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VÁLTOZÁSOK A PLÉBÁNIÁN
Kopasz István atyát augusztus 1-től a püspök atya áthelyezte
Mórahalomra, és augusztus 1-től Olasz Attila atya lesz a plébános, aki
Üllésen fog lakni.
Kopasz István atya búcsúzó sorai
„Kedves forráskútiak!
Köszönet mindenkinek, mindenért!
Nagy tisztelettel és szeretettel a forráskútiak iránt.”
Kopasz István, plébános
Köszönjük szépen István atya forráskúti áldásos szolgálatát! Kívánjuk,
hogy kitartással, egészségben tudja a Jó Istent és a híveket szolgálni a
jövőben is.
Forráskút Község Önkormányzata

ÁLLÁSHIRDETÉS

Olasz Attila atya bemutatkozása
Olasz Attila vagyok. Békés megyéből származom. A középCSIPKEBOGYÓ
iskolai éveket Gyulán töltöttem. Teológiai tanulmányaimat az
KÉZIMUNKAKÖR
Egri Hittudományi Főiskolán végeztem. 2014-ben szentelt
pappá Bosák Nándor püspök a debreceni Szent Anna
BEMUTATKOZÁSA
Székesegyházban. Papi jelmondatom: „Áldjad lelkem az Urat,
9. oldal
és ne feledd, hogy mennyi jót tett veled” (Zsolt 103,1).
PATIKAI HÍREK
A káplánként szolgáltam Rakamazon és Berettyó-újfaluban.
10-11. oldal
2016-tól 2020-ig Földeákon voltam plébániai kormányzó.
Földeákon kívül még Óföldeákot és Maroslelét láttam el oldallagosan. Eddigi papi életem
JÓGA TANFOLYAM INDUL
legnehezebb, ugyanakkor a legszebb évei voltak. Egy rossz állapotban lévő templom és
11. oldal
plébánia, illetve egy „hányatott” sorsú több mint 4 hektáros katolikus temető várt rám. Isten
kegyelméből és az Egyházmegye támogatásával a plébániát már 2016-ban részlegesen
EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
felújítottuk, később új fűtési rendszert is kapott. A templomot 2019-ben kezdtük el felújítani.
12. oldal
A felújítást egy adományozó jóvoltából 6 millió forinttal kezdtük. Az adományozó azzal
MŰVELŐDÉSI HÁZ
feltétellel adta az összeget, ha rövid időn belül elkezdődik a felújítás. Ez az összeg
szűkösen csak a templom alászigetelésére volt elegendő. Az alászigetelés miatt mindent
PROGRAMAJÁNLÓJA
ki kellett pakolni a templomból, illetve hatalmas piszokkal járt, ezért úgy döntöttem, hogy
13. oldal
ha már meg lett bontva a templom, a vakolat pedig le lett verve a lábazatról kívül-belül,
ANYAKÖNYVI HÍREK
akkor ne pakoljunk vissza a templomba, hanem az elavult, életveszélyessé vált villamos
13. oldal
hálózatot is cseréljük ki, illetve a nem templomba illő reflektorok helyett legyen szép,
esztétikus megvilágítás. Úgy gondoltam, hogyha a falak is össze-vissza lesznek vésve,
VÁSÁRNAPTÁR
illetve a templom utoljára ’80-as évekbe volt kifestve, akkor már egy festés is szükségessé
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
válik. Elképesztő összegű árajánlatok érkeztek, de ennek ellenére gyűjtésbe kezdtem.
14. oldal
Pályázatot sajnos nem nyertünk. Nem tudtam, hogy milyen módon lesz meg a kb. 25 millió
forint. Támogatókat kerestem, felvettem a kapcsolatot vállalkozókkal, az
elszármazottakkal, akik szívükön viselték a templom sorsát, ahová régi szép emlékek kötötték őket. Volt néhány kárörvendő,
aki úgy gondolta, hogy úgysem fog összejönni a szükséges pénz. A hívek is mindent megtettek a lehetőségeikhez
képest, egy emberként fogott össze az egész falu, néhány kivételtől eltekintve. 500 Ft-tól több százezer forinton át több
millió forintig érkeztek adományok. Minden adományozónak - éjszakákba nyúlóan - névre szóló köszönőlevelet írtam.
A bemutatkozó cikk folytatása a 2 oldalon
8. oldal
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Soha nem tapasztaltam még meg ennyire
kézzelfoghatóan a Jóisten vezetését. A felújítás végére
összegyűlt a pénz. Az anyagi korlátok mellett, rengeteg
egyéb nehézség is adódott, de Isten kegyelmének- és a
kitartásunknak köszönhetően a régi sötét, szürke-fehér
csíkos templombelső „fellélegzett” az üde színeknek
köszönhetően. Amikor elkezdtük a felújítást, már tudtam,
hogy véget fog érni a földeáki szolgálatom, így az „új”
templomban kb. 3 alkalommal tudtam szentmisét
bemutatni.
A templomot egy hatalmas park veszi körül, ahol az öreg
fák már életveszélyessé váltak. Szinte nem volt olyan
vihar, amikor ne dőlt volna ki néhány hatalmas fa. Lázár
Já-nos miniszter úr jóvoltából a régi fák kivágásra
kerületek és kaptunk 50 db facsemetét és egy kertépítő
szakembert, így a templomfelújítással párhuzamosan a
templomkert is megújult. A Tegyünk Együtt Földeákért
Egyesülettel a templomkertben állítottunk egy márványból
készült Trianon-emlékművet a 100 éves évforduló
alkalmából, amit még az elköltözésem előtt egy
színvonalas ünnepség keretében megáldottam.
Szolgálatom alatt ugyancsak megújult a középkori
óföldeáki erődtemplom, illetve a maroslelei templom
alászigetelést kapott és a tornya be lett tatarozva.
Egy beruházásnak az értékét sohasem a számok mutatják meg, hanem az, hogy általuk mennyire kovácsolódik
össze egy közösség és mennyivel visz bennünket
közelebb a végső célunkhoz, a Jóistenhez, mert egy
szépen felújított templomban is lehet ellenségeskedni,
gyűlölködni, ugyanakkor egy romos épületben pedig
túlcsordulhat a szeretet és az egyetértés. Úgy érzem,
hogy Földeákon a rengeteg munka összekovácsolt
bennünket és mi magunk is formálódtunk. Megtanultuk
tisztelni egymás véleményét, személyiségét, mert, aki
békében van magával, az békében lesz az egész világgal
is.
Ezek után 2020-tól Rómában folytattam biblikus teológiai- és erkölcsteológiai tanulmányokat a Pápai Gregoriana Egyetemen és az Alfonsiana Egyetemen.
2022. augusztus 1-től kaptam kinevezést az üllési-, a
forráskúti- és a zsombói plébániákra plébánosi minőségben. Szeptembertől a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen veszek részt doktori képzésen, ami azt jelenti, hogy
heti 2 napot Budapesten kell tartózkodnom, ezért kérem
meg-értésüket és a rugalmasságukat.
Ha szertartásokat végzek, ügyeket intézek, autót vezetek,
vagy éppen egyetemi órán vagyok, akkor nem tudom a
telefont felvenni, ezért kérem, ha van lehetőségük, akkor
e-mail-t írjanak erre a címre: attilaolasz7@gmail.com. A
korábbi gyakorlat azt mutatja, hogy ez a rendszer kitűnően
működik, és az üzenetekre sok esetben gyorsabban és
hatékonyabban tudok reagálni, mint a telefonra. Az üzenetbe írják meg, hogy mit szeretnének és mikor, illetve

mindenképpen hagyjanak telefonos elérhetőséget, hogy
amikor alkalom adódik, fel tudjam hívni Önöket. Szükség
esetén a plébániahivatal telefonos elérhetősége: 06/62
256-577.
Mivel egymagam látom el a 3 egyházközséget, ezért a
miserenden is változtatni szükséges. Ami biztos, hogy
az üllési vasárnap esti 18.00 órai mise megszűnik és
szombat este 17.30 órára kerül át vasárnapi érvénnyel
(előesti mise). Emiatt a forráskúti szombat esti mise
megszűnik. Vasárnapi misék a következőképpen
alakulnak a három egyházközségben: Üllés 8.00,
Forráskút 9.30, Zsombó 11.00, így lesz időm átérni a
következő településre. A hétköznapi miserendet mindig az
adott vasárnap hirdetem, amiben lehetnek módosulások.
A betegek (első péntekesek) látogatása szervezés alatt
áll, ezért kérem a türelmüket. Amint kialakul ebben is egy
rendszer felkeressük őket. Mivel súlyos paphiány van,
ezért szeretném bevonni a világi áldoztatókat is a
beteglátogatásokba, én főként azokhoz mennék, akik
szentgyónásukat szeretnék elvégezni, vagy a betegek
kenetét szeretnék felvenni, mivel ezeket a szentségeket
csak pap szolgáltathatja ki! Az Egyház ajánlása alapján a
keresztelést egy hónapban egyszer, a hónap utolsó
szombatján vagy vasárnapján végezzük, hogy közösségben tudjuk ünnepelni, ha új tagja lesz az Egyháznak.
Az eddig felvett keresztelőket a megbeszélt időpontban
tartjuk. Ezek a gyakorlatok a korábbiakban nagyon jól beváltak és a hívek hozzászoktak, mert van benn egyfajta
kiszámíthatóság. Ezeket a kisebb változtatásokat a
SZÜKSÉG kívánja!
Szeretnék mindenki számára elérhető lenni vallástól és
világnézettől függetlenül. A tőlem telhető módon igyekszem mindenki lelki előrehaladását segíteni. A személyi
változások – mint minden változás az életben –
nehézségekkel jár együtt mind a papok, mind hívek
számára, mert az újtól, a bizonytalantól mindenki fél, de
kis idő elteltével az új, a még szokatlan lesz a természetes.
Ebben az átállásban kérem mindenki megértését, türelmét és segítségét.
Imával és szeretettel: Olasz Attila plébános
_______________________________________________________________________

KORMÁNYABLAKBUSZ
ÉRKEZIK FORRÁSKÚTRA
2022. augusztus 15 hétfő 15 – 17 óráig
a Művelődési Ház mellett.
Intézhető többek közt:
- személyi igazolvány
- útlevél
- jogosítvány
- lakcímkártya
- diákigazolvány
- parkolási igazolvány
- ügyfélkapu
Illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség.
www.kormanyablak.hu
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2022. augusztus 26. péntek délután
Ízek kavalkádja, avagy főzzünk együtt, együnk együtt!”
A falunapok keretében idén egy új programot hirdetünk: „Főzzünk együtt, együnk együtt!” szlogennel.
Baráti társaságok, munkahelyi csapatok, civil közösségek, családok jelentkezését várjuk, akik augusztus 26-án,
péntek délután együtt szívesen készítik el közösségük számára a vacsorát.
Helyszínt a főzéshez, vacsorához illetve némi támogatást (PB palack csere, sör jegyek) biztosítunk mindehhez.
Eszközökről, alapanyagokról a résztvevőknek kell gondoskodni, így mindenki kedve szerinti ételt készíthet.
Részvételi szándék jelzése és további részletek a Művelődési Házban!

Sátorban hangulatfelelős a HANGULAT BAND
16 óra Veterán motorok és autók felvonulása a falu utcáin, majd kiállításuk
17 órától a Borostyán étterem mögött szombaton délutánig.

2022. augusztus 27. szombat
10 órakor Ünnepi szentmise a Templomban
utána 11.30-kor a II. világháború hősi halottinak emlékművénél koszorúzás
10 órakor Falunapi focikupa a Sportpályán: Öregfiúk baráti mérkőzés
12 órakor Nemzetközi kézimunka kiállítás megnyitása a Jerney János Művelődési Ház nagytermében
12-15 óráig Ebéd a sátorban*
15 órától Színpadi műsor:
Díszpolgári Cím és Forráskútért Érdemérem átadása,
helyi tehetségek bemutatkozása…
17 órától 7 mérföldes gyerekkoncert a Parkban

3+2

18 órától
20 órától

akusztikus koncertje

7mérföldes

21.30-kor tűzijáték
Ebédtől hangulatfelelős a sátorban egész nap a DOMlX
Egész nap vásári forgatag, délután légvár, arcfestés a gyerekeknek.
Pedro Grama festőművész kiállítása a Parkban és a művelődési ház nagyteremének falain.
Veterán járművek kiállítása a Borostyán étterem mögött.
*Falunapra ebédjegyek elővételben vásárolhatók aug. 12-től a Borostyán étteremben és a Művelődési Házban
2.500 Ft/adag áron. Falunapi ajánlatunk: marhapörkölt-, pacalpörkölt körettel illetve rántott szelet körettel.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2022. augusztus 28. vasárnap
9:00 órától Teke verseny a piaci téri tekepályán
9.30 Gyülekező a forráskúti Lovaspályán (Temetővel szemben)
10 órától Pályabejárás, íjász és solymász bemutató
10.30 Bemutató hajtás
12-13 óráig Ebéd (Támogatójegy, mely az ebédet is magába foglalja
korlátozott számban a rendezvény napján, a helyszínen vásárolható.)
14 óra Délutáni bemutató hajtás
16 óra Eredményhirdetés
17 óra TOMBOLA, fődíj egy wellness utalvány!
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ISKOLAI HÍREK
TANÉVZÁRÁSRÓL…

3.osztályból:
Budai Blanka: Szorgalmáért, példás magatartásáért,
kiváló tanulmányi munkájáért, a színjátszó tanszakon nyújtott kiemelkedő tevékenységéért.
Barka Tatjána: Szorgalmáért, példás magatartásáért,
kiváló tanulmányi munkájáért, gyönyörű kézügyességéért.
Gyuris Vilmos: Szorgalmáért, példás magatartásáért,
kiváló tanulmányi munkájáért, a színjátszó tanszakon nyújtott kiemelkedő tevékenységéért.
Csúcs Hanna: Szorgalmáért, példás magatartásáért,
kiváló tanulmányi munkájáért, a színjátszó tanszakon nyújtott kiemelkedő tevékenységéért.
Mészáros Lili: Szorgalmáért, példás magatartásáért,
kiváló tanulmányi munkájáért, a színjátszó tanszakon nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, a területi
matematika versenyen elért dobogós helyezéséért.
Kálmán Romi: Szorgalmáért, példás magatartásáért,
kiváló tanulmányi munkájáért, a színjátszó tanszakon nyújtott kiemelkedő tevékenységéért.
Paplógó Csenge : Szorgalmáért, példás magatartásáért, a színjátszó és kézműves foglalkozásokon nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, csodás kézügyességéért.
Paplógó Gabriella: Szorgalmáért, példás magatartásáért, kiváló tanulmányi munkájáért, a színjátszó
tanszakon nyújtott kiemelkedő tevékenységéért.
Varga Lara: Szorgalmáért, példás magatartásáért, kiváló tanulmányi munkájáért, a színjátszó tanszakon
nyújtott kiemelkedő tevékenységéért.
Fodor Zalán: A furulya tanszakon nyújtott kiemelkedő
munkájáért.
Molnár Koppány: Szorgalmas tanulmányi munkájáért,
a furulya tanszakon nyújtott kiemelkedő tevékenységéért.
Balog János: Szorgalmáért, példamutató magatartásáért, kiemelkedő tanulmányi munkájáért, a gitár
tanszakon nyújtott tevékenységéért.
Borbás Kevin: Szorgalmas tanulmányi munkájáért, a
testnevelés órákon nyújtott nagyszerű teljesítményéért.
Vajthó Gergő: A gitár tanszakon végzett kiemelkedő
munkájáért.
4. osztályból:
Kolompár Dzsenifer: A furulya tanszakon nyújtott
szorgalmas munkájáért.
Tóth Kolos: Kitűnő tanulmányi eredményéért, szorgalmáért és segítőkészségéért.
Farkas Dominik: A furulya tanszakon nyújtott szorgalmas munkájáért.
Gazdag Máté Dávid: Példamutató magatartásáért,
szorgalmáért és a matematika versenyeken való
kitartó munkájáért.
Nagy Léna: Kitűnő tanulmányi eredményéért,
szorgalmáért, a matematika versenyeken elért kimagasló teljesítményéért, valamint a színjátszó
szakkörön való sikeres szerepléseiért.

Ó, IÓ, CIÓ VAKÁCIÓ
Június 22-én a 4. osztályosok műsorával, melyet
Nagyné Rabi Márta tanítónő állított össze, kezdődött
meg az idei tanév ünnepélyes zárása. A vidám zenés,
táncos műsorral a vakációt köszöntötték.
„A sulinak vége a bizi a kézbe, indul a vakáció
Kiálts az égbe, mert várat egy éve,
hogy táborba menni jó
Versenyek, nevetés, rengeteg lazulás,
a legjobb a számunkra
A társaság és a programok nagyon ász,
így találok barátokra.”
A műsor után az osztályfőnökök felidézték az idei tanév
legfontosabb pillanatait és a legjobb tanulók, a legszorgalmasabbak valamint a sportban és művészeti oktatásban kiemelkedők oklevelet, könyvet vehettek át.
Ezen felül a kitűnő tanulók idén is Cirkuszjegyet is kaptak! Mindnyájan rászolgáltak a dicséretre itt a faluújság
hasábjain is:
1.osztályból:
Balogh Krisztián: Kiváló tanulmányi eredményéért és
szorgalmáért.
Colta Alexandra-Daria: Kiváló tanulmányi eredményéért, kimagasló szorgalmáért, és lelkiismeretes
közösségi tevékenységéért.
Farkas Botond: Kiváló tanulmányi eredményéért, kimagasló szorgalmáért, és a versenyeken való aktív
szerepléséért.
Gyuris Márton: Kiváló tanulmányi eredményéért, és
kimagasló szorgalmáért.
Papp Gabriella: Kiváló tanulmányi eredményéért, kimagasló szorgalmáért, és a versenyeken való aktív
szerepléséért.
Szabó Gellért: Kiváló tanulmányi eredményéért, és kimagasló szorgalmáért.
Tamás Larissza: A versenyeken való aktív szerepléséért.
Tandari Áron: Kiváló tanulmányi eredményéért, és
kimagasló szorgalmáért.
2.osztályból:
Daka Adél: példamutató magatartásáért, szorgalmáért
és kitűnő tanulmányi eredményéért.
Elekes
Jázmin:
példamutató
magatartásáért,
szorgalmáért és kitűnő tanulmányi eredményéért.
Király Zénó: példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő tanulmányi eredményéért.
Sahin Blanka: példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő tanulmányi eredményéért.
Dobai Erik: példamutató magatartásáért, szorgalmáért
és jeles tanulmányi eredményéért.
Paplógó Sára: példamutató magatartásáért, szorgalmáért és jeles tanulmányi eredményéért.
Szalai Leila: példamutató magatartásáért, szorgalmáért
és jeles tanulmányi eredményéért.
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Gazdag András Gábor szép tanulmányi eredményéért,
szorgalmáért, segítőkészségéért, a közösségért
végzett munkájáért.
Gyuris Tímea Katalin kiemelkedő tanulmányi eredményéért, közösségi tevékenységéért, a színjátszó tanszakon végzett munkájáért.
Lippai Szabolcs szép tanulmányi eredményéért, közösségi tevékenységéért, a sportban nyújtott
eredményeiért, a színjátszó tanszakon végzett
színvonalas munkájáért.
Maróti Viola kiemelkedő tanulmányi eredményéért,
közösségi tevékenységéért, a színjátszó tanszakon
végzett munkájáért.
Oláh Fruzsina közösségi munkájáért.
Széll Száva szép tanulmányi eredményéért, közösségi
munkájáért.
Veres Diána segítőkészségéért, közösségi tevékenységéért, a színjátszó tanszakon végzett munkájáért.

ISKOLAI HÍREK
Rabi Elizabet: Kitűnő tanulmányi eredményéért,
szorgalmáért, és a színjátszó szakkörön végzett
sikeres szerepléseiért.
Tari Krisztián István: Kitűnő tanulmányi eredményéért,
a matematika versenyeken elért szép teljesítményéért, valamint a színjátszó szakkörön végzett
szorgalmas munkájáért.
Galzó Zalán: Kitűnő tanulmányi eredményéért és
szorgalmáért, valamint a matematika versenyeken
való kitartó munkájáért.
Török Hajnal: Kitűnő tanulmányi eredményéért, a
matematika versenyeken elért kimagasló teljesítményéért, valamint a furulya tanszakon nyújtott
kiemelkedő munkájáért.
Vass Kornél: Kitűnő tanulmányi eredményéért, és a
matematika versenyeken való kimagasló teljesítményéért.
Budai Noémi: A versenyeken és a műsorokban való
aktív részvételéért és a színjátszó szakkörön végzett
szorgalmas munkájáért.
5. osztályból:
Goda Fanni Regina: Kiemelkedő közösségi munkájáért,
szorgalmáért, szép tanulmányi eredményéért és
példamutató magatartásáért.
Vajner Violetta Vanda: A furulya tanszakon végzett
kiemelkedő munkájáért, szép tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért.
Soós Nikolett: Szép tanulmányi eredményéért, szorgalmáért és példamutató magatartásáért.
Németh Dzsenifer: Kiemelkedő közösségi munkájáért.
Lajkó Barbara: Közösségi munkájáért, segítőkészségéért és szép tanulmányi eredményéért.
Meszes Viktor: Szép tanulmányi eredményéért és
közösségi munkájáért.
6. osztályból:
Csikós Mirjam: Kitűnő tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért és szorgalmáért.
Csomós Gabriella: Kitűnő tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért és szorgalmáért.
Németh Zoárd: Jeles tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért és szorgalmáért.
Ocskó Laura: Jeles tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért és szorgalmáért és a
kézműves szakkörön nyújtott teljesítményéért.
Tari Zsuzsanna: Kitűnő tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért és szorgalmáért.
Tóth Maja: Jeles tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért és szorgalmáért.
7.osztályból:
Bárkányi Anna szép tanulmányi eredményéért, segítőkészségéért, közösségi munkájáért.
Borbás Linetta Miléna közösségi tevékenységéért, a
kézműves
tanszakon
végzett
eredményes
munkájáért.
Gál Petra szép tanulmányi eredményéért, közösségi
munkájáért.

Az évzáró végén Sápi Zoltán igazgató idén is felhívta a
figyelmet a nyári vakáció veszélyeire is, vízparton
kerékpáron vagy a barátokkal focizva is figyelni kell a
balesetek megelőzésére, majd a 2021/2022-es tanévet
hivatalosan bezárta!
Néhány kitüntetett diákunk és a tanévzáró pillanatai:
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INFORMÁCIÓK
A 2022/2023-AS TANÉV KEZDÉSÉHEZ:

ISKOLAI HÍREK
A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a régi jó világ,
És mint a fecske alkonyati szélnek
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.

2014-2022.
2022. június 18-án szombaton a gyönyörűen feldíszített
iskolaépületből elballagott a Forráskúti Általános iskola
és AMI 19 végzős diákja, a LEG-ek osztálya.
A képviselőtestület nevébe Fodor Imre polgármester
Úr köszöntötte a végzősöket, majd egy-egy plakettet
adott át a tanulóknak.
A hagyományoknak megfelelően a zászlóátadást
követően, a 7. osztályosok köszöntek el a távozóktól. A
ballagók nevében Török Sarolt búcsúzott az iskolától,
majd a végzősök megköszönték tanáraik és az őket
segítők dolgozók munkáját, valamint a meghatódott
szülők törődését is. A ballagók műsorukban Oláh
Ferenc gitárjátékával valamint az osztály kedvenc
dalával örvendeztették meg a vendégeket:
„Annyi mindent kéne még elmondanom
S ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom
Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk…”
Sápi Zoltán igazgató ünnepi beszédében a már megszokott módon név szerint is felidézte a végzősök
LEGjellemzőbb tulajdonságait, valamint megköszönte a
szülői munkaközösség tagjainak: Illés Istvánnénak,
Oláhné Bodor Magdolnának és Török Tildának sokéves
munkáját.
Az osztály LEGkiemelkedőbb tagjai oklevelet és jutalomkönyvet vehettek át:
Szekeres Bálint Ádám kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért!
Török Sarolt kiemelkedő tanulmányi eredményéért,
versenyeken való részvételéért, a Hungarikum
vetélkedőn nyújtott teljesítményéért, közösségi
munkájáért!
Mata Nóra a Hungarikum vetélkedőn nyújtott
teljesítményéért, közösségi munkájáért.
Oláh Ferenc a Hungarikum vetélkedőn nyújtott
teljesítményéért, a gitár tanszakon nyújtott kitartó,
szorgalmas munkájáért
Fekete Piroska Roberta példamutató magatartásáért
és a gitár tanszakon nyújtott kitartó munkájáért!
Jenei Gábor a sportban nyújtott teljesítményéért!
Isten veletek!

A tankönyveket augusztus 25-én, csütörtökön 8-16:30
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!
A szeptemberi étkezést is ekkor kell megrendelni és
fizetni az ISKOLÁBAN! A további hónapok befizetése a
már megszokott módon a Könyvtárban történik
Barnáné Király Anikónál minden hónap elején. Az
ingyenes vagy kedvezményes étkezésre jogosultakat
kérjük, hogy hozzák magukkal a jogosultságot igazoló
okmányokat, 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 lejárt, ezeket mihamarabb
kérvényezzék újra!
Művészeti oktatás:
A művészeti oktatás térítési díját a 2022/2023-as
tanévre vonatkozóan a Szegedi Tankerületi Központ az
alábbiak szerint határozta meg:
kézműves, tánc, színjáték tanszak:16 400 Ft/tanév;
hangszeres tanszak:17 500 Ft/tanév
Mivel az 1. félévi díjak befizetési határideje október 15.,
kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy lehetőség szerint már a
tankönyvosztáskor szíveskedjenek az 1.félév aktuális
térítési díját (8200 Ft; 8750 Ft) befizetni, de minimum
5000 Ft-ot.
Egyúttal tisztelettel kérünk minden szülőt és gyereket,
hogy erre az időpontra szíveskedjen átgondolni, hogy
milyen tanszakon kíván a tanuló részt venni!
TANÉVNYITÓ
ÜNNEPSÉG
szeptember
1-jén
csütörtökön, 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.

TANESZKÖZÖK:
Kérjük a szülőket, hogy MINDEN eszközre, ruhára
írják rá a gyermekük nevét, legalább monogramját!
Az 1. osztályosok már megkapták a tanszerlistát,
valamint elérhető az osztály facebook csoportjában.
2-4. osztályosok:
Mindenből jó a tavalyi is, ha még jó állapotban vannak.
A tanítók a frissített taneszközlistát az osztályok
facebook csoportjában is elérhetővé teszik!
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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 30 cm-es és 2 db háromszög vonalzó, 10 db
milliméterpapír. Magyar órákra minden évfolyamon: 3
db A/5-ös méretű, 21-32-es számú, felsős vonalazású
füzet (irodalomnak, nyelvtannak és dolgozatoknak), 5.
évfolyamon+1 db 21-32-es vonalas füzet a szabályoknak; 1 db „lefűző”/gyorsfűző, amelyben rögzíthetők a kilyukasztott lapok – a többi évfolyamon a
korábbiakat folytatjuk), stift ragasztó, 2 kék és 1 zöld
toll. 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. Fizika órára: 1 db A/4
méretű négyzetrácsos füzet és 1 db A/4 lefűző.
Matematika órára: 1 db A/4 lefűző, a négyzetrácsos és
sima füzet legyen A/4 méretű ( 6-8. osztályokban).
Rajz és Technika órára: (tustinta nem kell)
Minden felsős osztályban: 50 db A4-es famentes
rajzlap; filctollkészlet-vastagabb fajta, 2 db fekete
alkoholos tűfilc, 2 db vastagabb alkoholos fekete filc; 12
db-os színesceruza-készlet, jó minőségű olló; ragasztó:
2 db ragasztó stift, 1 db folyékony ragasztó, 1 db cellux;
30 cm-es vonalzó.
Ezeken kívül: 5-6. osztályban: 1 csomag színes papír
készlet, zsírkréta. Festéshez: tempera, vízfesték,
vékony-közepes-vastag ecset, vizes tál, rongy.
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: ajánlott 2 csomag 100-as papír zsebkendő, 2
csomag szalvéta, a napköziseknek dupla mennyiségben!

Nagy örömünkre szolgál, hogy idén ismét nagy érdeklődésnek köszönhetően sikerült a Bordány SK közreműködésével óvodás és iskolás gyermekeknek focitábort szervezni. Egy héten keresztül minden a fociról
szólt. A gyerekek a tábor időtartama alatt játszva, szakemberek felügyelet mellett igyekeztek a foci technikai
készségeit elsajátítani. Utolsó nap Ádám Martin is részt
vett a táborban. A gyerekek nagyon élvezték a programot, bátran kérdeztek a magyar labdarúgó-bajnokság
gólkirályától. Köszönjük mindenkinek a részvételt!

A focitábor kis csapata

FORRÁSKÚTI FK AUGUSZTUSI PROGRAMJAIRÓL
EGY KIS ISMERTETŐ

A csapat részt vesz a Csongrád-Csanád Megyei Kupán,
melynek 1. fordulója 2022.08.13-án 17.30-kor lesz a
Forráskút Sportpályán és a Baks BSE csapatát fogadjuk.
Csongrád-Csanád Megyei III. osztály bajnoksága is
elkezdődik 16 csapat részvételével.
Fordulóink augusztus és szeptember hónapban a
következők lesznek:
2022.08.27. Kisteleki TE - Forráskúti FK
17.30 Kisteleki Sportpálya
2022.09.03. Forráskúti FK - Sándorfalva SKE
16.30 Forráskút Sportpálya
2022.09.11. Földeáki TC - Forráskúti FK
16.30 Földeák Sportpálya
2022.09.17. Forráskúti FK - Bordány SK
16.00 Forráskút Sportpálya
2022.09.25. Algyő SK II. - Forráskúti FK
16.00 Algyői Sportpálya
Várjuk lelkes szurkolóinkat a hazai és idegenben megrendezésre kerülő meccseinkre!
Köszönettel
Tóth-Rabi Mariann

A ballagási ünnepség egy pillanata
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Az online elektronikus permetezési napló bevezetését 2023. január 1-re halasztották, bővebb
információk később várhatók.
A munkánk elszámolásához elektronikus úton történő rögzítésre van szükség, az a kérésem, hogy az
ügyintézésre telefonjaikat hozzák magukkal
A telefonszámom : 06-30/337-2520
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok
Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket.
Kérdések esetén állok rendelkezésükre.
A nyári időszakban többször leszek majd szabadságon, melyek az ügyfélfogadás idejét érinteni
fogják. Kérem, figyeljék az irodáknál a kiírásokat.
Az
aktuális
pályázati
lehetőségek
a
www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a
www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon
megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat
Tisztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓJA
Augusztusi aktualitások
Tisztelt Termelők!
A nyári időszakkal kapcsolatosan a következő információkat osztanám meg Önökkel
Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:
Július 1-től elkezdődött a 2022-es területalapú támogatások ellenőrzési időszaka. A légi felvételes
ellenőrzések mellett helyszíni ellenőrzésekre is sor
kerülhet, melynek keretében vizsgálják a kultúra
azonosságot, a területnagyságot, valamint a terület
gyomosságának az állapotát. A módosításokra az
ellenőrzés megkezdéséig van lehetőség, már csak
olyan módosítások végezhetők, melyek a támogatás
összegét nem befolyásolják. Szintén az előző évekhez hasonlóan a másodvetésű növények bejelentésére a vetés / ültetés után 15 nappal van lehetőség,
a bejelentésre az ellenőrzési folyamatok megkönynyítése miatt van szükség
A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött
zöldségnövény, ipari zöldségnövény és szálas fehérjenövény kiegészítő támogatást igénylő gazdák esetében a felhasznált szaporítóanyagról , annak számlájáról adatot kell szolgáltatni. Azok a termelők, akik
a számlák adatait még nem adták le, kérem, keressenek.
A gyümölcsösökben termeléshez kötött támogatást igénylő gazdák esetében helyszíni szemle során
a hektáronkénti tőszám ellenőrzésével kapcsolatban
helyszíni szemle jegyzőkönyvet kell felvenni. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az érintett
termelőket keresni fogom, illetve kérek mindenkit,
jelentkezzenek. A határidő 2022. augusztus 20.
Ha az idei év során elemi kár ér bárkit, valamint
tagja a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszernek, a káresemény bekövetkeztétől számított 15
napon belül azt be kell jelenteni az MKR elektronikus
felületén. A kukorica, egyéb növények aszálykárának
a bejelentésére legkésőbb az aratás megkezdése
előtt 15 napig van lehetőség, az utolsó határidő
2022. szeptember 30.
Zsombón a belterületi, mezőgazdasági céllal hasznosított nem beépített ingatlanok esetében az adómentesség igazolásához az ügyintézési lehetőség
szeptember 15-ig lehetséges, az érintett termelők
kérem, jelentkezzenek
Több blokk is Nitrátérzékeny területté és Natura
2000-es területté vált, ezt az Egységes kérelem
hibaüzenetei között lehet megtalálni. Az ilyen
blokkban lévő gyepterületeken környezetvédelmi
szempontból kedvező kaszálási módszereket kell
alkalmazni, az elsőkaszálást július 1-ig el kell végezni,
s a tervezett kaszálást a Kiskunsági Nemzeti Park felé
be kell jelenteni.

Állás hirdetés
A Borostyán étterembe konyhai
dolgozót keresünk felvételre
teljes munkaidőben.
Érdeklődni: személyesen
vagy telefonon
Varga Istvánnénál 70/376-7408

VIDÉKI SZEMLÉLETFORMÁLÁST, EGÉSZSÉGNEVELÉST
ÉS REKREÁCIÓT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK A
MÓRAHALMI JÁRÁS TERÜLETÉN
MÚLT-KORI KIKAPCSOLÓDÁS VP6 -19.2.1.-43-5/B-19

Kedvezményezett: Forráskút Község Önkormányzata

Tisztelettel meghívjuk Önt Forráskút Község
Önkormányzata és A Forráskúti Általános Iskolás
Gyermekekért Alapítvány által közösen szervezett
Múlt sportjai a jelenben programunkra
2022. augusztus 28-án.
Helyszínek: Forráskút, Piac tér és lovaspálya
9 órától Teke verseny a piaci téri tekepályán
10 órától Íjász és solymász bemutató
a Lovaspályán,
13 óra díjugrató bemutató
az Equitania lovasklubban
Mindenkit szeretettel várunk!
A műsorváltozás
jogát fenntartjuk!
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BEMUTATKOZNAK A
CSIPKEBOGYÓ KÉZIMUNKAKÖR TAGJAI

K. Tóth Lajosné, Katalin
Egy Tatabánya környéki
kis faluban, Pátyon nőtem
fel. Dolgozni Tatabányán
kezdtem, egy bőrdíszműves
üzemben, ahol cipőket gyártottunk. Az 1970-es végén,
házasságkötésem után Szegedre kerültem. Itt is bőrdíszművesként, majd a
Pannónia Szőrme Vegyesipari Vállalatnál irhanyíróként dolgoztam. A feladatom az irha mintára való
nyírása volt.
2000-ben férjem családi okok miatt Forráskútra
kérte áthelyezését, ekkor költöztünk ide. Ekkor már
rokkant nyugdíjas voltam, a kertünk gondozásával,
zöldségfélék termesztésével foglalkoztam.

Lippai Géza Zoltánné Erika
vagyok 1958. október 25-én
születtem.
Általános iskolát befejezve
otthon maradtam a családi
gazdaságban.
Később elvégeztem egy szabás-varrás kezdő, haladó
tanfolyamot az újszegedi November 7-e Művelődési Házban. A szerzett tudást
sikeresen kamatoztattam a családom körében.
A mezőgazdaság sok éven át meghatározta életünket, de téli estéken pihenés, kikapcsolódás gyanánt
igyekeztem az anyukámtól tanult hímzést, gobelinezést és kötést gyakorolni. Ezen felül bedolgozást
vállaltam a Dorogi vegyesipari szövetkezetbe, gumiharangokat sorjáztam, ajtó és csomagtér szigetelőket
készítettem Zsigulikhoz és Trabantokhoz. Férjemmel
igyekeztünk költségeinket csökkenteni, így nem okozott gondot festeni, tapétázni, lambériázni éjszakákon át.
Teltek-múltak az évek és egy szép decemberi napon
a Magyar Posta alkalmazottja lettem, ahol közel 18
évet tölthettem el. Mindemellett maradt a mezőgazdaság és szinte semmi szabadidő. Ennek ellenére elvégeztem egy számítógépes alaptanfolyamot és videókból megtanultam a papírfonást, majd pár hónap
után 2017-ben a falunapi kiállításon találtam magam.
Következő évtől a Csipkebogyó kézimunkakör tagjaként jártam a környező települések rendezvényeit,
kiállításait. Tiszaszigeten nagyon megtetszett a kvilling papír technika, amivel szívesen készítek húsvéti,
karácsonyi és egyéb alkalomra hűtőmágneseket,
ajándékokat. Újabb és újabb ötletek, alkotások
következtek úgy, mint az üveg dekorálás különböző
technikák alkalmazásával.
A csoporton belül igyekszünk tudásunkat megosztani egymással, így Czékusné Erzsikétől megtanultam
a makramé fortélyait. Kezdetekben megszerzett
papírfonás technikával elkészítettem a csoport okleveleinek kereteit.
2022-ben elvégeztem egy vesszőfonó szakkört a
Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében Forráskúton.
Szabadidőmben szívesen alkotok otthon a hobbi szobában, jelenleg gyémántszemes képeket készítek és
szeretném megtanulni a harisnyavirág készítését.
Szerencsére családom támogat és ez még tovább
ösztönöz.

A kézimunka gyerekkorom óta - kisebb megszakításokkal - követ. Főleg hímzéssel foglalkozom.
Unokáim, dédunokáim szívesen viselik az általam
hímzett ruhácskákat, pólókat. Lakásomat, családtagjaim lakását hímzett terítőim díszítik.
A kézimunka mellett szeretek olvasni, keresztrejtvényt fejteni, szeretem a zenét. és valamikor
még tangóharmonikáztam is.
____________________________________________________________

Mint minden évben, idén is
elérkezik az augusztus. Ha
augusztus - akkor Falunapok! Ha
Falunapok – akkor KÉZIMUNKA
KIÁLLÍTÁS! A hagyományokhoz
híven, idén is kérjük, minél többen mutassák meg
alkotásaikat! Hozzák el, mutassák meg, mivel foglalkoznak, mit alkottak szabadidejükben. Alkotásaikkal tegyék színesebbé kiállításunkat! Munkáikat
augusztus 22- ig várjuk csütörtökön 17-19 óráig az
Alkotóházban, vagy ettől eltérő időpontokban Pálnik
Zoltánnénál. Fontos, hogy tartsák be a határidőt,
mert csak így tudunk munkáiknak helyet biztosítani.
Érdeklődni: a 0630/731-0386 vagy a 0670/780-3222
telefonon lehet.
Pálnik Zoltánné, Csipkebogyó Kézimunkakör
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valamennyi kereskedelmi egység fenntartása is komoly
nehézségekbe fog ütközni!
Több nagykereskedő komoly szállítási költséget
vezetett be a gyógyszertárak számára, tehát lehetnek
olyan esetek, amikor néhány nap gyógyszerrendelését
össze kell várni, így nem biztos, hogy azonnal másnapra
meg is érkezik a korábban megrendelt gyógyszer, pláne,
ha valami hiánycikk listára is kerül!
Kérünk mindenkit, hogy ne várja meg, amíg az utolsó
szem gyógyszere is elfogy, mert nem biztos, hogy
másnapra az meg is érkezik a gyógyszertár minden
igyekezete ellenére.
A Covid-19 járványt sem sikerült legyőznünk, így
ezzel a problémával is komolyan kell nap, mint nap
foglalkozunk.
Ezért tisztelettel megkérünk minden kedves Beteget,
aki a forráskúti Szent Kereszt Gyógyszertárunkba
betér, hogy vegye komolyan a maszkhasználati
kötelezettséget!
A gyógyszertár dolgozói öt hullámon keresztül tudták
biztosítani a település számára a gyógyszertár
zavartalan nyitva tartását, annak ellenére, hogy
folyamatosan voltak és vannak is fertőzöttek a
településen. Mindez azonban csak a szigorú maszk
használattal érhető el, amely kellő védelmet biztosít
mind a betegeknek, mind a dolgozóknak egyaránt.
Legyenek tudatában azzal a ténnyel, ha bármelyik
gyógyszertári dolgozónk megfertőződik mégis, nem
tudunk váltó műszakot biztosítani, mint más nagy
forgalmú gyógyszertárban, mert nincs plusz
személyzet!!!, így a gyógyszertárat be kell zárni a
karantén idejére! Kérjük vigyázzanak ránk, mi is
vigyázunk Önökre!
Folyamatos fertőtlenítés van ugyan, de aki betegnek
érzi magát, vagy igazoltan fertőzött, tisztelettel
kérjük, hogy ne jöjjön be a gyógyszertárba. Kopogjon
be az ablakon, ki fogjuk szolgálni, de amennyiben bejön
a betegtérbe, újra kell fertőtleníteni, a fertőtlenítő szer
hatását meg kell várni, addig más betegeket nem tudunk
kiszolgálni.
Ez a folyamat jelentősen lelassítja a munkát, megnő a
felesleges várakozási idő, ami elégedetlenséget szül a
várakozók körében, minden igyekezetünk ellenére.
Minden beteg lehetőség szerint csak annyi időt töltsön a
gyógyszertárban, amennyi feltétlenül szükséges. A
tudatos gyógyszertári megjelenéssel gyorsítható
csak fel a beteg mihamarabbi kiszolgálása. Tehát:
Legyenek előkészítve a taj számok, akár a kártyán,
akár bemondva. Legyenek összeírva a kiváltandó
gyógyszerek, továbbá minden kedves beteg
gondoskodjon arról, hogy legyen is receptje a
felhőben!
Ezekre a problémákra szeretnénk rá írányítani a
figyelmet azzal a kis játékkal, amelyet a Szent Kereszt
Gyógyszertár hirdetett meg „ A HÓNAP BETEGE „
címmel .

PATIKAI HÍREK

KEDVES BETEGEK, KEDVES FORRÁSKÚTI LAKOSOK!
A gyógyszertárak, mint szoros szakmai és gazdálkodási
szabályok szerint működő egészségügyi szolgáltatók, az
elmúlt időszak nehézségei ellenére is eddig
zökkenőmentesen, a lakosság érdekeit figyelembe véve
tudtak működni.
A pandémia és az inflációs hullám jelentős gazdálkodást
nehezítő hatásai ellenére a forráskúti Szent Kereszt
Gyógyszertárunk is eddig zavartalanul működött, és
minden betege számára tudta biztosítani a szükséges
gyógyszereket.
De !!! Mára azonban a helyzet jelentősen megváltozott,
mind a Covid-19 pandémia, mind az ukrán-orosz
háború következtében, amely történések maguk után
vonták az élelmiszer árak elszabadulását, az energia
hordozók nagymértékű drágulását, az inflációt.
Július 30-ával a kormány több olyan intézkedést és
korlátozást volt kénytelen bevezetni, amelyek a
jelenleg zavartalanul működő gyógyszertárak
szerkezetét is nagymértékben befolyásolják.
A gyógyszertáraknak a támogatott gyógyszerek
hatósági árrés szabályozása és forgalomnövekedés
korlátjai miatt nincs lehetőségük betegeik felé a
költségnövekedés áthárítására.
Minden gyógyszertár csak abból az árrésből tudja
biztosítani működésének feltételeit, amely árrés az adott
gyógyszertárban csapódik le.
Az euro és dollár árfolyam soha nem látott növekedése
is jelentős negatív hatásokat eredményez.
Ez a tendencia már a Covid- 19 járvány idején is
megfigyelhető volt, de sajnos most a háborús
gazdasággal is szembe kell néznünk!
Gyógyszergyártók egyes alapanyagokat nehezen, vagy
egyáltalán nem tudnak beszerezni, a nagykereskedők
pedig visszatarthatnak gyógyszereket a korlátozott
beérkezésük miatt vagy osztással próbálják a patikai
igényeket kielégíteni.
Több gyógyszer már most is hiánycikk és ezután pedig
várható, hogy még több gyártó teszi közzé hiánycikk
listáját.
Ezen információk ismeretében, legyen kedves minden
forráskúti Beteg is tudatosan összeállítani a
kiváltandó gyógyszereik körét, mindenkinél legyen
otthon tartalék az esetleges negatív hatások
átvészelésére!
A piaci üzemanyag árak július 30-ai bevezetésével
valamennyi termelést, illetve szolgáltatást végző
vállalkozás még nehezebb helyzetbe kerül, továbbá
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Amennyiben a gyógyszertárba betérő az alábbi öt
kritériumnak megfelel, indulhat a HÓNAP BETEGE
címért. Az öt kritérium a következő: 1. maszkhasználat
2. taj-kártya előadása, vagy azonnali bediktálása, 3.
kellő számú e-recept megléte, 4. átgondolt vagy összeírt
gyógyszerlista ( gyógyszeres dobozok is megfelelőek,
illetve bármilyen formában összeszedett lista is
megfelelő)
5. ha van kosara, szatyra is a betegnek jelentős
mennyiségű kiváltás esetén. Természetesen továbbra is
segítséget nyújtunk minden betegnek, akinél valamelyik
kívánalom elmarad, de ebben az esetben már nem
indulhat a sorsoláson a HÓNAP BETEGE címért.
Most említett játékunkat július hónapban kezdtük, és
addig kívánjuk folytatni, amíg a patikai munkát segíti.
Minden hónap végén egy kisgyermek húzza ki a
nyerteseket egy dobozból ,és azok akik hozzájárultak
nevük közzé tételéhez a Forráskúti HírForrásban , ily
módon szerezhetnek tudomást arról, hogy elnyerték a
HÓNAP BETEGE megtisztelő címet. Azok a betegek,
akik nem járultak hozzá nevük közzétételéhez, azokat
telefonon keresztül értesítjük. Minden hónapban
minimum 10 beteg neve kerül kisorsolásra.
Július hónapban a kis
Veszelka Emma Gabriella
volt a segítségünkre, olyan
ügyesen húzta ki a neveket,
hogy egyszerre több név is
akadt a kis markába! Köszönjük a közreműködését!
Reméljük, hogy ez a kis
játék elnyeri a tetszésüket, a
figyelmet a helyi gyógyszertárra irányítva, továbbá,
hogy minden forráskúti lakosnak is az az érdeke, hogy
működjön gyógyszertár a településen. Nagyon sokan
nincsenek abban a helyzetben, hogy más esetleg érdekesebb gyógyszertárba átjussanak. Mi szaktudásunkkal,
hozzáállásunkkal tudjuk szolgálni forráskút lakosságát,
de ez jelen helyzetben csak össze-fogással lehetséges!
Egyeztetni fogunk Polgármester Úrral, az Orvosokkal, az
Egészségügyi Szakszemélyzettel, hogy a háborús gazdasági válság ellenére minden kedves beteg nagyobb
fennakadás nélkül hozzá juthasson gyógyszereihez.
Várjuk Önöket továbbra is szeretettel, és jobbító
ötleteiket is szívesen fogadjuk!

A Szent Kereszt Gyógyszertár július Hónap Betege
címet kapták:
Ádám Illésné Irmuska, Bakó Józsefné Marika, Bartucz
Ferencné Irénke néni, Csukonyi Mihályné Terike, Colta
Cristinel, Deák Józsefné, Dobai István, Fodor Imréné
Jutka, Gábor Ferencné Emma, Gódáné Vidéki Erika,
Godó Erzsébet, Gyuris Árpád, Gyuris Árpádné Marika,
Gyuris Editke, Gyuris Katika, Gyuris Imréné Marika,
Gyuris Vivien, Hegedűsné Kónya Szilvia, Huszár
Józsefné Erzsi néni, Jenei Márta, Kálmán Ferencné
Esztike néni, Kondász Ferencné Margitka, Kovács
Lajos, Lajkó Istvánné Évike, Lajkó Krisztina, Lippai
Istvánné Katika, Maróthy István Kelemen, Mancs Mihály,
Márta Istvánné Eta néni, Meszes Sándorné Erzsike,
Nagy Mihályné Marika, Nyúl Mihályné Ida néni, Ocskó
Istvánné Erzsike, Pintér Elekné Etike, Rabi Mária, Rabi
Józsefné Valika, Rácz Imréné Marika néni, Sahin
Antalné Jutka, Sebők Imréné Zsuzsika, Sós Lajosné
Klári néni, Szalai Istvánné Aranka, Tajti Tiborné, Vass
Géza, Vass Istvánné Marika, Vass Jánosné, Vass
József, Vass Józsefné Gyöngyike, Veszelka Lászlóné,
Veres Ferencné Marika néni, Vörös Istvánné, Zádori
Olga, Zámbó Zoltánné Olga. Egy Beteg nem járult hozzá
neve közzétételéhez, őt – tiszteletben tartva kéréséttelefonon fogjuk értesíteni.
Nyereményük a dicsőség !
És a dicsőségen kívül,
majd meglátják...

______________________________________________

a Jerney János Művelődési Házban!
A Jóga a mindennapi életben egyesület
szervezésében, SZEPTEMBER 13-TÓL,
KEDDENKÉNT 17 ÓRÁTÓL.

Kényelmes ruha és matrac szükséges
a jógagyakorláshoz.
Jelentkezni előzetesen
az info@jogaszeged.hu e-mail címen
és a +36204083499 telefonszámon vagy
a Művelődési Ház elérhetőségein.

Tisztelettel: dr. Cseh Gyöngyike
gyógyszertár vezető/ gyógyszerhatástani
szakgyógyszerész-jogász

További információ: www.jogaszeged.hu
Szeretettel várunk
mindenkit, aki
szeretné megteremteni,
megőrizni
testi-lelki egészségét!

dr. Cseh Jánosné dr. Magyar Magdolna
személyi jogos gyógyszer-technológiai
szakgyógyszerész
dr. Krajcsovicz Domokos Pál
jogi szakokleveles szakgyógyszerész
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
HITTANOSOK TÁBOROZTAK
Az idén ismét volt hittanos tábor a három falu:
Üllés,
Forráskút,
Zsombó
hittanosainak
részvételével.
A pénz, az adakozás, a megbocsátás és a
képességek is szóba kerültek a hétfői szerda és
péntek délelőtt és persze a hozzájuk kapcsolható
bibliai történetek is. Ezekhez kapcsolódóan
kézműveskedtek is: hétfőn egy kis bőrszütyőkét,
szerdán pedig csapatonként egy mozaikot
készítettek.
Nagyon szép időnk volt, így sokat voltunk a
szabadban. Természetesen a kirándulások sem
maradtak el: megfordultunk Zsombón és
megnéztünk néhány nevezetességet (bunkerek,
naprendszer). Ellátogattunk Gyulára is, ahol a
Szent József templomban kezdtük napot, majd
ellátogattunk az Almásy kastélyba is. Ebéd után
felszálltunk a városnéző kisvonatra, majd
fagyiztunk és végül még a Nádi Boldogasszony
templomba is ellátogattunk, ahol a napot zártuk.
Forráskút templomát is megszemléltük és a
gyerekek a templomkertben is játszhattak.
Az egész hetet táborzáró misével zártuk péntek
este, ahol a gyermekek által készített
süteményekkel kínáltuk meg a jelenlevőket.
Másnap pedig játékos vetélkedőre hívtuk a
családokat a forráskúti művelődési házhoz, amely
végén elfogyaszthattunk együtt egy finom ebédet.
Az egész héthez rengeteg támogatást kaptunk.
Ennek a hétnek a programjaihoz hozzájárult
Magyarország Kormánya az „Egyházi közösségi
célú programok támogatásával”(Projekt címe:
Hittanos tábor Zsombón, EKCP-KP-1-2022/3001234) projekttel is, melynek keretében a
zsombói Kisboldogasszony Plébánia 400.000 Ft
támogatásban részesült. Ezen támogatásból a
gyulai kirándulásbusz és ebéd költségéhez és a
kézműveskedés anyagköltséghez kaptunk segítséget.
De emellett az egyházmegyétől, a forráskúti önkormányzattól is kaptunk anyagi támogatást, amelyet ezúton is köszönök.
Hálás vagyok mindenkinek minden segítségért,
imáért. Külön köszönet az egész héten velem lévő
segítőknek!!!
Baloghné Zádori Tamara, hitoktató

ZARÁNDOKLAT MÁTRAVEREBÉLYRE
2022.
július
24-én
vasárnap, Szent Anna búcsúra
a
„Nagyszülők
napja” alkalmából zarándokoltunk
Mátraverebélyre, 51 fővel
Forráskútról. Ennek a napnak a programjához hozzájárult Magyarország Kormánya az „Egyházi
közösségi célú programok támogatásával” (EKCPKP-1-2022) projekt keretében, 400.000 Ft
finanszírozásban részesült plébániánk, melynek
egy része ennek az útnak a személyszállítás költségeihez nyújtott támogatást. Amikor megérkeztünk
Szentkútra, zarándokcsoportunkat fogadták, majd
misézett Udvardy György veszprémi érsek, a mise
végén áldást adott a jelen lévő nagyszülőknek és a
családoknak. Köszönöm Fődiné Nagy Mártinak,
illetve Császárné Juliska néninek a szervező
munkát.

KÁPOLNÁBAN JÁTSZÓSAROK
Forráskúti Mária kápolnában igyekszünk biztosítani a kisgyermekes családok részére is a misén
való részvételt úgy, hogy televízió készülék segítségével közvetítve van a templomban lévő szentmise. A gyerekek részére is egy kicsit szabadabb
teret biztosítunk. Itt olyan eszközökkel van berendezve egy sarok, amikkel jobban le tudják kötni
magukat a gyerekek, és a szülők is nyugodtabban
rész tudnak venni a misén.
A játszósarok kialakításához adományként nyújtott bútorokat, szőnyeget, játékokat és egyéb eszközöket köszönjük, Nagyné Rabi Mártinak és TóthRabi Mariannak.
Kissné Tóth Klára
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés

Barna Alexandra és Zámbori Balázs

Vass Andrea és Sahin Zsolt
fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Gólyahírek
Gergely Márton Józsefnek és Szűcs Emesének

Hétfőn 15 órától Nyugdíjasklub

Kevin Noel

17 órától Őszirózsa Népdalkör próbái
19 órától Zumba Zsolnai Tamással

Gyöngyi Péternek és Heródek Edit Veronikának

Péter

Kedden 17 órától (szept. 13-tól) JÓGA

Colta Florinnak és Tinu Rozáliának

Emília Elizabet

(A tanfolyammal kapcsolatban részletek a 11. oldalon.)

Kéthetente kedden 15 órától Egészségklub

nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Godáné Ádám Mária
egészségfejlesztő-terapeutával .

Halálozás
Farkas Imréné Maróti Erika

Szerdán 9 órától Baba mama klub

(élt 66 évet)

17.15-től Pilates
Ördög Eszter oktatóval.

Hozzátartozói fogadják részvétünket!
TEMETŐGONDNOK Gyuris Józsefné Marika,

Csütörtökön az Alkotóházban

Tel.: 06 30/924 93 51. Cím: Forráskút József A. u. 84.

Kézimunkakör
SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
Nyitvatartási időben látogatható.
KÖNYVTÁR Kedden és csütörtökön
8-12 és 13-18 óráig tart nyitva.

www.facebook.com/forraskutmuvhaz
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS
E-MAIL CÍMEK:

VÁSÁRNAPTÁR - AUGUSZTUS
Kistelek
Szeptember 4. állat- és kirakodó vásár
Kiskundorozsma
Szeptember 11. kirakodó vásár
Mórahalom Szeptember 18. állat- és kirakodóvásár
Ruzsa
Szeptember 25. állat- és kirakodó vásár

Polgármesteri Hivatal

06 62/287-222
fax: 06 62/287-323
06 70/489 5655
e-mail: hivatal@forraskut.hu

Fodor Imre polgármester 06 70/3828 031
e-mail: polgarmester@forraskut.hu

HÉTVÉGI ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Az ügyelet hétévégén 8 és 20 óra között hívható
aug. 13-14. Dr. Kovács Tibor

Általános Iskola

06 62/587-140
tel/fax: 06 62/587-141
06 30/740-3213
e-mail: igazgatosag@ufcs.hu

+36309653114

aug. 20-21. Dr. Hursán Mihály +36309986139
aug. 27-28. Dr. Papp Sándor

+36304879805

Margarét Óvoda és Bölcsőde
Óvodai intézményegysé 06 62/287-123
06 70/489-5646
e-mail: ovoda@forraskut.hu
- Bölcsődei intézményegység
06 70/705-2371
e-mail: bolcsode@forraskut.hu
-

ORVOSI ÜGYELET
FORRÁSKÚTON AZ ORVOSI RENDELŐBEN
8 – 12 ÓRÁIG TART A RENDELÉS.
A betegek bejelentkezésére 11.30-ig van lehetőség.
12 – 16 óráig rendelkezésre állási idő.
A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS természetesen folyamatos a
forráskúti rendelőben 7.30 – 16 óra között,

Művelődési Ház
06 62/287-023
e-mail: muvhaz@forraskut.hu
Orvosi Rendelő
06 62/287-034
Tanácsadó
06 62/287-066
Fogorvosi Rendelő
06 62/287-112
Gyógyszertár
06 62/287-002
e-mail: dr.cseh.gy@gmail.com

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!!!

Négyforrás Nonprofit Kft.
06 70/489-5656
e-mail: negyforraskft@forraskut.hu
FBH NP Kft.
06 79/524-821
Borostyán Étterem
06 62/287-118
Posta Forráskút
06 62/287-001
Közvilágítási hiba bejelentése
kozvilagitashiba@nkmaram.hu

BOROSTYÁN ÉTTEREM
Forráskút, Petőfi S. u. 3/a.

Tel.: 62/287-118

www.borostyanetterem.net
Facebook/Borostyán Étterem és Szállás Forráskút

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata:
06 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 06 80/922-333

Vállaljuk családi rendezvények

Kormányablak Üllés

lebonyolítását előjegyzés alapján.
Nyitva tartás:

00

06 62/681-370

Körzetben szolgálatban lévő rendőr,
0-24 órában hívható
06 20/232-6655
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112
ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET: 104
Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15-17. Szilágyi
u. felől)
Tel.: 06 62/433-104

00

Hétfő, vasárnap: 11 -19 óráig
Kedd-szombatig 1100 - 2100 óráig.

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!
SZÉP Kártyát is elfogadunk!

HÍR-FORRÁS FORRÁSKÚT KÖZSÉG LAPJA

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

a

Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház
Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3.
Telefon/fax: 62/287-023
E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 900 példányban
Megjelent: 2022.08.15. Következő lapzárta augusztus 25.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
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