőszentje, 
Október 25. vasárnap: Nyári időszámítás vége órákat visz-

16,30 rózsafüzér lesz. esti mise 17.00 órakor 
November 1. Vasárnap: MINDENSZENTEK ünnepe, 
14.00 órakor a temetőben szentmise, majd sírszentelés! Es-

2. Hétfő: HALOTTAK NAPJA 17.00, ünnepi MISE, 
az elhunyt lelkekért 

Jézus Szíve családok szent-

péntek gyónási lehetőség Teljes búcsú el-

 

Eljöttem Hozzád, Uram, Jézus, 
hogy ÉRINTÉSEDET fogadjam, 

mielőtt megkezdem ezt a napomat. 
Pihentesd meg ma is tekinteted tekintetemben. 

SEGÍTS, hogy munkámat a TE barátságod 
biztonságának tudatában végezhessem. 

TÖLTSD BE gondolataimat, hogy 
kitartsak a lárma sivatagában is. 

Engedd, hogy szemed áldott sugarai 
beragyogják elmém rejtett zugait is. 

ADJ NEKEM ERŐT azokért, 
akiknek ma is szükségük van reám. Ámen.( Kalkuttai Szent 

 

„Franciska anyánk célja 
az volt, hogy a láthatatlan Isten szeretetét láthatóvá tegye 
az embereknek.” Ő egy kis osztrák falucskában, 
Ettlingenben született és nevelkedett. Most épp a vonaton 

ton egy fiatal leány ült vele 
tek az osztrák főváros felé, a leány 

nebbé vált. Franciska érezte, hogy valami 
Mi a baj? Segíthetek 

megyek, szolgálatba – felelte 
röviden és szomorúan. A fiatal utastárs érkezéskor lehajtott 

Magyar Monarchia 
kában a cselédi munkát vállaló fiatal lányok gyakran 

be. Hogyan nyújtott nekik se-
te fel saját hívatását és lett ez Isteni 

retet Leányai Kongregációjának megalapítója Lechnert 
ciska, Aki a keresztény fiatal lányok iránt érzett hívatá-

sáról és évszázados szolgálatáról beszélhetünk... 

etlenek a viták, a 
mint nap adódik újabb és újabb al-

lom a békétlenségre. Jézus realista volt: nem képzelte 
gyali” lesz. Számolt az-

on belül is éreztet-
szor mondta: „Közöttetek ne így le-

„Ha testvéred megbántott, menj, és figyelmeztesd négy-
szemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha nem 
hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két másik embert, 

nyítsa a dolgot. Ha ezekre 
sem hallgat, jelentsd az egyháznak. Ha az egyházra sem 

vedd úgy, mintha pogány volna vagy vá-

Hogyan tudom én jól megítélni mikor vétkezik ell
testvérem? Mikor vagyok én a hib
lehet, hogy én vagyok a túl érzékeny, s ő valójában nem is 
bánt engem. Az is előfordulhat, hogy a másik nem rosszat 
tesz, hanem nem akar megfelelni az én elvárásaimnak
vagyis én vagyok valójában erőszakos és gőgös vele sze
ben. Arról nem is beszélve, hogy legtöbben nagyon is bizt
sak vagyunk a magunk igazában, miközben a másikét meg 
sem akarjuk hallgatni. Az esetek jelentős rész
azt érezzük, - ellenünk vétenek
gyunk valamiféle torzultság, b
sik tudatlanul éppen saját gyengeségün
ket. Lehet, hogy éppen ez váltja ki heves ellenérzésünket és 
támadó magatartásunkat.  
„Senki nem tud úgy harcolni az emberrel, mint a s
vére. Senki más nem ismeri olyan pontosa
jaidat, és senki nem csap le rájuk anny
(Jojo Moyes) 
Először tehát bele kell néznünk a másik ember sz
Nem az az első lépés, hogy suttogunk a háta mögött, plet
kálunk, megszólunk (esetleg rágalm
mit sem javít, sőt egyenesen ront a helyzeten. Persze a 
négyszemközti figyelmeztetés nem merülhet ki abban, hogy 
a testvérünk fejére olvassuk a vélt vagy valós vétkét. Meg 
kell várnunk a válaszát arra, hogy feleljen. Lehetőséget kell 
adni, hogy elmondja a maga védekezését. E nélkül újfent a 
beképzeltség és az elvakultság szól belőlünk. Mi vagyunk az 
erkölcsileg magasabb rendűek és megmondjuk a másiknak a 
véleményünket. Aki szégyellhetné magát. Ez nem a jézusi 
út. A másik válaszának meghallgatására, megfontolá
nyitottság nélkül semmit sem ér a feddés. Az csupán szóbeli 
erőszak a másik ellen. Könnyen a megszóló lesz a bűnös az 
ilyen helyzetben és nem az, akit megme
A második és harmadik szakasz
zösségének a bevonása elengedhetetlenül fo
pusztán arról van szó, hogy formálisan el
fegyelmi szabálynak. („kettőnek a tanú
rom tanúsítsa a dolgot.”) 
A zsidó adóbérlőket nevezték vámosoknak és gyako
kiközösítették őket. A közösség belső élete s
kizárólag jogi kérdés. Olyan pillanatként kell megélni, am
kor apránként kibontakozik előttünk az igazság, amelyet 
nem birtokolni kell, mert fölöt
megtalálni. 
Ha így tekintjük a dolgokat, akkor 
által elénk adott eljárásmód, valójában ne
figyelmeztetésére szolgál. Lehetőséget ad az ÖNKRITIKÁRA, 
önmagunk benső megértésére is. Hisz mindvégig szembes
lünk a másik ember csodálatos ajándékával, azzal, hogy Ő 
mást tapasztal meg a valóságból. Másként éli meg a hitét, 
máshogyan gondolkodik, és máshogyan érez. Más értékekre 
tud rámutatni... Vagyis, akár négyszemközt, akár szűk vagy 
tágabb testvéri körben vagyunk, a saját elgond
mérlegre kerül. Nemcsak a másik félről b
ink és cselekedeteink révén önmagunkról 
séget adunk arra, hogy akár még minket is megin
Vagy figyelmeztessenek. Enélkül a f
ízű tettre hívás lenne és nem felsz
Nehéz dolog közösségben élni, de csodál
is rejt magában. Az emberré lett Isten nev
tünk az igaz útra. 
Egy jómódú családban egy fedél alatt élt az anya, az apa, 
egyetlen gyermekük és a nagyapa.
A családi étkezések mindig közösen zajlo
okon szép terítő, friss virág és drága
talra, úgy ahogy illik. A nagyapa már öreg volt, res
keze, sokat betegeskedett, ezért kil
drága terítőre. Rossz szemmel né
korholta az idős embert. Eljött a Kar
megelégelte a dolgot és nem enge
talhoz ülni. Ekkor a nagyapa a sarokban ült egy sáml
Ölébe vette a tányérját és úgy evett. 
 

 

Hogyan tudom én jól megítélni mikor vétkezik ellenem a 
testvérem? Mikor vagyok én a hibás, mikor a másik? Vagy 

hogy én vagyok a túl érzékeny, s ő valójában nem is 
bánt engem. Az is előfordulhat, hogy a másik nem rosszat 
tesz, hanem nem akar megfelelni az én elvárásaimnak, - 

lójában erőszakos és gőgös vele szem-
l nem is beszélve, hogy legtöbben nagyon is bizto-

sak vagyunk a magunk igazában, miközben a másikét meg 
sem akarjuk hallgatni. Az esetek jelentős részében, amikor 

ellenünk vétenek-, valójában mi magunk va-
gyunk valamiféle torzultság, bűnösség állapotában, s a má-

gyengeségünkkel szembesít min-
hogy éppen ez váltja ki heves ellenérzésünket és 

„Senki nem tud úgy harcolni az emberrel, mint a saját test-
vére. Senki más nem ismeri olyan pontosan a gyenge pont-
jaidat, és senki nem csap le rájuk annyira könyörtelenül”. 

Először tehát bele kell néznünk a másik ember szemébe. 
Nem az az első lépés, hogy suttogunk a háta mögött, plety-
kálunk, megszólunk (esetleg rágalmazunk), hiszen ez sem-

it sem javít, sőt egyenesen ront a helyzeten. Persze a 
tetés nem merülhet ki abban, hogy 

re olvassuk a vélt vagy valós vétkét. Meg 
hogy feleljen. Lehetőséget kell 

ga védekezését. E nélkül újfent a 
beképzeltség és az elvakultság szól belőlünk. Mi vagyunk az 
erkölcsileg magasabb rendűek és megmondjuk a másiknak a 

gyellhetné magát. Ez nem a jézusi 
szának meghallgatására, megfontolásra való 

ság nélkül semmit sem ér a feddés. Az csupán szóbeli 
erőszak a másik ellen. Könnyen a megszóló lesz a bűnös az 
ilyen helyzetben és nem az, akit megmenteni akar. 
A második és harmadik szakasz- a társaknak és a hívők kö-

lengedhetetlenül fontos. Nem 
tán arról van szó, hogy formálisan eleget teszünk az ősi 

fegyelmi szabálynak. („kettőnek a tanú-bizonysága vagy há-

A zsidó adóbérlőket nevezték vámosoknak és gyakorlatilag 
össég belső élete soha nem lehet 

kizárólag jogi kérdés. Olyan pillanatként kell megélni, ami-
kor apránként kibontakozik előttünk az igazság, amelyet 

ttünk áll, amelyet együtt kell 

Ha így tekintjük a dolgokat, akkor megértjük, hogy a Jézus 
által elénk adott eljárásmód, valójában nemcsak a testvér 
figyelmeztetésére szolgál. Lehetőséget ad az ÖNKRITIKÁRA, 

megértésére is. Hisz mindvégig szembesü-
ber csodálatos ajándékával, azzal, hogy Ő 

tapasztal meg a valóságból. Másként éli meg a hitét, 
és máshogyan érez. Más értékekre 

négyszemközt, akár szűk vagy 
gyunk, a saját elgondolásunk is 

rül. Nemcsak a másik félről beszélünk, de szava-
kedeteink révén önmagunkról is. Azáltal lehető-

séget adunk arra, hogy akár még minket is megintsenek. 
senek. Enélkül a folyamat csak egy rossz 

ízű tettre hívás lenne és nem felszabadító Isten-tapasztalás. 
Nehéz dolog közösségben élni, de csodálatos lehetőségeket 

berré lett Isten nevében együtt lelhe-

Egy jómódú családban egy fedél alatt élt az anya, az apa, 
egyetlen gyermekük és a nagyapa. 
A családi étkezések mindig közösen zajlottak. Ünnepnap-
okon szép terítő, friss virág és drága étkészlet került az asz-

A nagyapa már öreg volt, reszketett a 
tegeskedett, ezért kilötyögtette az ételt a 

drága terítőre. Rossz szemmel nézte a menye, ezért sokat 
jött a Karácsony. S ekkor már 

elégelte a dolgot és nem engedte az idős embert az asz-
hoz ülni. Ekkor a nagyapa a sarokban ült egy sámlira. 

nyérját és úgy evett.  



 

 

Egy óvatlan pillanatban kiesett az öléből a gyönyörű t
nyér. Amint a konyha kövére ért, darabokra tört.
 
Nagyon mérges lett az asszony és a férje is. Így a dr
étkészletből eltörött egy darab. Rá is ripako
emberre az ügyetlensége miatt. Ezért kar
ján elővettek egy csorba megkopott cserépedényt. Ezután 
ez lett a nagypapa tányérja. Ő nem ellenkezett, beletör
dött a sorsába, elfogadta az ócska holmit. F
került a tányérba is. A nagyapa pedig most már könnyes 
szemmel evett. Szeretett volna ő is az asztalnál ülni a cs
ládjával.  
Újra megismétlődött az eset és ez a kopott cseré
kiesett a nagyapa remegő kezéből és ripity
ha kövén. - Az anya már készült, hogy leszólja a nag
apát, amikor felugrott az asztaluktól a gyermekük és od
sietett a cserepekhez. Letérdelt és elkezdte óvatosan ö
szeszedegetni egyenként a cserepeket. Erre az apja rákiá
tott, hogy üljön le az asztalhoz. Az eddig engedelmes gy
rek ránézett az apjára és ezt felelte: - Nem ülök le. Ö
szedegetem és összeragasztom a cserepeket, hogy am
majd ti is öregek lesztek, akkor ti is ebből a tányérb
egyetek.  
Emlékezetes karácsony másnapja lett mindannyiuk szám
ra. Bebizonyosodott újra, nehéz közösségben élni! E j
dú családban is volt mit tanulniuk! A SZER
ELJÖTT KÖZÉNK! TANULJUK MEG EGYMÁST SZERETNI!
A Szűzanya hónapjában is, Októberben és próbá
szeretetben élni! 
 

Sok szeretettel Soós János plébános

 
A falugazdász tájékoztatója 
 
Októberi aktualitások 

Tisztelt Termelők! 

A koronavírus járvány miatt 
ügyfélfogadás a korlátozó intézkedések elrendeléséig a 
megszokott rendben zajlik, de továbbra is érvényben 
maradnak vírus terjedését megelőző 
arcmaszk használata, létszám korlátozása az 
ügyfélvárakozóban. A kis alapterületű ügyfélvárakozó 
helyiségek és a közeledő hűvösebb időjárás miatt az 
ügyintézés előtt célszerű a telefonos egyeztetés
A személyes jelenlétet nem igénylő ügyinté
is lehetőség van, ezért célszerű a telefonos egyeztetés.
 Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos 
tudnivalók 
Az őstermelői igazolvány kiállításának, bevonásának és 
érvényesítésének a szabályai esetében jogszabály
módosítások várhatóak. A Tervezet szerint a 2020
hatályát vesztő igazolványok 2021. 
automatikusan betétlap nélkül is érvényesek lesznek. 
Lapzártáig nem érkezett információ a módosításról, de az 
érvényesítéssel kapcsolatos eljárásrend fel van függesztve, 
tehát előre mutató hatállyal a korábban közöltekkel 
ellentétben egyelőre nem érvényesíthetők az igazolványok. 
Bővebb információt remélhetőleg a következő számban 
tudok közölni. 

A 2020. évi Egységes kérelmek
kapcsolatos tudnivalók: 

A kérelmek módosítására október
korlátozottan, az esetek egyedi megbeszélése után 
telefonon is lesz lehetőség. 

A másodvetésű növények ültetését, vetését
szeptember 30-ig lehetett bejelenteni. Ettől az évtől az 
ellenőrzési gyakorlat meg fogja követelni a másodvetésű 
növények betakarítási idejének a bejelentését is.

A támogatási kérelmek ellenőrzése, valamint a 
parlagfű és egyéb gyomos területek ellenőrzése 
folyamatos, kérek mindenkit ennek figyelembe vételére, 
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natban kiesett az öléből a gyönyörű tá-
ha kövére ért, darabokra tört.  

Nagyon mérges lett az asszony és a férje is. Így a drága 
ből eltörött egy darab. Rá is ripakodtak az idős 

ácsony másnap-
répedényt. Ezután 

nem ellenkezett, beletörő-
mit. Finom vacsora 

apa pedig most már könnyes 
szemmel evett. Szeretett volna ő is az asztalnál ülni a csa-

Újra megismétlődött az eset és ez a kopott cserépedény is 
tyára tört a kony-

hogy leszólja a nagy-
luktól a gyermekük és oda-

térdelt és elkezdte óvatosan ösz-
peket. Erre az apja rákiál-
Az eddig engedelmes gye-

Nem ülök le. Össze-
ket, hogy amikor 

gek lesztek, akkor ti is ebből a tányérból 

Emlékezetes karácsony másnapja lett mindannyiuk számá-
bizonyosodott újra, nehéz közösségben élni! E jómó-

dú családban is volt mit tanulniuk! A SZERETET ISTENE 
JUK MEG EGYMÁST SZERETNI! 

ben és próbáljunk meg 

Sok szeretettel Soós János plébános 
 

 

miatt jelenleg az 
a korlátozó intézkedések elrendeléséig a 

ovábbra is érvényben 
maradnak vírus terjedését megelőző rendelkezések: 
arcmaszk használata, létszám korlátozása az 

kis alapterületű ügyfélvárakozó 
helyiségek és a közeledő hűvösebb időjárás miatt az 
ügyintézés előtt célszerű a telefonos egyeztetés. 
A személyes jelenlétet nem igénylő ügyintézésre továbbra 
is lehetőség van, ezért célszerű a telefonos egyeztetés. 

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos 

, bevonásának és 
esetében jogszabály 

ervezet szerint a 2020-ban 
 január 1-től 

automatikusan betétlap nélkül is érvényesek lesznek. 
Lapzártáig nem érkezett információ a módosításról, de az 
érvényesítéssel kapcsolatos eljárásrend fel van függesztve, 

mutató hatállyal a korábban közöltekkel 
nem érvényesíthetők az igazolványok. 

Bővebb információt remélhetőleg a következő számban 

Egységes kérelmekkel 

október hónapban 
az esetek egyedi megbeszélése után 

ültetését, vetését 
. Ettől az évtől az 

ellenőrzési gyakorlat meg fogja követelni a másodvetésű 
akarítási idejének a bejelentését is. 

A támogatási kérelmek ellenőrzése, valamint a 
parlagfű és egyéb gyomos területek ellenőrzése a fagyokig 
folyamatos, kérek mindenkit ennek figyelembe vételére, 

mert adott esetben a parlagfüves területek következménye 
lehet a teljes támogatási összeg megvonása.

A zöldségfélék, a szálas fehérje növények 
termeléshez kötött kiegészítő támogatást igénylő 
gazdáknak a 2020-as évre is gazdálkodási napló
vezetni, mely az Internetről is letölthető, de nálam is 
beszerezhető. A formátuma a tavalyi évhez képest nem 
változott. 
Változás az előző évhez képest: 
zöldségnövények (burgonya) és a szálas fehérjenövények 
(lucerna) termeléshez kötött kiegészítő növényalapú 
támogatását igénylő termelőknek adatszo
kötelezettségük keletkezett. A
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 leol
azonosítót. A kérésem, hogy aki még nem hozta be nekem 
a kért adatokat, mihamarabb juttassák el nekem, mert a 
MÁK a szükséges adatok hiányában el fogja utasítani a 
kiegészítő támogatásokat. 

A tavaszi fagykárt, jégverést stb
termelők, akinek a Kormányhivatal megállapította a 
szinten a 30 %-os kiesést, 
kell benyújtani a Kárenyhítési kifizetési kérelmet.
szükséges információ a korábbi évekhez hasonlóan 
károsodott kultúrából az idei évi termésmennyiségi adatok. 
 Az Agrárkamarai tagdíjbevallással és
tagdíjfizetéssel kapcsolatos információk: 
Az Alapszabály módosítása következtében a
2020-as évben október 1. és 30
tagdíjsávok nem változnak.  
A tagdíj alapja az előző évek gyakorlatától eltérően a 
2018-as év lesz, tehát a 2018
alapján kell majd a tagdíjat fizetni. 
megkapta az értesítő levelet. Azok a termelők, akiknek a 
2018-as évi árbevételük 600.000 Ft alatt volt, a 2.000 Ft
os csekket kell befizetni.  
600.000 Ft feletti árbevétel esetén az értesítő levélben 
leírtak alapján Kamara elkészíti a tagdíjbevallást, melyet a 
NAK honlapján az E-Irodában lehet jóváhagyni, valamint a 
megadott számlaszámra kell utalni október 31
megfelelő tagdíj összeget (Jellemzően a 600.000 Ft és a 
10.000.000 Ft árbevétel sávba eső termelőknek 5.000 Ft
Az október 31-ig befizetett összeg esetében a 
tagdíjbevallás automatikusan jóváhagyottnak fog 
minősülni. Kérdés esetén kérem
személyesen jönnek, hozzák el az őstermelői kártyájukat.
 Az őstermelői igazolványok, a családi gazdaságok 
változásaival kapcsolatosan, illetve a Kárenyhítési 
támogatások aktualitásaival kapcsolatosan 
helyzet aktuális rendelkezéseit figyelembe véve
November 4-én szerdán Forráskúton
COOP ABC épületében, Zsombón pedig november 6
pénteken 16 órától a Művelődési Házban tájékoztató 
előadást tervezek tartani, melyre minden érdeklődőt 
tisztelettel várok. 

Az aktuális pályázati lehetőségek (
a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
www.szechenyi2020.hu, 
www.mvh.gov.hu és a 
megtalálhatók, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is
 
 
A telefonszámom: 06-30/337
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris 
Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket.
 

Tisztelettel: Nemzeti agrárgazdasági Kamara
 

 

mert adott esetben a parlagfüves területek következménye 
het a teljes támogatási összeg megvonása. 
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formátuma a tavalyi évhez képest nem 
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A kérésem, hogy aki még nem hozta be nekem 
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z Alapszabály módosítása következtében a tagdíjfizetés 
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alapján kell majd a tagdíjat fizetni. Minden érintett tag 
megkapta az értesítő levelet. Azok a termelők, akiknek a 

árbevételük 600.000 Ft alatt volt, a 2.000 Ft-

600.000 Ft feletti árbevétel esetén az értesítő levélben 
leírtak alapján Kamara elkészíti a tagdíjbevallást, melyet a 

Irodában lehet jóváhagyni, valamint a 
tt számlaszámra kell utalni október 31-ig a 

Jellemzően a 600.000 Ft és a 
10.000.000 Ft árbevétel sávba eső termelőknek 5.000 Ft). 

ig befizetett összeg esetében a 
tagdíjbevallás automatikusan jóváhagyottnak fog 

sülni. Kérdés esetén kérem, egyeztessenek, ha 
személyesen jönnek, hozzák el az őstermelői kártyájukat. 
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EGÉSZSÉGPERCEK: „Ha már 
nincs fény az alagút végén” 

gondolatok az 
öngyilkossággal kapcsolatban

A Mórahalmi 
Egészségfejlesztési Iroda 

(EFI) Rovata

Mindennapi életünk során gyakran találkozunk addig 
ismeretlen helyzetekkel, elvégzendő feladatokkal, 
növekvő elvárásokkal, megoldásra váró problémákkal, 
konfliktushelyzetekkel, várt vagy váratlan 
életeseményekkel és döntéshelyzetekkel, melynek 
leküzdéséhez szükséges keresztülmennünk bizonyos 
pszichés változásokon.  

A személyiségünk megfelelő fejlődéséhez 
pszichoszociáliselmélet szerint 
úgynevezett„fejlődési vagy normatív krízisek” megélése. 
A fejlődési krízisek olyan bizonytalan élethel
válságok, amelyek egy adott életszakaszban minden 
embernél előfordulnak.Az elmélet szerint 
csecsemőkorunktól idős korunkig különböző fejlődési 
szakaszokon haladunk át, és minden szakaszban meg 
kell oldanunk valamilyen krízishelyzetet. Ha sikerül a 
krízist megoldani, egy újabb szakaszba léphetünk, és 
személyiségünk tovább fejlődik. Ha a krízist nem sikerül 
megoldanunk, annak következtében elakadások jönnek 
létre, amik különböző pszichés problémákhoz 
vezethetnek. A normatív krízisek tekintetében különös
érzékeny periódusokat is megemlíthetünk, mint például 
a serdülőkor, az életközép válsága, valamint az időskor 
krízise. Ezen időszakokban fokozott figyelemmel kell 
fordulnunk az ebben az életkorban lévő személyek felé!

A fejlődési krízisek mellett életünk során találkozhatunk 
váratlan, véletlenszerű (akcidentális)krízisekkel, amelyek 
nem a fejlődés természetes velejárói, hanem valamilyen 
külső stressz, trauma, nem várt, negatív esemény 
hatására jönnek létre. Itt jellemzően valamilyen 
veszteségélmény történik, például szeretett személy 
vagy munkahely elvesztése, válás, stb. 

Előfordulhat, hogy a fejlődési (normatív) és a 
váratlan(akcidentális) krízis egyszerre jelentkezik, 
ilyenkor beszélhetünk krízismátrixról. Ez a nehéz időszak 
különösképp magában hordozza az öngyilkosság 
(szuicidum) veszélyeit.  

A lélektani krízis egy veszélyeztető külső esemény 
hatására bekövetkező kritikus lelkiállapot, melyben a 
veszélyeztető körülmény az egyén számára mindennél 
fontosabb pszichológiai problémává válik. Az adott 
problémát sem elkerülni, sem megoldani nem tudja a 
szokásos problémamegoldó eszköztárával és 
képességeivel. Ez azt eredményezheti, hogy a 
személyiség pszichés energiái kimerülnek, mely olyan 
önpusztító magatartásmintákhoz is vezethet, mint az 
öngyilkosság.  

Az öngyilkossági krízisben(szuicid krízis) lévő emberre 
jellemző a kiúttalanság érzése, a teljes 
perspektívátlanság, a döntésképtelenség, és hogy nem 
meghalni szeretne, csak “máshogy élni”. Az 
öngyilkosságot megelőzően megjelenik az 
úgynevezettpreszuicidális szindróma, melyet Ringler
triászként is emlegetnek. Erre az állapotra jellemző az 
adott személy érzelmi életének, gondolkodásának, 
emberi kapcsolatainak dinamikus beszűkülése; a gátolt 
és a saját maga felé irányított agresszió megjelenése; 
valamint az élénk öngyilkossági fantáziálás arról, hogyan 
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képességeivel. Ez azt eredményezheti, hogy a 
személyiség pszichés energiái kimerülnek, mely olyan 
önpusztító magatartásmintákhoz is vezethet, mint az 

gyilkossági krízisben(szuicid krízis) lévő emberre 
jellemző a kiúttalanság érzése, a teljes 
perspektívátlanság, a döntésképtelenség, és hogy nem 
meghalni szeretne, csak “máshogy élni”. Az 
öngyilkosságot megelőzően megjelenik az 

indróma, melyet Ringler-
triászként is emlegetnek. Erre az állapotra jellemző az 
adott személy érzelmi életének, gondolkodásának, 
emberi kapcsolatainak dinamikus beszűkülése; a gátolt 
és a saját maga felé irányított agresszió megjelenése; 

öngyilkossági fantáziálás arról, hogyan 

fogja elkövetni és kivitelezni az öngyilkosságot. 

Az öngyilkosság elkövetése előtt a szuicid krízisben lévő 
személy legtöbbször a környezetnek figyelmeztető 
jeleket ad, melyet „segélykiáltásnak”, angolul 
„cryforhelp” vagy „cryofpain” jelenségnek nevezünk. Ez 
nagyon sok formában megnyilvánulhat a konkrét 
segélykéréstől az alig észrevehető célzásokig. Ilyen 
figyelmeztető jelek lehetnek a kommunikációban, ha az 
adott személy sokat beszél az elmúlásról, a halálvágyról 
egyértelmű vagy célzott formában (pl.: „elmúlás”, 
„elutazás”, „elalvás”). Hasonló figyelmeztető jel lehet, ha 
megemlíti, hogy bántani vagy megsérteni akarja saját 
magát, illetve ha emlegeti azokat az eszközöket vagy 
módszereket, amikkel az öngyilkosságot sze
végrehajtani. Ha ilyen „segélykérő” jeleket észlelünk a 
környezetünkben, akkor ne hagyjuk magára a személyt, 
hanem jelezzük számára, hogy segíteni szeretnénk és 
kérjünk szaksegítséget (pl. krízisvonal felhívásával; vagy 
kész öngyilkossági terv esetén
értesítésével). 

A szuicid krízisben lévő személyeknek válságkezelés, 
krízisintervenció jelenthet segítséget, ami 
tulajdonképpen egy lelki életmentő sürgősségi 
beavatkozás. A szaksegítség nyújtásaa helyzettől 
függően történhet telefonos le
háziorvosi rendelőben, pszichiátriai rendelőben, más 
szakorvosi ambulancián, stb. Krízisintervenciót végző 
személy a klinikai szakpszichológusokon és pszichiáter 
szakorvosokon túl más segítő foglalkozású személy is 
lehet (pl. mentálhigénés szakember). A krízisintervenció 
egy rövid időn belül lezajló intenzív folyamat, melynek 
elsődleges célja a krízis megoldása. Emellett azonban 
felkészíti az adott személyt arra is, hogy ha a jövőben 
újra előfordul egy hasonló szituáció, hogyan tud majd 
azzal megküzdeni.  

Nagyon fontos, hogy lehetőség szerint a figyelmeztető 
jelek esetén minél hamarabb keressük fel az említett 
szakemberek valamelyikét, és kérjünk segítséget! 
Krízishelyzetben a legfontosabb a minél gyorsabb 
cselekvés, hiszen minél hamarabb 
beavatkozást, annál több és jobb lehetőség nyílik az 
adott helyzet kezelésére! Ne féljünk segítséget kérni!

Ha úgy érezzük, hogy azonnali segítségre van 
szükségünk, akkor a nap 24 órájábanlehetőségünk van 
támogatást kérni az alábbi lelkisegély

• Gyermekeknek és 24 év alatti felnőtteknek 
116-111 

• Felnőtteknek tel.: 116

 

Dusnoki-Tajti Franciska és Dr. Pipicz Márton

 

 

 

fogja elkövetni és kivitelezni az öngyilkosságot.  

Az öngyilkosság elkövetése előtt a szuicid krízisben lévő 
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AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírr
Házasságkötés 

Heidt Dénes István és Balogh Barbara 
Vivien  

és 

 Rácz Zsolt és Kiss Szilvia 

fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Gólyahír 
 Demeter Róbertnek és Czári Kinga Máriának

Jázmin 
 Paplógó Imrének és Farkas Brigittának

Emma 

 Mosolygó Viktornak és Vass Csillának

 Virág 

 Dancsik Nikolettnek 

Zsombor 

nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás 
Özvegy Maróti Ágostonné Király Rozália

 Tóth Sándorné Gyuris Mária  

Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

FORRÁSKÚTON 
a Jerney János Művelődési Házban

2020. november 3-án.
10-13 óráig 

Köszönetnyilvánítás 

A kerékpárosok nevében köszönetet szeretnénk 
mondani annak az ismeretlen embernek, aki a 
kerékpárút hibáját a Forrás Gépek és a Felvásárló 
telep közötti útszakaszon megjavította, és így 
elkerülhetővé vált nagyon sok kerékpáros baleset.
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tván és Balogh Barbara 

Rácz Zsolt és Kiss Szilvia  

fogadott örök hűséget. Gratulálunk! 

Kinga Máriának 

Paplógó Imrének és Farkas Brigittának 

Mosolygó Viktornak és Vass Csillának 

Gratulálunk! 

Özvegy Maróti Ágostonné Király Rozália 

 (élt 85 évet) 

(69 év) 

Hozzátartozóik fogadják részvétünket! 

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

RUHAVÁSÁR
MINDEN KEDDEN 6

A PIAC TÉREN
A NAGYSÁTORBAN

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

Lakás textil, sportcip
Alkalmi ruhák és blúzok

Hetente új árukészlettel várom kedves vev

 
dési Házban 

án. 

öszönetet szeretnénk 
mondani annak az ismeretlen embernek, aki a 
kerékpárút hibáját a Forrás Gépek és a Felvásárló 
telep közötti útszakaszon megjavította, és így 

kerékpáros baleset. 

 

Eladó lakóingatlant keresünk Forráskút 
10millió forint értékben. 

 

RUHAVÁSÁR 
KEDDEN 6-11 ÓRÁIG 

A PIAC TÉREN 
A NAGYSÁTORBAN 

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

Lakás textil, sportcipők, papucsok 
Alkalmi ruhák és blúzok 

Hetente új árukészlettel várom kedves vevőimet. 



 

  

 

 

 

Hétvégi állatorvosi ügyelet 
Október 17-én és 18-án 8 és 20 óra között
 Dr. Papp Sándor            Telefon: 0630
Október 23-án,24-én és 25-én 8 és 20 óra között
 Dr. Kovács Tibor Telefon: 0630/965
Október 31-én és november 1-én 8 és 20 óra között
 Dr. Papp Zalán          Telefon: 0620/973

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        Október 18. állat- és kirakodó 
Ruzsa           Október 25. állat- és kirakodó vásár
Kistelek       November 1. állat- és kirakodó vásár
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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, 0
órában hívható 

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 
 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET: 

Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15
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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 
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Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita 
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Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3. 
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muvhaz@forraskut.hu 
példányban 
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