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Kedves Leendő Vendégünk! 

A Forráskúti Általános Iskolás Diákokért Alapítvány és az Intézmény 

Szülői Munkaközössége, Nevelői és Diákjai tisztelettel és szeretettel 

meghívják Önt és kedves családját a 2017. január 28-án 19,00 órakor 

kezdődő ALAPÍTVÁNYI EST-re. 

 

Az alapítványi esten műsort adnak a 8. osztályosok, a szülők alkalmi tánccsoportjai és a 
nevelők is! 

Szeretnénk, ha jelenlétével megtisztelne bennünket, s ezzel támogatná az iskolát 
is. 

Érdeklődés és helyfoglalás az iskolában legkésőbb január 20-ig. 
Ha az alapítványi esten nem tud részt venni, de szeretné támogatni a gyerekeket, 
az iskolát, megteheti az alapítvány számlájára történő támogatás fizetésével az 
iskolában vagy az alapítvány bankszámlájára: 57600039-10050006. Köszö-
nettel fogadjuk felajánlásukat, melyet a gyerekek szabadidős programjaira, a rászoru-
lók és a versenyek támogatására használunk fel!   

Fő fejlesztési célunk: udvari játszóeszközök beszerzése. 
Bízunk támogatásában, s ezúton is kívánunk Önnek és kedves családjának: jó  

egészséget és sikereket az új esztendőre, valamint nagyon jó szórakozást az 

ALAPÍTVÁNYI EST-en. 

Megjelenésére feltétlenül számítunk!   
 Jöjjön el és érezze jól magát! 
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Testületi tájékoztató 

A Képviselő-testület december 21-én rendkívüli 
ülést tartott. 
  Fő napirendi pontban hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással kapcsolatos változások miatt 
hoztak határozatokat a képviselők. Elsőként a 
Négyforrás Kft kérésére a közszolgáltatási 
szerződés december 31. napjával közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről 
döntöttek, majd próbaidős feladatellátást 
kezdeményeztek a Felső-Bácskai 
Hulladékgazdálkodási Kft-vel (FBH NP Kft.). 
A továbbiakban az FBH NP Kft. a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatás rendszeres teljesítésére 
alvállalkozóként a Négyforrás Kft-t vonja be. 
Mindezen változások átvezetésre kerültek a 
települési szilárd hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendeletben is. 

 
Talajterhelési díjról 

Tisztelt Forráskútiak!  

Szeretném felhívni figyelmüket, 
hogy a Képviselő-testület 
meghosszabbította a talajterhelési 
díj alóli mentesség igénybevételének 
határidejét! 
A Képviselő-testület a lakosság érdekeit szem 
előtt tartva, figyelemmel a bekötéssel nem 
rendelkező ingatlanok számára, valamint a 
rákötés anyagi terheire 2016. november 24-i 
ülésén a talajterhelési díj alóli mentesség 
meghosszabbításáról döntött. Ennek 
értelmében, aki vállalja, hogy 2017. május 31. 
napjáig ráköti ingatlanát a szennyvíz-
hálózatra, az ugyanezen időpontig mentesül is 
a talajterhelési díj megfizetése alól.  
Fontos, hogy azok is kérjék a mentességet, aki 
2016. január 24. után kötötték rá az ingatlanukat 
a hálózatra (vagy a bejelentést e nap után tették 
meg). 
A mentesség iránti kérelem a Polgármesteri 
Hivatalban, vagy a www.forraskut.hu 
honlapon elérhető. 
A kérelem benyújtását követően sor kerül egy 
úgynevezett hatósági szerződés megkötésére, 
melyben a tulajdonos vállalja, hogy határidőre 
ráköti ingatlanát a szennyvíz-hálózatra. A 

bekötést a közszolgáltató csatlakozási 
adatlapjával kell igazolni.  
A csatlakozásokat az Alföldvíz Zrt. 06-30/496-
24-50 mobilszámán kell bejelenteni. 
A következőkben a jogszabályi háttér 
ismertetése következik. 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény értelmében az ingatlan 
tulajdonosának kötelessége ingatlanát a 
víziközmű-rendszerre beköttetni, legyen az 
ivóvíz-, vagy szennyvízrendszer, ellenkező 
esetben a járási hivatalnál kezdeményezhető a 
kötelezési eljárás megindítása, melynek 
eredményeként hatósági határidők tűzésére és 
bírságokra számíthatnak az érintettek. 
A közművekre történő csatlakozás további 
ösztönzése, valamint a környezetvédelem 
jegyében az Országgyűlés megalkotta a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvényt. A törvény a talajszennyezés 
visszaszorítása érdekében bevezette a 
talajterhelési díjat, melynek lényege, hogy aki a 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, 
annak az ivóvízfogyasztás után számítva 1.800 
Ft/m3 talajterhelési díjat kell fizetnie.  
A díj mértéke többszöröse a szennyvízdíjnak, így 
nemcsak környezetvédelmi szempontból 
érdemesebb rákötni a csatornára, hanem anyagi 
megfontolásból is.  
A hatalmas anyagi teher elkerülése érdekében 
kérjék a mentességet, keressék fel a 
Polgármesteri Hivatalt! 

Tisztelettel: 
dr. Kapás Anita jegyző 

 
Téli munkák! 

Kedves Forráskútiak! 
 

Ezúton hívom fel a kedves ingatlantulajdonosok, 
használók figyelmét, hogy a telek szélességében 
mindenkinek kötelessége gondoskodni a járdák, 
gyalogutak hó- és csúszásmentesítéséről. Havat 
lapátolni nehéz, de másoknak a havas, jeges 
csúszós utakon közlekedni még nehezebb. 
Baleset esetén akár kártérítésre is tarthat igényt, 
aki a havas járdán elesik. 
A balesetek elkerülése érdekében kérek minden 
érintettet, hogy folyamatosan gondoskodjon a 
járdák megfelelő takarításáról, síkosság-
mentesítéséről!  

dr. Kapás Anita, jegyző 
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68 doboznyi meglepetés, öröm – Titkos barátok ajándékai eljutottak a címzettekhez! 
 
 „Egy nagy ölelést küldök a titkos barátomnak”  - mondta egy kisleány miután kibontotta az ajándékát 
…”mondjátok meg neki, hogy nagyon köszönöm”  
 
Karácsony előtt meghirdetett „cipősdoboz akcióra” most is szép számmal gyűltek adományok, melyeket ezúton 
is nagyon szépen köszönünk! 
A szeretetteljes felajánlásoknak és az Önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően végül 68 gyermek-
nek tudtunk személyre szóló ajándékot készíteni az önkéntes segítők közreműködésével – köszönjük munkáju-
kat!  
Csomagátadás a meghívottak megtisztelő jelenlétével és közreműködésével ismét baráti és ünnepi hangulatúvá 
vált. Szinte mindenki készült verseléssel, énekkel, mondókával, szintetizátoron, gitáron és fagotton előadott ka-
rácsonyi zenéléssel, még saját szerzeményt is hallhattunk, a közreműködőknek még egyszer köszönjük!      
 
Köszönjük minden kedves résztvevőnek, segítőnek és mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak 
ahhoz, hogy ez a lassan már hagyománnyá váló kezdeményezésünk megvalósulhatott… 
Így Czékus Alíznak és Marcellnek, Csikós Mirinek, Rékának és Juditnak, Daka Adélnak,  Dobai Lénának, Galzó 
Dorkának, Katának és Zalánnak, Goda Fanninak és Zsoltnak, Huszár Kristófnak, Kálmánné Edinának, Kálmán 
Vencelnének, Kecskeméti Ildikónak, Lajkóné Soós Anettnek, Nagy Noénak és Lénának, Péter Rozáliának, Pintér 
Barnabásnak, Gergelynek, Hannának és Sárának, Sárköziné Sólyom Etelkának, Soós Nikolettnek, Széll Szává-
nak, Szaffinak és Szonjának, Szabó Natinak és Patriknak, Tajti Tímeának, Tari Zsuzsinak, Krisztiánnak és An-
nának, Tapodi Sándorné Tündének, Tapodi Ágnesnek,Tatár Rózsának, Tóth-Rabi Larának, Vass Erzsébetnek, 
Vassné Pesír Zitának, Veres Diának, Guczi Krisztinának(Virág Kuckó), Vörös Zsófiának, Iskola szülői munkakö-
zösségének, Művelődési Ház dolgozóinak, Önkormányzatnak és azoknak is, akik véletlenül kimaradtak a felso-
rolásból. 
 

Ezúton kívánunk minden kedves itt élő embernek testi – lelki egészségben gazdag boldog Új Évet! 
 

                                                      Védőnői Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köszönetek sorából nem szeretnénk kihagyni a tartalmasra sikeredett karácsonyi kézműves foglalkozásunkon 
aktívan közreműködő Török Tilda, Rabiné Csikós Szilvia, Gyurisné Kálmán Jolán és Illés-Vizsnyiczai Gábor mun-
káját, segítségét. Köszönjük. 

  Rabi Mihályné, Vass Ilona és Illés-Vizsnyiczai Borbála 
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2. Lakatos Leonóra 

4. Csikós Judit 

 

Újszülöttek köszöntése 2016. 
 

Forráskút Község Önkormányzata 2016-ban is köszöntötte az év folyamán településünkre érkezett 
újszülötteket és szüleiket. Az elmúlt évben Kovács Zoé Hanna érkezése nyitotta meg a legfiatalabbak 
táborát. A gyermek nagycsaládba, negyedik gyermekként érkezett. Fodor Imre Polgármester Úr 
köszöntötte az édesanyát gyermekeivel és személyesen adta át az év első szülöttjének a helyi 
önkormányzat ajándékát, Gyurisné Kálmán Jolán védőnővel és Rabi Mihályné alpolgármesterrel. A 2016-
os év születési adatai alapján további 18 gyermek érkezett a településre. Az ő köszöntésük folyamatos 
volt az év folyamán születésük sorrendjében. 
Bemutatjuk a 2016-os év legfiatalabb lakosait. Az alábbi fotók a szülők beleegyezésével készültek, vagy 
az internetes oldalról lettek letöltve. 
 

1. KOVÁCS ZOÉ HANNA  
2. LAKATOS LEONORA  
3. BÖRÖCZ FLÓRIÁN  

4. CSIKÓS JUDIT  
5. VÖRÖS ZSÓFIA  
6. CSIKÓS MÁTÉ  

7. RADU KRISTÓF  
8. HUSZÁR BIANKA  

9. KISS ÁDÁM  

10. HORVÁTH KRISTÓF  
11. KAPPAN-TÓTH KENDE  
12. KAPPAN-TÓTH KONOR  

13. PATYIK ZALÁN  
14. SZABÓ KORNÉL LAJOS  

15. BORDEÁN DÁVID  
16. MARÓTI ÁRON  

17. FARKAS-CSAMANGÓ MILÁN PATRIK  
18. LÖVÉTEI ROLAND 

19. FÜLÖP ZALÁN ZOLTÁN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
          
 
 
 

 

1. Kovács Zoé Hanna 
3. Böröcz Flórián  

    5. Vörös Zsófia  6.Csikós Máté 
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15. Bordean Dávid                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

10.  Horváth Kristóf  7. Radu Kristóf 8. Huszár Bianka 9.  Kiss Ádám 

11.-12. Kappan-Tóth Kende és Kappan-Tóth Konor             

13. Patyik Zalán 14. Szabó Kornél Lajos                         

16. Maróti Áron 17. Farkas-Csamangó Milán Patrik 

18. Lövétei Roland 19. Fülöp Zalán Zoltán  

A Szülőknek jó egészséget és az 
újszülötteknek boldog gyermekkort 
kívánunk! 

 Forráskút Község Önkormányzata 
nevében: 

                                                                                              
Rabi Mihályné 

                                                                                              



Suli hírek 

6. oldal 

Karácsonyi hangulat az osztállyal 
 

2016. december 16-án a 6. osztály ellátogatott a szegedi karácsonyi vásárra. 
Első állomásunk a Dóm tér volt – láttunk itt horgolt, kötött szép figurákat, fából készült apróságokat, kürtős-

kalácsot… – mindent, amit szem-száj csak kívánhat! A szervezők a portékák mellett a szórakoztatásról is gon-
doskodtak. Kedvencünk a szalmalabirintus volt (ahonnan szerencsére mindenki kijutott ☺). Nemcsak körbejártuk 
(min. harmincszor), hanem a mások által lelökött bálákat is visszaraktuk a helyükre. A Mesés Kastélyban a Csu-
kás István-történetek ember nagyságú szereplőivel találkoztunk: Gombóc Artúrral, Pom Pommal, Süsüvel, a 
Nagy Ho-ho-ho-horgásszal… Mikor már minden figurával volt képünk, a Dugonics téri óriási rénszarvast néztük 
meg, gyönyörködtünk a kivilágításban – és persze selfieztünk.  Hogy egy kicsit átmelegedjünk, szép poharakból 
meleg teát fogyasztottunk, majd néhány percre betértünk a Nagyáruházba is – egy kis mozgólépcsőzésre. Még 
egy rövid időre visszatértünk a Dóm térre, hogy megcsodálhassuk a tűztáncosok előadását. A Széchenyi téri for-
gatagon át indultunk vissza a Mars térre. Útközben nézelődtünk, és a hatalmas építőkockákkal is játszottunk. 

Egyszer minden jónak véget kell vetni; ez történt ezzel a szuper jó nappal is. Hiába volt hideg, a szere-
tet, mely körbevett minket, felmelegített.  

                                                                                                                Gál Violetta 
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Könyvtári hírek 

Év elején számadást szokás készíteni az elmúlt év-
ről. 

A könyvtárban nagy változások nem történtek az 
előző évekhez képest. Az elmúlt évben - mint a me-
gye legtöbb települése -, csatlakoztunk a Könyvtári 
Szolgáltató Rendszerhez. 

A könyvbeszerzést, előadások szervezését, könyvtári 
szolgáltatásokhoz szükséges informatikai eszközök 
beszerzését, természetesen a helyi igények figye-
lembe vételével a Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár végzi. 

Azok a könyvek, melyeket évek óta nem vett ki ol-
vasó, tehát csak foglalták a helyet, de igény nem volt 
rájuk selejtezésre kerültek. Ezekből többet értékesí-
tettünk, valamennyit ingyen vihettek el az érdeklő-
dők. Környezetvédelmi szervezet (Csemete Egyesü-
let)  jótékonysági céllal is válogatott belőlük, a ma-
radékot az iskolai papírgyűjtésbe adtuk. 

Ebben az évben célunk egy nagyobb asztal és székek 
beszerzése, ami mellett dolgozni is lehet. 
Itt kerül majd elhelyezésre az olvasók által használ-
ható számítógép(ek) is. 

Tagdíjunk továbbra is 500.- forint egy naptári évre. 
16 év alatti és 70 év feletti olvasóknak a könyvtár 
használata ingyenes. 

A nyitvatartási idő nem változott, az eddig megszo-
kottak szerint várom a kedves olvasókat továbbra is! 

Frissné Fűz Julianna könyvtáros 

 

Minden hónapra egy mondóka, vers 
Családgondozók rovata könyvtárosunk közreműködésével 

 

Gazdag Erzsi: Január 

Január, január 
mindig hócsizmában jár; 
jégbajusza, jégkabátja, 
zúzmara a jó barátja. 

 
Január, január 

palotája nyitva áll. 
Jégtükörű padlóján 

korcsolyázik fiú, lány. 
 

Áll a tánc, áll a bál. 
Kicsi szánkó csengve száll. 
Meg nem áll tán tavaszig, 
mindaddig, míg havazik. 

Művelődési Ház programajánlója 
Szakköreinkhez, klubjainkhoz  

továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!  

Szeretettel várunk mindenkit! 

Nyugdíjasklub  hétfőnként 15.00-tól. 

Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 17.30 órától 

Baba-Mama Klub        Új időpontban! 

szerdánként 9 órától 

Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében”  

minden csütörtökön 15 órától 

Tűzzománc szakkör:  
Hétfőnként és csütörtökönként 18.00 órától 

Részvételi díj 200 Ft/alkalom 

képzett Zumba instruktor 
                                          vezetésével 
                                      hétfőnként 19 órától ! 

Callanetics jóga  

Keddenként 18 órától 
Oktató: Rabovszky-Tasi Beáta 

Amatőr SzínKör  

Érdeklődni Kálmán Dánielné Mónika tanár néninél, vagy a 
Művelődési Házban lehet a próbák pontos idejéről.  

Korhatár nincs! 

Egészségklub Godáné Ádám Mária 
egészségfejlesztő-terapeuta vezetésével  

kéthetente kedden 14 órától 

Nagycsaládos gyűlés: január 3-án, kedden 16 órától. 

Mozgáskorlátozottak csoportjának gyűlése 
Januárban és februárban szünetel! 

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA: 
Hétfőtől – péntekig, 13 – 18 óráig tart nyitva. 
Szolgáltatásaink: számítógép-, Internet használat, 
szkennelés, fax küldés- és fogadás, nyomtatványok 

letöltése, Földhivatali ügyintézés,  
LÁDACIMKE NYOMTATÁS… 

KÖNYVTÁR Kedden és csütörtökön 10-18 óráig  
szombaton 9 – 11 óráig várja az olvasókat. 

Szeretettel várjuk  
a Művelődési Házba és a Könyvtárba! 

Jerney János Művelődési Ház és Könyvtár 

friss híreit keresse a Facebook-on: 

www.facebook.com/forraskutimuvhaz 



Egyházi hírek 
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Egyházi hírek 
 

Január 25. Szerda: PÁLFORDULÓ – Pál apostol megtérése  
Február 2. Csütörtök: Gyertyaszentelő Boldog Asszony 

ünnepe (gyertyaszentelés) Lourdesi kilenced kezdése  
Február 3. Első-Péntek: Szent Balázs ünnepe (balázsolás)  
Február 5. vasárnap: Évközi 5. vasárnap (balázsolás)  
Február 11. Csütörtök: Lourdesi Boldogasszony ünnepe – 

Betegek világnapja (könyörgő nap a betegekért)      

ISTEN  NAGY ÖRÖME, MÁRIA 

Mária Isten nagy öröme: 
az eredeti elgondolás, 
a hibátlan márvány, 
a hajlékony viasz, 

mely nemcsak alakul 
az alakító Kéz alatt 

de  össze is dolgozik vele. 
Hol lennénk, 

ha mindig megfeleltünk volna 
a kegyelem indításának? 

Isten nem akarta kihagyni Fia életéből 
AZ ÉDESANYAI SZÍVet, 

sőt a mi életünkbe is beállította, 
hogy a SZEPLŐTELEN TEKINTET 

ALATT NÖVEKEDJÜNK, - úgy, mint Jézus. 
     ( Szent-Gály Kata) 

 
„NE FÉLJ, MERT MEGVÁLTOTTALAK, 
          NEVEDEN SZÓLÍTOTTALAK, 
                    ENYÉM VAGY…! 
 
A 2017-es esztendő Vasárnappal kezdődik és mindjárt a 
Szűzanya tárja felénk karjait és ölel minket keblére! 
Az Istenanya, szólít meg „Engem”, „Téged” és 
„Embertársaim”-at és „Testvéreim”-et. Figyelj e szólításra, 
fogadd el az ölelő karokat egész esztendőbe! E migrációs 
világban egyre több félelem gyötri az emberi szíveket! 
    A Szűzanya ma is adja ajándékait! Mátraverebély 
Szentkút Nemzeti Kegyhely.   Nekünk, magyaroknak ez az 
a völgy, ahol Istentől elkészített helye van az Asszonynak 
(vö. Jel 12,6), Szűz Máriának. A pusztaság, ami az ő 
közreműködésével paradicsomi kertté, az Istennel való 
találkozás helyévé lett. A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia ezért is nyilvánította búcsújáróhelyünket 
nemzeti kegyhellyé. Azt hiszem, itt is igazolást nyernek 
XVI. Benedek pápának – eredetileg a Szentföldre 
vonatkozó – szavai: Olyan az üdvösség helyszíneivel 
találkozni, mint megérinteni a velünk levő Isten történetét. 
A hit nem mítosz. Valós történelem, amelynek nyomait 
kezünkkel érinthetjük. Zarándokolnak ide immáron nyolc 
évszázada az emberek. Csodát várva a Szűzanyától és Ő 
oly sok  kérést és vágyat teljesített.  
   Szeretnék egy ember Szűzanyával való találkozásáról 
beszámolni: 
„Nagyon szerencsésnek érzem magam, mert az én imám 
is meghallgatásra talált itt Szentkúton. Azt hiszem talán 
minden zarándok közül én kaptam a legnagyobbat Tőle. 
Nemcsak azt kaptam, amit kértem, hanem annál sokkal, 
de sokkal többet, az igaz életet. 

   1986-ban születtem a Hajdúságban. Szüleim, 
reformátusvallásúak, bár egyikük sem tartja hitét. 
Kisgyermekként először az óvodában találkoztam 
Jézussal. Szüleim egy keresztény csoportba írattak 
be, mert azt a csoportot vezette a város legjobb 
óvó nénije. Innen sok emlékem van, dalok, imák, 
versikék Jézusról. Az óvoda után nem tanultunk az 
általános iskolában hittant. Az imák, a versek 
feledésbe merültek.   A felső évfolyamban, aki a 
városi nyugdíjas klub vezetője volt egy kirándulást 
szervezett a tagoknak és az unokáknak. Ez a 
kirándulás érintette a Szentkútat is. Akkor jártam 
életemben először katolikus kegyhelyen, katolikus 
templomban és akkor hallottam először a 
Szűzanyáról is. 
     Amikor megérkeztünk nagyi kézen fogott és 
elmentünk megkeresni az atyát, akivel előzőleg 
megbeszélte, hogy majd mesél nekünk a 
kegyhelyről. A gyóntató udvarban találtuk meg, 
éppen egy hölggyel beszélgetett egy padon.  
Mikor odamentünk az mondta, várjunk egy kicsit, 
mert épp gyóntat. Elég mogorva volt. Nem 
értettem, hogy miért, és azt sem tudtam, hogy mit 
jelent az, hogy gyóntat. Amikor végzett beinvitált 
minket a templomba. Így utólag nézve biztosan 
furán nézhettünk ki. Egy busznyi reformátushívő 
egy katolikus kegyhelyen. De Ő lelkesen beültetett 
minket a padok közé.  Emlékszem, én a második 
sorban ültem a jobb oldalon a nagyival. Mesélni 
kezdett a kegyhely történetéről, majd 
megajándékozott minket egy szentképpel, amin 
Mária van. Ez a kép volt a mellékoltáron. Ezt mind 
a mai napig a tárcámban őrzöm. Kaptunk még egy 
dalszöveget is és meg is tanultuk azt az éneket. 
Sosem fogom elfelejteni. Zárásként azt mondotta, 
ez a hely nagyon különleges hely, amit itt igaz 
szívvel kérünk a Szűzanyától, az teljesülni fog. 
Kérjük bátran. Rám nézett és elmosolyodott. És én 
a 12 éves gyerek, aki azelőtt még csak nem is 
hallottam sosem a Szűzanyáról, kértem. Kértem, 
hogy ÉDESAPÁM SOHA TÖBBÉ NE IGYON 
ALKOHOLT! Soha többé. Ha rágondolok, még ma is 
érzem azt az érzést, ahogy próbáltam a lehető 
legtisztább szívvel és legalázatosabban kérni az én 
kérésem. 
     Aztán eltelt egy év, talán kettő is, a kirándulás 
elfelejtődött a kérés is. De egyszer, az édesapám 
beteg lett.  Szívinfarktusa volt. Korházba került. És 
akkor a Szűzanya csodát tett. Apa onnantól fogva 
soha, mind a mai napig egyetlen korty alkoholt 
sem ivott többé. Pedig előtte mennyit kértük. 
Mennyit veszekedtek emiatt szüleim. Éjjel 

Amikor azt hitték, hogy mi gyerekek már nem 
halljuk. Pedig hallottuk. A ruhás szekrénybe 

bújtam, hogy ne halljam, ahogy veszekednek. De 
még ott is hallottam. Rettegtem, hogy elválnak, 

hogy elveszítjük őket. És akkor eszembe jutott a 
kérésem. Leírhatatlan hálát éreztem a szívemben.  
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Elhatároztam, hogy ha törik, ha szakad, valahogy 
vissza kell jutnom Szentkútra, hogy megköszönjem 
ezt a Szűzanyának. A gimnáziumig kellett rá vár-
nom. Majd az egyik barátom, amikor megszerezte a 
jogosítványt, elvitt oda. Én pedig az internetről letöl-
töttem az imádságokat. Szorgosan megtanultam a 
Hiszekegyet, az Üdvözlégyet és a Miatyánkot. És el-
mentünk. Pont mise volt. Hatalmas félelemmel és 
hálával mentem be. Elbújtam az ajtó mellett a leg-
hátsó sorban. Féltem, hogy megtudják, hogy ÉN 
NEM VAGYOK MEGKERESZTELVE!  Meg aztán fogal-
mam sem volt róla, hogy ott az atya mit is fog ott 
csinálni, nehogy észrevegye, hogy engem ott még 
nem látott. De elmondtam az imákat és megköszön-
tem a csodát. 
    Ott akkor a Szűzanya ismét csodát tett velem. A 
mise énekei, az Olvasmány: „Ne félj, mert megvál-
tottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.” Ami 
szinte beleégett gondolataimba. Mind mind megerő-
sítettek abban, hogy jó helyen vagyok, ide kell tar-
toznom. Hiszem, hogy a Szűzanya ezeken keresztül 
üzent nekem.  
    Ez az élmény máig meghatározza az életem. In-
nentől kezdve IMÁDKOZOM MINDEN NAP.  Tudom, 
hogy a Szentkút Szűzanya ajtót nyitott nekem a 
mennybe. ISTEN MEGHÍVOTT ENGEM  A 
KERESZTSÉGRE! Kiválasztott engem, hogy Köves-
sem Őt!” 
     
 Testvér! Amit igaz szívvel kérsz a Szűzanyától 
2017-ben az teljesülni fog! Kérd bátran! 
         
 BUÉK mindenkinek!  

Szeretettel: Soós János esperes-plébános 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Színjátszó csoportunk kirándulása: 

December 11-én a színjátszó csoporttal Budapest-
re utaztunk. A Művelődési ház előtt találkoztunk 
még sötétben, így útközben gyönyörködni tud-
tunk a felkelő nap szépségében. 

Utunk során sokunk örömére három stadiont is 
láttunk, melyekről a sofőrbácsi mesélt egy keve-
set. 

Első megállónk a Csokoládémúzeum volt. A 
kertben szobrokkal és különféle dekor elemekkel 
adódott lehetőségünk fotózkodni.  

Éhségre nem panaszkodhatunk, ugyanis minden 
teremben kaptunk egy kis csokoládét. 

A legizgalmasabb rész akkor jött el, amikor kö-
zölték velünk, hogy saját csokit fogunk készíteni. 
Nagyon finomra sikerültek.  

Túránk zárásaként egy csésze kakaó társaságában 
megnéztünk egy filmet a csokoládé történetéről. 
Itt öt percenként kínáltak minket különböző fi-
nomságokkal. Mindenki jóllakottan távozott. 

Következő, egyben utolsó megállónk a 
Camponába vezetett. Itt megnéztük a Csodák Pa-
lotáját (röviden Csopát). Rengeteg érdekes fizikai 
jelenséget volt lehetőségünk megtekinteni. 

Mielőtt indultunk volna, megnéztünk egy nagyon 
érdekes előadást, melyben az elektromossággal 
kapcsolatban mutattak kísérleteket. 

Fáradtan, de jókedvűen értünk haza. 

Köszönjük, hogy lehetőségünk adódott részt ven-
ni ezen a kiránduláson. 

Széll Szonja 
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Mozgáskorlátozott csoport hírei: 

Kedves Forráskúti Olvasó 

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 
Egyesületének Forráskúti Csoportja nevében 
Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt 
kívánok mindenkinek. Ezúton szeretném 
megköszönni Fodor Imre Polgármester Úr, 
Forráskúti Képviselő Testület, támogatóinknak 
és természetesen nem utolsó sorban a tagtársaim 
kitartó, aktív támogatását, melyet 2016.-ban 
kaptam, kapott Csoportunk. 
Szeretettel várjuk 2017.-es esztendőben is a 
tagságot. A tagdíjak összege idén sem változik. 
Bevallott jövedelem alapján szedjük továbbra is. 
Felhívnám azon tagtársaim fegyelmét, hogy 
akinek a MEOSZ tagigazolványában a 10 pecsét 
helye is betelt, jövőre új igazolvány méretű 
fénykép és forint ellenére 10 évre új igazolvány 
váltható, a régi igazolványban plusz betét 
ragasztására nincs lehetőségünk. 

 
 

Január: tagdíjak beszedésével telik 
 
Február: tagdíjak beszedésével telik 
 
Március: 
Március 9.: Évnyitó csoportgyűlés, melyen 
megbeszélésre kerül a 2017.-es esztendő 
részletes programja. Köszönjük a nőket nőnap 
alkalmából. Megbeszéljük a 10 éves 
megalakulásunk részleteit. 
 
Március 25.: 10 éves fennállásunk megtartása. 
 
Április: 
Április 13.: Első féléves születésnaposok 
köszöntése, a Csoporttitkárokkal Kibővített 
Vezetőségi Ülés beszámolója. Készülődés a 
Küldött közgyűlésre. 
 
Május: 
Május 11.: A majális, küldött közgyűlés, és a 
MEOSZ továbbképzésének átbeszélése. 
 
Június: 
Június 8.: A Megyei Egyesületünk programjára 
való készülődés. 
 
Július: 

Július 13: Visszatekintés az első féléves 
tevékenységünk, aktualitások áttekintése. 
 
Augusztus: 
augusztus 10: Készülődés a Megyei Fürdőnapra, 
Megyei Találkozóra, illetve Műsoros Estünkre 
való tervezett előadások átbeszélése. 
 
Szeptember: 
Szeptemberben aktív részvétel a Megyei 
Találkozón. 
 
Szeptember 14.: Második féléves 
születésnaposok köszöntése, Műsoros Estünk 
valamint a Megyei Estünk megtárgyalása. 
 
Október: 
Október 12.: Készülődés a Műsoros Estünkre, 
illetve az éves beszámoló csoportgyűlés 
előkészítése. 
 
Október 14.: Műsoros Estünk 
 
November: 
November 9.: Évértékelő csoportgyűlés. 
 
December: 
December 14.: Karácsonyi ünnepéllyel 
egybekötött évzáró csoportgyűlés. 
 
 
Forráskút, 2016. október 28. 
 

Faragó Tamás csoporttitkár 

 

Néptánc tanfolyam indul hamarosan a 
Művelődési Házban 

 

A beérkezett jelzések, igények alapján 
felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. 

 

A tanfolyam indulásával kapcsolatos 
egyeztetés időpontjáról és további 

részletekről a Művelődési Ház facebook 
oldalán lesz tájékoztatás:  

https://www.facebook.com/forraskutimuv
haz 
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� Teljes körű temetési szolgáltatás,  

hétfőtől vasárnapig, 0-24 óráig. 
� Állandó elérhetőségünk 

06 30/447 28 66 

Vass József 
Forráskút, Csongrádi u. 20. 

Tel: 62/287-132 
Mobil: 06 30/447-2866 

Halottszállítási ügyelet: 
Szeged – Kiskundorozsma 

06 30/565-8381, vagy 06-30/565-8378 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírreekk  
 

Gólyahírek 
Fülöp Zoltánnak és Nagypál Dalma Anná-

nak 

Zalán Zoltán 

Simon Lászlónak és Szécsi Ilonának 

Barbara Ilona 

nevű gyermeke született. Gratulálunk! 
__________________________________________________________________________ 

Házasságkötés 
András Edith és Vass Géza István 

Kisapáti Beáta és Vörös Tibor 

fogadott örök hűséget. Sok boldogságot! 
__________________________________________________________________________ 

Halálozás  
 Fekete Lajosné Gyuris Erzsébet 

 (élt 89 évet) 

  Hozzátartozói fogadják részvétünket! 
__________________________________________________________________________ 

Állampolgársági esküt tett: 
 

Bordean Dorin 

 

Dobó Zoltán Autószerelő és vizsgabiztos 
Vállalja: - személy- és kistehergépjárművek javítása, 

vizsgára való felkészítése és vizsgáztatása 
- gumiabroncsok árusítása 
- motorolajak értékesítése 
- gépjárművek diagnosztikája 
- gépjárművek okmányirodai ügyintézése 
- biztosításkötés 

mobil: 06-30/264-6476 
e-mail: doboszaki@freemail.hu 
6793 Forráskút, Széchenyi u. 4. 
 

Értesítem a Termelőket, hogy a 2017. évi 
SZERZŐDÉSEK ÉS 

TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSI 
SZÁNDÉKNYILATKOZATOK 

megkötésére 
január 30. és február 2. között, 
13-tól 17 óráig lesz lehetőség 
a felvásárló telep irodájában. 

 
Dudás Gusztáv 
06 30/9679-865 



apró-ságok 
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          Vásártartások 

 

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 

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: 2017.011.16.  Következő lapzárta február 1. 

Az újság minden háztartás számára ingyenes.  

              

 
Ruzsa január 22. állat- és kirakodó vásár, 
Kistelek február 5. állat- és kirakodó vásár, 
Kiskundorozsma  február 12. kirakodó vásár, 
Mórahalom  február 26. állat- és kirakodó vásár. 

ORVOSI ÜGYELET 
   Forráskúton az Orvosi Rendel őben 

8 – 12 óráig  tart a rendelés . 
A betegek bejelentkezésére 11.30-ig van lehetőség. 

12 – 16 óráig rendelkezésre állási id ő. 
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 Szegedi Központi Háziorvosi ügyeletet 
a 104 –ES KÖZPONTI MENTŐ SEGÉLYHÍVÓN!!!  

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK,  

E-MAIL CÍMEK: 
Polgármesteri Hivatal   287-222, fax 287-323 
   06 70/489 5655  
e-mail:  hivatal@forraskut.hu 

Fodor Imre polgármester 06 70/38 28 031 

 e-mail:  polgarmester@forraskut.hu 

Általános Iskola  06 62/587-140 és 
tel/fax:587-141. Mobil: 06 30/56 20 167 

  e-mail:  iskola@forraskut.hu 

Margarét Óvoda 06 62/287-123 
 e-mail:  ovoda@forraskut.hu 

Művelődési Ház    tel./fax: 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 

Négyforrás Nonprofit Kft. 06 70/489 56 56 

 e-mail:   negyforraskft@forraskut.hu 

Borostyán Étterem 06 62/287-118 

Víziközmű Társulat 06 30/505 10 13 

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata: 06 40/922-334 

        Műszaki hibabejelentés: 06 80/922-333 

Szennyvízrákötés bejelentése: 06-30/496-2450 

Partiscum Forráskút. 06 62/287-156 

Posta Forráskút 06 62/287-001 

Üllési Okmányiroda 06 62/681-370 

Repkó Zoltán KMB 06 20/209 53 03 
 

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112 
 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET: 
Telefon:  104   

 (ingyenes mentő segélyhívó) 

Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15-17.)   

   Borostyán étterem 
Forráskút, Petőfi S. u. 3/a.     

Tel.: 287-118 

www.borostyanetterem.net 

Menüétkeztetés   
670 Ft/adag, előfizetve 640 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 11 00 - 2100 óráig. 

Várjuk kedves vendégeinket! 
Erzsébet utalványt és  

SZÉP Kártyát is elfogadunk! 

Hétvégi állatorvosi ügyelet 
 

Január 20-án 16 órától 23-án 6 óráig Dr. Kovács Tibor 

Telefon: 06 30/9653-114  

Január 27-én 16 órától 29-én 6 óráig Dr. Papp Sándor 

Telefon: 06 30-487-9805 

  

Boldog új évet kívánunk 
minden kedves Olvasónknak! 


