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Tavasszal megnyitja kapuját/kapuit bölcs
A Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcs
us-április hónapban megkezd
beiratkozási napokat hirdetünk 2018. február 15
12:00 óra között

Bölcső
munkavégzésük 
zésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok 
látásukról nem tudnak gondoskodni.

A bölcső

A beiratkozás során kitöltésre kerül a felvételi kérelem, mel
hozzák magukkal

• 
• 
• 
• 
• 

A beiratkozás hely
ráskút, Dózsa Gy. u. 10.
A bölcső
sával, azaz reggel 7 órától délután 17 óráig biztosítja a kisgyermekek go
dozását.
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Tisztelt Olvasó! 

Tavasszal megnyitja kapuját/kapuit bölcsődénk! 
A Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde intézményben várhatóan márc

április hónapban megkezdődhet a falu legkisebbjeinek gondozása, ezért 
beiratkozási napokat hirdetünk 2018. február 15
12:00 óra között. 

Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek szülei, nevel
munkavégzésük — munkaerő-piaci részvételt elősegít
zésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok 
látásukról nem tudnak gondoskodni. 

A bölcsődei férőhelyeink száma 12 fő. 

A beiratkozás során kitöltésre kerül a felvételi kérelem, mel
hozzák magukkal az alábbiakat: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

 a gyermek és a szülő lakcímkártyá ját, 
 a gyermek TAJ kártyáját , 

 a gyermek és a szülő adóigazolványát, 
 munkáltatói igazolást (vagy szándéknyilatkozatot).

A beiratkozás helyszíne: Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcs
ráskút, Dózsa Gy. u. 10. 
A bölcsőde napi nyitvatartási ideje megegyezik majd az Óvoda nyitva tart
sával, azaz reggel 7 órától délután 17 óráig biztosítja a kisgyermekek go
dozását. 

Fodorné Szántó Ágota ó

 

 

 ingyenes 

de intézményben várhatóan márci-
dhet a falu legkisebbjeinek gondozása, ezért 

beiratkozási napokat hirdetünk 2018. február 15-16. napjára 8:00 és 

k fel, akiknek szülei, nevelői, gondozói 
piaci részvételt elősegítő programban, kép-

zésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok — miatt napközbeni el-

A beiratkozás során kitöltésre kerül a felvételi kérelem, melyhez kérjük, 

át, 

munkáltatói igazolást (vagy szándéknyilatkozatot). 

színe: Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde 6793 For-

de napi nyitvatartási ideje megegyezik majd az Óvoda nyitva tartá-
sával, azaz reggel 7 órától délután 17 óráig biztosítja a kisgyermekek gon-

Fodorné Szántó Ágota óvodavezető 
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A Víziközmű Társulatunk megszűnt
 

A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű
küldöttgyűlése 2017. szeptember 20
megállapította, hogy a Társulat végrehajtotta 
közcélú feladatait és döntött az elszámolási eljárás 
megkezdéséről. 
Az elszámoló bizottság a jogszabályban előírt 
feladatait 2017. december elejére elvégezte és a
záró küldöttgyűlést 2017. december 12
össze. 
A küldöttgyűlés elfogadta a záró beszámolót, 
valamint befejezetté nyilvánította az elszámolási 
eljárást. 
 
A benyújtott dokumentumok alapján a Szegedi 
Törvényszék Cégbírósága 2018. január 26
elrendelte a Társulat cégjegyzékből való törlését.
 
A széleskörű együttműködés minden résztvevőjének 
köszönetet mondok. 
 
   Maróti Mihály 

Tájékoztatom a Tisztelt 
lakkosságot,  hogy 2018. 
februárjától az eddig megszokott 
telefonos elérhetőségem 
megszüntetésre került. 
Közérdekű bejelentéseiket 
mostantól a 112-es segélyhívó 
telefonszámon tehetik meg. 

Megértésüket köszönöm!  

 
Repkó Zoltán 

r.ftőrm 
Körzeti megbízott 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok

Településünk, mint a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás tagja a KEOP 
1.1.1/C/13-2013-0004 számú pályázat keretében 
beszerzett 120 L-es hulladékgyűjtő edényeket kapott, 
melyet a belterületi ingatlantulajdonosok között
ingyenesen oszthat ki. A kiosztásra 2018. február 15
től 2018. február 28-ig kerül sor a Négyforrás 
Nonprofit Kft ügyfélszolgálati irodájában a Forráskút, Fő 
u. 72. szám alatt. (Posta épület). Kérjük, a kukákat 
szíveskedjenek a fent megjelölt határidőben 
irodánk ügyfélfogadási nyitva tartása alatt. (Hétfő
Péntek 8-12, hétfő- csütörtök 13-16:30 óra között). 
Amennyiben az időpont nem megfelelő kérjük, hívja a 
06-70/489-5656-os számot.  

Négyforrás Nonprofit Kft.
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A Víziközmű Társulatunk megszűnt 

IV. Beruházó Víziközmű Társulat 
küldöttgyűlése 2017. szeptember 20-án 
megállapította, hogy a Társulat végrehajtotta 
közcélú feladatait és döntött az elszámolási eljárás 

Az elszámoló bizottság a jogszabályban előírt 
feladatait 2017. december elejére elvégezte és a 
záró küldöttgyűlést 2017. december 12-re hívta 

A küldöttgyűlés elfogadta a záró beszámolót, 
valamint befejezetté nyilvánította az elszámolási 

A benyújtott dokumentumok alapján a Szegedi 
Törvényszék Cégbírósága 2018. január 26-i hatállyal 
elrendelte a Társulat cégjegyzékből való törlését. 

A széleskörű együttműködés minden résztvevőjének 

 

 
Ingatlantulajdonosok! 

alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás tagja a KEOP 

0004 számú pályázat keretében 
es hulladékgyűjtő edényeket kapott, 

belterületi ingatlantulajdonosok között 
2018. február 15-

kerül sor a Négyforrás 
Nonprofit Kft ügyfélszolgálati irodájában a Forráskút, Fő 
u. 72. szám alatt. (Posta épület). Kérjük, a kukákat 
szíveskedjenek a fent megjelölt határidőben átvenni 
irodánk ügyfélfogadási nyitva tartása alatt. (Hétfő-

16:30 óra között). 
Amennyiben az időpont nem megfelelő kérjük, hívja a 

Négyforrás Nonprofit Kft. 

VÁLTOZÁS A HELYI ADÓK BEFIZETÉSÉBEN!
 
Értesítjük a lakosságot, hogy a 
adókat — magánszemélyek kommunális adóját, 
telekadót, gépjárműadót és a helyi iparűzési adó 
előleget — 2018. március 19
pótlékmentesen.  

VÁLTOZÁS az előző évekhez képest

• Programváltozás miatt
lap kiküldésre az egyenlegértesítővel

• A befizetéseket a 

o  3A Takarékszövetkezetnél szem
lyesen az értesítő bemutatásával, 
vagy 

o banki átutalással 

tudják teljesíteni.

Azon adózóink, akik befizetésüket átutalással szeretnék 
teljesíteni, kérjük utaláskor
szíveskedjenek feltüntetni a kiküldött értesítő bal felső 
sarkában lévő „Mutató” számot
számjegyet tartalmaz, továbbá az 

Fokozott figyelmet kérnénk azon adózóink 
esetében, akiknek több adónemben kell befizetést 
teljesíteniük Önkormányzatunk felé, hogy a 
megfelelő összeg a megfelelő adószámlára 
kerüljön átutalásra. 

Számlaszámok: 

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

Amennyiben a befizetést nem a megfelelő számlára 
teljesítette, úgy írásban kérheti az összeg átvezetését
hátralékot mutató számla javára.

Kérjük a határidő pontos betartását!

Továbbá felhívjuk azon adózóink figyelmét, akik 
elmaradtak a korábbi év(ek) adóinak befizetésével, 
hogy minél hamarabb egyenlítsék ki a tartozásukat, 
mert az elmaradásokra késedelmi p

Az elmúlt időszak viharos időjárása a forráskúti 
temetőben is károkat okozott. Tisztelettel kérjük a 
hozzátartozókat a sírok rendbetételére, a virágok 
helyretételére. 

Köszönjük!

 

VÁLTOZÁS A HELYI ADÓK BEFIZETÉSÉBEN!  

Értesítjük a lakosságot, hogy a 2018. évi I. félévi 
magánszemélyek kommunális adóját, 

telekadót, gépjárműadót és a helyi iparűzési adó 
2018. március 19-ig lehet befizetni 

VÁLTOZÁS az előző évekhez képest: 

s miatt nem kerül befizetési 
az egyenlegértesítővel.  

 

3A Takarékszövetkezetnél szemé-
lyesen az értesítő bemutatásával, 

banki átutalással  

tudják teljesíteni. 

Azon adózóink, akik befizetésüket átutalással szeretnék 
utaláskor a megjegyzés rovatba 

szíveskedjenek feltüntetni a kiküldött értesítő bal felső 
„Mutató” számot, amely maximum 4 

számjegyet tartalmaz, továbbá az adózó nevét. 

Fokozott figyelmet kérnénk azon adózóink 
esetében, akiknek több adónemben kell befizetést 
teljesíteniük Önkormányzatunk felé, hogy a 
megfelelő összeg a megfelelő adószámlára 

Magánszemélyek kommunális adója: 57600039-

  57600039-

  57600039-

  57600039-

  57600039-

Amennyiben a befizetést nem a megfelelő számlára 
írásban kérheti az összeg átvezetését a 

hátralékot mutató számla javára. 

Kérjük a határidő pontos betartását! 

Továbbá felhívjuk azon adózóink figyelmét, akik 
elmaradtak a korábbi év(ek) adóinak befizetésével, 
hogy minél hamarabb egyenlítsék ki a tartozásukat, 
mert az elmaradásokra késedelmi pótlék számítódik fel.  

Adóiroda 

Az elmúlt időszak viharos időjárása a forráskúti 
temetőben is károkat okozott. Tisztelettel kérjük a 
hozzátartozókat a sírok rendbetételére, a virágok 

Köszönjük! 
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Választási tájékoztató 
 
Tisztelt Forráskúti Lakosok! 
Tisztelt Forráskúti Választópolgárok! 
 
Magyarország Köztársasági Elnöke az 
országgyűlési képviselők 2018. évi általános 
választását 2018. április 8. napjára tűzte ki. 

Az Alaptörvény alapján Magyarországon a 
választójog általános és egyenlő, a szavazás 
közvetlen és titkos.  

A választás egyfordulós lesz, tehát minden 
mandátum sorsa eldől 2018. április 8. napján. A 
képviselők száma a parlamentben 199 fő, 106 
országgyűlési képviselőt egyéni 
választókerületben, míg 93 képviselőt országos 
listán választunk meg. Forráskút község Csongrád 
megye 02. számú országgyűlési egyéni 
választókerületébe tartozik, a választókerület 
székhelye Szeged. 

A magyarországi lakcímmel rendelkezők az idén is 
két szavazólapon adhatják le voksaikat a választás 
napján reggel 6 órától este 19 óráig. Érvényesen 
szavazni változatlanul két, egymást metsző 
vonallal lehet majd. 

Februárban minden, a szavazóköri 
névjegyzékekben szereplő választópolgár 
megkapja a választási értesítőt, melyben a szavazás 
idejéről, helyéről és egyéb választási információról 
olvashat. A szavazásnak változatlanul a Jerney 
János Művelődési Ház ad otthont, mindkét 
szavazókör a Nagyteremben kerül kialakításra.  

Most is lehetősége van mozgóurnát igényelni az 
egészségi állapota, fogyatékossága miatt 
mozgásában gátolt választópolgárnak a szavazati 
joga gyakorlásához.  
A szavazás napján a bejelentett lakóhelyétől távol 
(de belföldön) lévő választópolgár kérheti 
átjelentkezését arra a településre, ahol a szavazás 
napján tartózkodik. Aki pedig a szavazás napján 
külföldön  tartózkodik, kérheti külképviseleti 
névjegyzékbe vételét.  

Az egyes kérelmekről részletesen:  

A mozgóurna iránti kérelemnek 2018. április 6-
án 16 óráig kell beérkeznie a választási irodához, 
illetve a szavazás napján is benyújtható az 
illetékes szavazatszámláló bizottsághoz 
legkésőbb 15 óráig. A kérelemben meg kell jelölni 
a kérelem indokát is, valamint a kérelmező 
tartózkodási helyét, ahova a mozgóurnát kéri. (A 
kérelem meghatalmazott útján is benyújtható, ez 

esetben csatolni kell egy meghatalmazást, melyet 
két tanú is aláírt.)  

Az átjelentkezés iránti kérelemnek 2018. április 
6-án 16 óráig kell beérkeznie a választási 
irodához, valamint eddig az időpontig lehet 
módosítani, vagy visszavonni azt. A kérelemben 
meg kell jelölni azt a települést, ahol szavazni 
kíván. Átjelentkezés esetén is a lakóhely szerinti 
egyéni jelöltekre adhatják le szavazataikat. 

A külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti 
kérelemnek 2018. március 31-én 16 óráig kell 
megérkeznie a választási irodához, s a módosításra, 
visszavonásra is ezen időpontig kerülhet sor. A 
kérelemben a kötelezően kitöltendő személyes 
adatokon túl meg kell jelölni azt a külképviseletet, 
ahol a választópolgár szavazni kíván, továbbá 
postai értesítési címet, ha a választási iroda 
döntését nem a magyarországi lakhelyére kéri 
kézbesíteni.  

A kérelmek benyújthatók:  
 személyesen a lakó- vagy tartózkodási hely 

szerint illetékes helyi választási irodához 
 levélben a lakóhely, ennek hiányában a tar-

tózkodási hely szerint illetékes helyi vá-
lasztási irodához  

 ügyfélkapun keresztül, vagy a választások 
hivatalos honlapján, a megújult 
www.valasztas.hu oldalon a lakóhely sze-
rinti választási irodához. 

Kérjük, hogy a kérelmeket mindig a személyi 
okmányok alapján, az azokban szereplő hivatalos 
adatokkal töltsék ki! 
A kérelem nyomtatványok itt letölthetőek a 
www.forraskut.hu honlapról is. 

A választással kapcsolatos kérdésekre személye-
sen, ügyfélfogadási időben a Helyi Választási Iro-
dában kérhetnek tájékoztatást: Forráskúti Polgár-
mesteri Hivatal, 6793 Forráskút, Fő utca 74., tele-
fon: 62/287-222, mobiltelefon: +36-70/489-56-55. 
Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, 
hogy a kérelemben szereplő valamennyi 
személyes adatot meg kell adni, az 
igazolványban szereplő adatokkal megegyezően. 
Pontatlan vagy hiányos kérelemnek a választási 
iroda a választási eljárási törvény értelmében 
nem adhat helyt. Az elutasítás esetén a kérelem, 
amennyiben a határidő még nyitva áll, 
ismételten benyújtható.  

dr. Kapás Anita jegyző, 
Helyi Választási Irodavezető 
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2018. február 3-án 19 órakor kezdetét vette a XXIV. Alapítványi est, ahol szép számmal jelentek meg 
vendégeink.  

Sápi Zoltán igazgató úr és Galzóné
következett, melyre Roszkos Annamária készítette fel őket.  A szülők meghatódva figyelhették, amint 
gyermekeik elegáns ruhában keringőztek, majd a fiúk és lányok szüleiket is felkérték. 

Ezt követően a Borostyán étterem által készített vacsorát fogyaszthatták el a vendégek. 3 felnőtt 
tánccsoport is színesítette a műsort. Először „bölcsődés tipegőbe bújt” iskolai dolgozók produkcióját láthatta 
a közönség. Másodikként látványos esernyős táncot mu
segített betanulni. Végül idegen tollakkal ékeskedve az apukák Szőrős Primadonnák produkciója következett. 

 

Fotók: Oláhné Bodor Manna és Galzóné Gyuris Tímea
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Alapítványi Est 

án 19 órakor kezdetét vette a XXIV. Alapítványi est, ahol szép számmal jelentek meg 

Sápi Zoltán igazgató úr és Galzóné Gyuris Tímea köszöntő szavai után a 8. osztályosok nyitó tánca 
következett, melyre Roszkos Annamária készítette fel őket.  A szülők meghatódva figyelhették, amint 
gyermekeik elegáns ruhában keringőztek, majd a fiúk és lányok szüleiket is felkérték. 

övetően a Borostyán étterem által készített vacsorát fogyaszthatták el a vendégek. 3 felnőtt 
tánccsoport is színesítette a műsort. Először „bölcsődés tipegőbe bújt” iskolai dolgozók produkcióját láthatta 
a közönség. Másodikként látványos esernyős táncot mutattak be az anyukák, melyet Bárkányi Piroska 
segített betanulni. Végül idegen tollakkal ékeskedve az apukák Szőrős Primadonnák produkciója következett. 

Fotók: Oláhné Bodor Manna és Galzóné Gyuris Tímea 

 

 

án 19 órakor kezdetét vette a XXIV. Alapítványi est, ahol szép számmal jelentek meg 

Gyuris Tímea köszöntő szavai után a 8. osztályosok nyitó tánca 
következett, melyre Roszkos Annamária készítette fel őket.  A szülők meghatódva figyelhették, amint 
gyermekeik elegáns ruhában keringőztek, majd a fiúk és lányok szüleiket is felkérték.  

övetően a Borostyán étterem által készített vacsorát fogyaszthatták el a vendégek. 3 felnőtt 
tánccsoport is színesítette a műsort. Először „bölcsődés tipegőbe bújt” iskolai dolgozók produkcióját láthatta 

tattak be az anyukák, melyet Bárkányi Piroska 
segített betanulni. Végül idegen tollakkal ékeskedve az apukák Szőrős Primadonnák produkciója következett.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éjfél környékén kerültek kisorsolásra a tombolatárgyak. Volt, aki több nyereménynek is örülhetett, volt, akim sajnos 
nem. A bánatot az éjféli falatkák fogyasztásával 

A támogatások az iskola alapítványának a számlájára kerülnek, melyből a versenyek, a lengyelországi cserekapcsolat 
s a szabadidős programok valósulhatnak meg. 

Támogatóink: Forráskút Község Önkormányzata, A3 T
Piroska és családja, Belecz Csaba vállalkozó, Borbás János és családja, Borostyán étterem, CBA dolgozói, Csenki 
Dániel és neje. Czékus Gyula és családja, Csólyospálos Község Önkormányzata, Csúcs M
Kft, DORT Speciális mentő katasztrófavédelmi egyesület 
Farkas Illés és családja, Fecskefészek Büfé, Fodor Imre és családja, Gazdag András és családja, Galzó Andrea, Gal
Gábor és családja, Goda Zsolt és családja, Gyuris Árpád és családja, Gyuris Ferenc és családja, Gyuris Géza cukrász, 
Gyuris Zsolt és családja, Harmónia Stúdió Kiskunmajsa, Hunyadvári István, id. Kocsis Ferenc és családja, Illés István 
és  családja, Kálmán Vencel és családja, Király Dezső és családja, Király Krisztián és családja, Kiss János és családja, 
Kondász Ferenc és családja, Kószó Brigitta Szépségműhely, Kovács Antal és családja, Kucska Nándor és családja, 
Lippai Trans Bt., Lippai Gézáné, Lippai Is
Monostori Tibor és családja, Nagy Zsolt és családja, Ocskó Attila és családja, Orchidea kozmetika, Párizs 
szépségműhely, Péter Erzsébet és családja, Oláh Ferenc és családja, Ocskó Géza
Koktélbár, Rabi Mihály és családja, Rácz Melinda, ifj. Repkó Zoltán és párja, Roszkos Annamária, Sápi Zoltán és 
családja, Simon Ilona, Széll Attila és családja, Tari Krisztián és családja, Tóth Antal és családja, Tóth Katalin, 
János és családja, Vass Márk és családja 
rendezvényt vagy véletlenül lemaradtak-

1 % az iskola alapítványának
2018-ban is rendelkezhet az összevont adóalapját terhelő, a kedvezményekkel és az önkéntes kölcsönös pénztári 
egyéni számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeggel csökkentett és 
befizetett adója 2x1 százalékáról. Az egyik 1 százalékot a külön törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi 
szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára juttathatja. 

Kérjük tegye ezt ebben az évben is a
A forráskúti Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány

Köszönjük, hogy támogatja alapítványunkat.
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Éjfél környékén kerültek kisorsolásra a tombolatárgyak. Volt, aki több nyereménynek is örülhetett, volt, akim sajnos 
nem. A bánatot az éjféli falatkák fogyasztásával lehetett enyhíteni. És azután ki meddig bírta…

A támogatások az iskola alapítványának a számlájára kerülnek, melyből a versenyek, a lengyelországi cserekapcsolat 
s a szabadidős programok valósulhatnak meg.  

Támogatóink: Forráskút Község Önkormányzata, A3 Takarékszövetkezet, Bahamas Nagyker, Balogh Mónika, Bárkányi 
Piroska és családja, Belecz Csaba vállalkozó, Borbás János és családja, Borostyán étterem, CBA dolgozói, Csenki 
Dániel és neje. Czékus Gyula és családja, Csólyospálos Község Önkormányzata, Csúcs Miklós és családja, Dél Gasztro 
Kft, DORT Speciális mentő katasztrófavédelmi egyesület – Gyuris Norbert és családja, Dudás Gusztáv és családja, 
Farkas Illés és családja, Fecskefészek Büfé, Fodor Imre és családja, Gazdag András és családja, Galzó Andrea, Gal
Gábor és családja, Goda Zsolt és családja, Gyuris Árpád és családja, Gyuris Ferenc és családja, Gyuris Géza cukrász, 
Gyuris Zsolt és családja, Harmónia Stúdió Kiskunmajsa, Hunyadvári István, id. Kocsis Ferenc és családja, Illés István 

án Vencel és családja, Király Dezső és családja, Király Krisztián és családja, Kiss János és családja, 
Kondász Ferenc és családja, Kószó Brigitta Szépségműhely, Kovács Antal és családja, Kucska Nándor és családja, 
Lippai Trans Bt., Lippai Gézáné, Lippai Istvánné és családja, Maróti Dezső és családja, Maróti Zsolt és családja, 
Monostori Tibor és családja, Nagy Zsolt és családja, Ocskó Attila és családja, Orchidea kozmetika, Párizs 
szépségműhely, Péter Erzsébet és családja, Oláh Ferenc és családja, Ocskó Géza és családja, Prókai Gábor 
Koktélbár, Rabi Mihály és családja, Rácz Melinda, ifj. Repkó Zoltán és párja, Roszkos Annamária, Sápi Zoltán és 
családja, Simon Ilona, Széll Attila és családja, Tari Krisztián és családja, Tóth Antal és családja, Tóth Katalin, 
János és családja, Vass Márk és családja – Forrásgépek, Veres Gyula és családja és akik munkájukkal segítették a 

-listáról… 

A forráskúti Általános Iskolás Diákokért Alapítvány

1 % az iskola alapítványának 
ban is rendelkezhet az összevont adóalapját terhelő, a kedvezményekkel és az önkéntes kölcsönös pénztári 

előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeggel csökkentett és 
ról. Az egyik 1 százalékot a külön törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi 

szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára juttathatja.  
Kérjük tegye ezt ebben az évben is a 

A forráskúti Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány 
18455852-1-06 

javára 

Köszönjük, hogy támogatja alapítványunkat. 

Kuratórium 
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Éjfél környékén kerültek kisorsolásra a tombolatárgyak. Volt, aki több nyereménynek is örülhetett, volt, akim sajnos 
lehetett enyhíteni. És azután ki meddig bírta… 

A támogatások az iskola alapítványának a számlájára kerülnek, melyből a versenyek, a lengyelországi cserekapcsolat 

akarékszövetkezet, Bahamas Nagyker, Balogh Mónika, Bárkányi 
Piroska és családja, Belecz Csaba vállalkozó, Borbás János és családja, Borostyán étterem, CBA dolgozói, Csenki 

iklós és családja, Dél Gasztro 
Gyuris Norbert és családja, Dudás Gusztáv és családja, 

Farkas Illés és családja, Fecskefészek Büfé, Fodor Imre és családja, Gazdag András és családja, Galzó Andrea, Galzó 
Gábor és családja, Goda Zsolt és családja, Gyuris Árpád és családja, Gyuris Ferenc és családja, Gyuris Géza cukrász, 
Gyuris Zsolt és családja, Harmónia Stúdió Kiskunmajsa, Hunyadvári István, id. Kocsis Ferenc és családja, Illés István 

án Vencel és családja, Király Dezső és családja, Király Krisztián és családja, Kiss János és családja, 
Kondász Ferenc és családja, Kószó Brigitta Szépségműhely, Kovács Antal és családja, Kucska Nándor és családja, 

tvánné és családja, Maróti Dezső és családja, Maróti Zsolt és családja, 
Monostori Tibor és családja, Nagy Zsolt és családja, Ocskó Attila és családja, Orchidea kozmetika, Párizs 

és családja, Prókai Gábor – 
Koktélbár, Rabi Mihály és családja, Rácz Melinda, ifj. Repkó Zoltán és párja, Roszkos Annamária, Sápi Zoltán és 
családja, Simon Ilona, Széll Attila és családja, Tari Krisztián és családja, Tóth Antal és családja, Tóth Katalin, Vass 

Forrásgépek, Veres Gyula és családja és akik munkájukkal segítették a 

A forráskúti Általános Iskolás Diákokért Alapítvány 

ban is rendelkezhet az összevont adóalapját terhelő, a kedvezményekkel és az önkéntes kölcsönös pénztári 
előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeggel csökkentett és 

ról. Az egyik 1 százalékot a külön törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi 



 

 

 
 
 

 

Művelődési Ház programajánlója
Szakköreinkhez, klubjainkhoz  

továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni! 

Szeretettel várunk mindenkit!

Nyugdíjasklub hétfőnként 15.00-tól 

Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 17.0

Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától

Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében” 
csütörtökönként 15 órától 

Tűzzománc szakkör Csütörtökönként 18.00 órátó

Zumba  

hétfőnként 19 órától                     

Balett   Csütörtökönként 17.40 órától
Oktató: Vesmás Andrea 

Dinamikus jóga és gerinctréning

Csütörtökönként 18.30-tól   

Oktató: Vesmás Andrea 

Amatőr SzínKör   
Felnőtt csapat: hétfőnként 18 órától Kálmán Dánielné 
vezetésével  

Drámajáték gyerekeknek Kálmán Noémivel
Péntekenként 16. órától 

Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztő
terapeuta vezetésével február 13-án és 27-én 14. órától

Nagycsaládos gyűlés  
március 6-án, kedden 16 órától. 

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

KÖNYVTÁR                  
Kedden és csütörtökön 8-12 és 13-18 óráig 
szombaton ZÁRVA 

Szeretettel várjuk! 
Művelődési Ház nyitva tartás

hétfő, csütörtök: 10-20 óráig

kedd, szerda, péntek: 10-18 óráig

www.facebook.com/forraskutimuvhaz
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Feltalálókról Dudás József tollából

mint a magyar feltalálókról írni.

Schwarz Dávid, a léghajó

Bizonyára mindenki hallott 
már a Zeppelin léghajóról, 
de azt már nem mindenki 
tudja, hogy ez bizony 
magyar találmány volt a 
javából. Schwarz Dávid 
már a századfordulón 
foglalkozott a merev vázas léghajó gondolatával. Terve 
lélegzetelállító volt, még mai szemmel is. Hossza 145 méter 
és négy darab, egyenként 250 lóerős motor mozgatta a 
szerkezetet. A vázat egy, akkor még i
alumíniumból tervezte. A felhajtó gázt nem szívesen, de 
hidrogénnel kellett megoldania, ugyanis a jóval 
biztonságosabb héliumból nem volt az egész világon sem 
annyi, hogy egyetlen léghajót megtöltsenek. A kutatás és a 
tervezés annyi pénzébe került
sőt, óriási hitelt vett fel. Az utolsó pillanatban mégis 
rámosolygott a szerencse, mert a hadügyminisztériumból 
távirat érkezett: 30.000 birodalmi márka kiutalva, sürgősen 
kezdje meg a munkálatokat. Emberünk, aki
viselte a kudarcokat, most a siker kapujában úgy döntött, 
hogy szívrohamot kap és meghal. Ezzel továbbra is súlyos 
bizonytalanságban hagyva a családját, mígnem egy szép 
napon bekopogott hozzájuk egy 
Zeppelin gróf és egy visszautasíthatatlan ajánlattal állt elő az 
özvegynek: átengedi a 30.000 márkát a családnak, sőt 
minden eladott léghajó után további 10.000 márkát utal az 
özvegynek. Hogyha hozzávesszük, hogy 30 darab léghajó 
készült el, láthatjuk, hogy a családfő, halála utá
gondoskodott a család anyagi jólétéről. Zeppelin, miután
megkapta a tervrajzokat, gőzerővel fogott a munkának. A 
sajtó, miután kiszagolta, miben mesterkedik a gróf, a nem 
túl hízelgő „bolond” jelzővel illette. Ő viszont vakon bízott a 
feltaláló terveiben és nem egészen 8 hónap múlva a 
tempelhofi repülőtér felett megtette első próbarepülését 
Schwarz Dávid álma. Ellátogatott néhány európai fővárosba 
is, elsőként a feltaláló iránti tiszteletből Budapestre, majd 
egy merészet gondolva, nekivágott a 1
Amerikának. Ami eddig másfél hónap volt, mostanra 
lecsökkent négy napra. Sajnos az 1937
végleg kivonták a forgalomból, helyét átvették a modern 
utasszállító gépek, 10 km magasan.
Viszont ne feledjük, ezt a magasságot Schwa
találmány elérte 1917-ben. 
 

Következik: Szentgyörgyi Albert, a C vitamin

Művelődési Ház programajánlója 

továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!  

Szeretettel várunk mindenkit! 

próbák hétfőnként 17.00 órától 

szerdánként 9 órától 

„az egymástól tanulás jegyében” 

sütörtökönként 18.00 órától 

órától 

Dinamikus jóga és gerinctréning 

Felnőtt csapat: hétfőnként 18 órától Kálmán Dánielné 

Noémivel 

Godáné Ádám Mária egészségfejlesztő-
én 14. órától 

nyitva 

óráig  

 
yitva tartása:  

20 óráig 

18 óráig 

www.facebook.com/forraskutimuvhaz 
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alálókról Dudás József tollából 
Mottó: 

Nincs hálásabb feladat, 
mint a magyar feltalálókról írni. 

 

Schwarz Dávid, a léghajó feltalálója 

 

foglalkozott a merev vázas léghajó gondolatával. Terve 
lélegzetelállító volt, még mai szemmel is. Hossza 145 méter 
és négy darab, egyenként 250 lóerős motor mozgatta a 
szerkezetet. A vázat egy, akkor még igencsak ritka fémből, az 
alumíniumból tervezte. A felhajtó gázt nem szívesen, de 
hidrogénnel kellett megoldania, ugyanis a jóval 
biztonságosabb héliumból nem volt az egész világon sem 
annyi, hogy egyetlen léghajót megtöltsenek. A kutatás és a 

i pénzébe került, hogy teljesen csődbement, 
sőt, óriási hitelt vett fel. Az utolsó pillanatban mégis 
rámosolygott a szerencse, mert a hadügyminisztériumból 
távirat érkezett: 30.000 birodalmi márka kiutalva, sürgősen 
kezdje meg a munkálatokat. Emberünk, aki oly hősiesen 
viselte a kudarcokat, most a siker kapujában úgy döntött, 
hogy szívrohamot kap és meghal. Ezzel továbbra is súlyos 
bizonytalanságban hagyva a családját, mígnem egy szép 
napon bekopogott hozzájuk egy bizonyos Ferdinand 

szautasíthatatlan ajánlattal állt elő az 
özvegynek: átengedi a 30.000 márkát a családnak, sőt 
minden eladott léghajó után további 10.000 márkát utal az 
özvegynek. Hogyha hozzávesszük, hogy 30 darab léghajó 
készült el, láthatjuk, hogy a családfő, halála után, igaz, de 
gondoskodott a család anyagi jólétéről. Zeppelin, miután 
megkapta a tervrajzokat, gőzerővel fogott a munkának. A 
sajtó, miután kiszagolta, miben mesterkedik a gróf, a nem 
túl hízelgő „bolond” jelzővel illette. Ő viszont vakon bízott a 

terveiben és nem egészen 8 hónap múlva a 
tempelhofi repülőtér felett megtette első próbarepülését 
Schwarz Dávid álma. Ellátogatott néhány európai fővárosba 
is, elsőként a feltaláló iránti tiszteletből Budapestre, majd 
egy merészet gondolva, nekivágott a 11.000 km-re lévő 
Amerikának. Ami eddig másfél hónap volt, mostanra 
lecsökkent négy napra. Sajnos az 1937-es balesete után 
végleg kivonták a forgalomból, helyét átvették a modern 
utasszállító gépek, 10 km magasan. 
Viszont ne feledjük, ezt a magasságot Schwarz Dávid 

Szentgyörgyi Albert, a C vitamin 

feltalálója  



 

Egészségklub hírei 
 
12 éves fennállását ünnepli februárban 
Egészségklub. Vezetőjük a kezdetektől fogva 
Godáné Ádám Mária egészségfejlesztő 

Ez idő alatt szó volt többek között: 
� szervrendszer szerint a gyógynövények 

gyógyító erejéről, 
� a méz gyógyító hatásáról 
� a Föld mágneses erejéről 
� egészséges életmódról 
� természetes módszerekről a háztartásban,
� a mozgásterápiáról –

energiagyakorlatok, vérkeringést segítő 
gyakorlatok, 

� zöldségek és gyümölcsök gyógyító hatásáról
� akupresszúráról 
� hasznos receptek megosztásáról

 

és a sort még hosszan lehetne folytatni fűszerekről, 
illóolajokról, stb. 
 
2018. első félévben tervezett időpontok és főbb 
témák: 
 

Február 13. Immunerősítés 

Február 27.  Máj- és epetisztítás 

Március 13. Baktériumfertőzés megelőzése

Március 27. Vesetisztítás 

Április 10.  Idegerősítés, stressz kezelés

Április 24. Tüdő és légút 

Május 8. A szervezet általános tisztítása

Május 22. Hormonegyensúly 

Június 5.  Értisztítás, bélkiürítés 

Június 19.  Szív- és vérnyomás 
 
 
Az érdeklődőket, csatlakozni vágyókat továbbra is 
szeretettel várjuk. 
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februárban a Forráskúti 
Egészségklub. Vezetőjük a kezdetektől fogva 

fejlesztő terapeuta. 

gyógynövények 

természetes módszerekről a háztartásban, 
– csikung, 

energiagyakorlatok, vérkeringést segítő 

zöldségek és gyümölcsök gyógyító hatásáról 

hasznos receptek megosztásáról 

és a sort még hosszan lehetne folytatni fűszerekről, 

2018. első félévben tervezett időpontok és főbb 

Baktériumfertőzés megelőzése 

Idegerősítés, stressz kezelés 

A szervezet általános tisztítása 

 

Az érdeklődőket, csatlakozni vágyókat továbbra is 

A Forráskútért Civil Egyesület hírei
 
Civil szervezetünk megalakulásakor célul tűzte ki, 
hogy kis falunkban több közösség építő programot 
valósít meg.  
A 2018-as évet egy teremfoci kupával melegítettük 
be, így január 13-án kezdetét vette az első 
Forráskútért Foci Kupa, aminek az iskola torna 
csarnoka adott helyet.  
Mivel szerettük volna, hogy első
lakosok jelentkezzenek, ezért a nevezéshez a 
csapatokban egy fő helyi lakosnak kellett lenni. A 
torna 8 csapat selejtező mérkőzéseivel kezdődött, 
amiből a csoportok első két helyezett
az elődöntőkbe. A helyosztó mérkőzések előtt 
szerepet kapott a most alakuló női csapat is, egy 
bemutató meccs erejéig, ahol a lányok szépen helyt 
álltak. 3. helyért a Forráskútért játszott a Csőszer 
csapata ellen, végül a Csőszer állhatott
legalsó fokára. A döntőt az Öfi játszotta az RM 
Könyvelő Iroda ellen. Az izgalmas és fordulatokban 
gazdag mérkőzést az RM Könyvelő Iroda nyerte és 
vitte el a kupát. A kupa győztes csapat egy tagja, 
Mocsári Gyula kapta meg a gólkirályi címet, amit
tornán rúgott összesen 12 góljával érdemelt ki. A 
legjobb kapusnak Nagy Zoltánt választották meg.

Köszönjük a csapatok részvételét és támogatását 
minden jelen lévőnek, akik ellátogattak. Köszönjük a 
fényképeket Oláhné Bodor Mannának, Huszár 
Ildikónak és Illés-Vizsnyiczai Borbálának. 

Külön köszönet a Kedvenc Pékség & Grill Bárnak és 
a Fecskefészek Büfének hogy támogatta 
rendezvényünket. 
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A Forráskútért Civil Egyesület hírei 

Civil szervezetünk megalakulásakor célul tűzte ki, 
hogy kis falunkban több közösség építő programot 

as évet egy teremfoci kupával melegítettük 
án kezdetét vette az első 

Forráskútért Foci Kupa, aminek az iskola torna 

ivel szerettük volna, hogy elsősorban forráskúti 
lakosok jelentkezzenek, ezért a nevezéshez a 
csapatokban egy fő helyi lakosnak kellett lenni. A 
torna 8 csapat selejtező mérkőzéseivel kezdődött, 
amiből a csoportok első két helyezettje jutott tovább 
az elődöntőkbe. A helyosztó mérkőzések előtt 
szerepet kapott a most alakuló női csapat is, egy 
bemutató meccs erejéig, ahol a lányok szépen helyt 

Forráskútért játszott a Csőszer 
csapata ellen, végül a Csőszer állhatott a dobogó 
legalsó fokára. A döntőt az Öfi játszotta az RM 
Könyvelő Iroda ellen. Az izgalmas és fordulatokban 
gazdag mérkőzést az RM Könyvelő Iroda nyerte és 
vitte el a kupát. A kupa győztes csapat egy tagja, 
Mocsári Gyula kapta meg a gólkirályi címet, amit a 
tornán rúgott összesen 12 góljával érdemelt ki. A 
legjobb kapusnak Nagy Zoltánt választották meg. 

Köszönjük a csapatok részvételét és támogatását 
minden jelen lévőnek, akik ellátogattak. Köszönjük a 
fényképeket Oláhné Bodor Mannának, Huszár 

Vizsnyiczai Borbálának.  

Külön köszönet a Kedvenc Pékség & Grill Bárnak és 
a Fecskefészek Büfének hogy támogatta 
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Egyházközségi hírek 
Február 11.   FARSANG vasárnap, Lourdi jelenés, 

betegek világnapja   
Február 12.  FARSANG hétfő 
Február 13.   FARSANG Húshagyó kedd 
Február 14. HAMVAZÓSZERDA (nagyböjt kezdete,- 

szigorú bőjt ) - hamvazás 
Február 16. péntek: KERESZTÚT (nagyböjt minden 

péntekjén keresztút!) 
Február 18.   Nagyböjt 1. vasárnap - hamvazás 
Február 25.  Nagyböjt 2. vasárnap - Gyűjtés a 

Katolikus Iskoláknak  
Március 1. ELSŐ CSÜTÖRTÖK, Jézus Szíve Családok 

imája, szentségimádás  
Március 2. ELSŐ PÉNTEK – KERESZTÚT 
Március 4. Nagyböjt 3. vasárnap 
 
 

MAGADAT ADD! magadat, 
úgy járd a te utadat! 

Nem kell álarc, álruha, 
nem jó gerinc a puha... 

 
Magadat add, magadat, 

NE TAGADD MEG, AKI VAGY! 
Ezért fognak szeretni, 

félre nem ismer senki... 
 

Bár a látszat azt súgja, 
hasznosabb az álgúnya, 

...magadat add, magadat, 
csak AZ LEGYÉL, AKI VAGY! 

 
Majd az idő rámutat, 

BOLDOGOK AZ IGAZAK… 
Magadat add, magadat, 

színészkedned nem szabad! 
 

Magadat add, magadat, 
ne keresd a szavakat, 

szádon legyen hirtelen, 
ami ott van szíveden! 

 
S ami öröm könnyen jő, 

...nem lesz rajta nehéz kő. 
Magadat add, magadat, 

LEGYEN BENNED AKARAT! 
 

Magadat add, magadat, 
ez egy életfeladat! 

Boldogságra úgy találsz, 
ha ebben nem variálsz... 

 
Magadat add, magadat, 

hogy AZ ADOTT SZAVADAT 
ELFOGADJÁK, tetőled, 
így lesz ember belőled!    

(Szuhanics Albert) 

MINDEN EMBERNEK SZÜKSÉGE VAN 
SZERETETRE!!! 

 
A családok éve 2018. Február 11. a Betegek világnapja. 
Ma sok ember nyöszörög, mert itt fáj, ott fáj, és valami 
nem sikerült, és szeretne meghalni… Szeretnék nekik, 
és a beteges lelkű világnak egy történetet elmondani… 
    Egy fantasztikus élet! Nicholas James Vujicic mindig 
mosolyog. Optimizmusát és hitét önzetlenül osztja meg 
az emberekkel. Végtag nélküli ember, aki beutazta az 
egész világot, Isten igéjét hirdeti. Megrázó 
élettörténetével megérintette több ezer ember szívét. 
Keresztény hitre és reményre sarkalta őket! 
    A kezdet: Ausztália harmadik legnagyobb városában 
Brisbane-ben, 1982. december 4.-én született a 
vajdasági származású szülőknek Nicholas James Vujicic  
fiuk. Dusca Vujicic egészségügyi nővérnek és Boris 
Vujici lelkésznek a tetra-amelia szindrómával, 
végtagok, két kar és két lábnélküli csecsemő. 
     A kis Nicholas James Vujicicból, akit Nicknek 
becéztek, az iskolatársai gúnyt űztek. A fiuk számára 
csupán a szülők jelentettek vigaszt. Szeretetükkel távol 
tartották a halál szakadékától. Alig nyolc évesen mégis 
depressziós lett. Tíz évesen pedig öngyilkosságot 
kísérelt meg. Isten megadta neki, hogy egy éjjeli 
látomásban látta szüleit, amint sírjára borulnak és 
vigasztalanul zokognak!  Ez a látomás segítette abban, 
hogy a halál helyett az életet választotta. A szülői 
szeretet azonban nem volt elegendő az élethez. 
Gyermekkorában szívesen töltött időt a templomban. 
Az igazi fordulatot az hozta, hogy a Bibliában elolvasta 
19 évesen a vakon született ember meggyógyításának 
a történetét. 
    - Az embereknek a kérdésére, miért született így ez 
az ember, Jézus azt mondta, azért hogy nyilvánvalóvá 
váljanak rajta Isten tettei. Ekkor arra gondoltam, hogy 
ha Istennek terve van ezzel a világtalan emberrel, 
akkor biztosan velem is van terve. Tudtam, Isten 
megajándékozhatott volna végtagokkal, de 
megértettem, én már befejezett személy vagyok. Amit 
Isten nem változtat meg, azt fel fogja használni. 
     Amikor afelől érdeklődtek az emberek, hogy milyen 
lenne az életem,ha nem ismertem volna meg az Istent,  
azt feleltem 
    - Tudjátok, hogy öngyilkosságot akartam elkövetni, 
és ha nem lettek volna szüleim, akik engem szerettek, 
ma nem lennék itt, ahol vagyok. Öleltek szinte 
mindennap, és ez sokat segített, szívem azonban nem 
gyógyult be. Azt mondogatták, minden jó lesz, csak 
menjek előre, ne törődjek azzal, hogy mit gondolnak 
rólam az emberek. Az emberek pedig azt szokták 
mondani: „mindaz, amire szükséged van, hogy 
pozitívan viselkedj” Ez azonban nem igaz! Ha három 
napig nem adsz az embernek enni és azt mondod neki, 
legyen pozitív, vajon az a javára válik?  
Hívjad el Indiába, ismerje meg azokat a kisleányokat, 
akiket eladtak és prostitúcióra kényszerítettek. Mondja 
meg azoknak, hogy legyenek pozitívak. Úgy gondolom, 
hogy csak Isten képes begyógyítani a szívemet és igazi 
reményt adni. A személyes kapcsolatomban Jézussal 
megkaptam az áldást, az erőt és a békességet. Ha nem 
létezne Isten, nem tudnék erről beszélni.  
    Nick azt vallja: a remény megtartásához meg kell 
önmagunknak bocsájtani mindazt a rosszat, amit 
cselekedtünk. 



 

   - Ha magunknak nem bocsájtunk meg, erre 
emlékezzünk. Nem kell elveszítenünk a bátorságot. 
Tegyük meg mindennap a tőlünk telhető legjobbat. 
Minden nap menjünk tovább. Legyenek nagy 
álmaink. A mi Istenünk hatalmas Isten. Soha ne 
forduljunk el tőle, mert ő sem fordul el tőlünk. 
    Nick tudatában van annak, hogy néha 
nehéz megbocsátani. A legnehezebben élte át, 
amikor az iskolában piszkálták, csúfolták, és ő mégis 
úgy döntött, hogy megbocsájt nekik. Felismertem, 
hogy ezeknek a csúfolódó gyerekeknek senki sem 
mutatta meg az igazi szeretetet. 
    - Néha szemükbe néztem a csúfolódóknak és 
mosolyogva mondtam: „szeretlek benneteket!” Ők 
zavarukban nem is tudtak erre reagálni. Pedig 
mindnyájunknak szükségünk van a szeretetre. Én a 
szüleimtől kaptam a legnagyobb bátorítást, ők 
mondták: MINDEN EMBERNEK SZÜKSÉGE VAN A 
SZERETETRE! Amikor van reményed és nem bírsz 
járni, Isten valakit visz. - mondta Nick.
     Viccelődve is komoly. Aki a vidám és melegszívű 
férfi közelébe kerül, másmilyen személlyé válik. 
- szeretném, ha az emberek megéreznék, hogy 
ISTEN MINDENKIT SZERET!  És MINDNEKIVEL 
TERVE VAN.  Ezért bátorítom a felnövekvő 
nemzedékeket arra, hogy tudják megbecsülni 
magukban azt, ami értékes, sokszorozzák meg 
talentumaikat. Mi megtehetjük azt, ami a 
hatáskörünkbe tartozik, a többit megteszi Isten 
üzeni nekünk Nick. 
      A 35 éves ember, aki több mint 25 országba 
járt, találkozott államfőkkel, megismerkedett 
különböző emberi sorsokkal, bátorított sok 
szükségben szenvedőt, a Griffith egyetemen tanult 
számvitelt és pénzügyi tervezést, motivációs 
szónokként megalapította a magánvállalatát és a 
„Végtagok Nélkül” nevű nemzetközi non
szervezetet, és több motivációs könyv szerzője.
       Szívesen viccelődik a maga számlájára. Történt, 
egy alkalommal, hogy barátai felöltöztették 
pilótának és a repülő bejáratába tették, h
üdvözölje az utasokat. Így kapitány sapkában 
néhányan komolyan végigmérték, néhányan pedig 
megmosolyogták.   
      A kamaszokat arra szólítja fel, hogy legyenek 
hűek önmagukhoz és ne majmoljanak másokat. Arra 
biztatja őket, hogy legyenek modernek. A ci
trágár beszéd, a szeszes ital, a házasság előtti 
szexuális kapcsolatok olyan csapdák,
sarokba szorulnak, nem pedig olyan viselkedés, ami 
boldogíthatja majd őket. 
     - Szűzen léptem a házasságba, ez az én 
választásom volt. Isten a nemi életet a házasság 
miatt teremtette. És a szeretetnek ez a kifejezése 
arra kell, hogy vonatkozzon, aki szeret majd 
minket, és az egész életét velünk tölti
kapcsolat a házasság előtt olyan, mint egy 5 dolláros 
karóra. Olcsó, könnyen megvásárolhat
igazi. AZ IGAZI SZERETET TUD VÁRNI. Én büszke 
vagyok, hogy gyermekeimnek elmondhatom, 
tudtam várni az édesanyjukra. 
     Nick felesége a malajziai származású Kanae 
(Miyahara) Vujicic Két fiuknak örülnek, és 
izgalommal várják az ikrek születését i
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Ha magunknak nem bocsájtunk meg, erre 
elveszítenünk a bátorságot. 

Tegyük meg mindennap a tőlünk telhető legjobbat. 
Minden nap menjünk tovább. Legyenek nagy 
álmaink. A mi Istenünk hatalmas Isten. Soha ne 
forduljunk el tőle, mert ő sem fordul el tőlünk.  

Nick tudatában van annak, hogy néha milyen 
nehéz megbocsátani. A legnehezebben élte át, 
amikor az iskolában piszkálták, csúfolták, és ő mégis 
úgy döntött, hogy megbocsájt nekik. Felismertem, 
hogy ezeknek a csúfolódó gyerekeknek senki sem 

éztem a csúfolódóknak és 
mosolyogva mondtam: „szeretlek benneteket!” Ők 
zavarukban nem is tudtak erre reagálni. Pedig 
mindnyájunknak szükségünk van a szeretetre. Én a 
szüleimtől kaptam a legnagyobb bátorítást, ők 

KSÉGE VAN A 
van reményed és nem bírsz 

mondta Nick. 
Viccelődve is komoly. Aki a vidám és melegszívű 

férfi közelébe kerül, másmilyen személlyé válik.  
szeretném, ha az emberek megéreznék, hogy 

És MINDNEKIVEL 
TERVE VAN.  Ezért bátorítom a felnövekvő 
nemzedékeket arra, hogy tudják megbecsülni 
magukban azt, ami értékes, sokszorozzák meg 
talentumaikat. Mi megtehetjük azt, ami a 
hatáskörünkbe tartozik, a többit megteszi Isten – 

A 35 éves ember, aki több mint 25 országba 
járt, találkozott államfőkkel, megismerkedett 
különböző emberi sorsokkal, bátorított sok 
szükségben szenvedőt, a Griffith egyetemen tanult 
számvitelt és pénzügyi tervezést, motivációs 

magánvállalatát és a 
nemzetközi non-profit 

szervezetet, és több motivációs könyv szerzője. 
Szívesen viccelődik a maga számlájára. Történt, 

egy alkalommal, hogy barátai felöltöztették 
pilótának és a repülő bejáratába tették, hogy 
üdvözölje az utasokat. Így kapitány sapkában 
néhányan komolyan végigmérték, néhányan pedig 

A kamaszokat arra szólítja fel, hogy legyenek 
hűek önmagukhoz és ne majmoljanak másokat. Arra 
biztatja őket, hogy legyenek modernek. A cigi, a 

ágár beszéd, a szeszes ital, a házasság előtti 
szexuális kapcsolatok olyan csapdák, amely által 
sarokba szorulnak, nem pedig olyan viselkedés, ami 

Szűzen léptem a házasságba, ez az én 
letet a házasság 

miatt teremtette. És a szeretetnek ez a kifejezése 
arra kell, hogy vonatkozzon, aki szeret majd 

velünk tölti. A szexuális 
kapcsolat a házasság előtt olyan, mint egy 5 dolláros 
karóra. Olcsó, könnyen megvásárolható, de nem 
igazi. AZ IGAZI SZERETET TUD VÁRNI. Én büszke 
vagyok, hogy gyermekeimnek elmondhatom, 

Nick felesége a malajziai származású Kanae 
(Miyahara) Vujicic Két fiuknak örülnek, és 
izgalommal várják az ikrek születését is. Állítólag 

kislányok lesznek. 
     A férfi nem titkolja, sokáig elégedetlen volt, hogy 
lába helyén két ujj virít.  Egy napon focizás közben 
megsérült 
  Amikor emiatt életében először három hétig az ágyat 
nyomta. Úgy érezte magát, mint a fogyatékkal élő 
személyek. 
    Motivációs előadásaiban nem győzi eléggé 
hangsúlyozni személyes felelősségünket.  Elmondja, 
hogy szüksége volt taxira, valamint egy személyre, aki 
az egyetemen ügyelt rá. A magukat két nővérnek 
nevezett kis csoport indított jótékonysági akció
Végtelenül hálás nekik. Ha ők ezt nem tették volna
járhatott volna egyetemre, nem lenne munkaengedélye 
Amerikában, nem ment volna Kaliforniába, és nem 
ismerkedett volna meg feleségével.
   - Ha az a személy, akinek sem keze, sem lába, 
boldog tud lenni, akkor az embernek nincs szüksége 
mindarra, amiről azt gondolja, hogy szüksége van. Lábak 
nélkül járni, karok nélkül ölelni!
     Egy motivációs fellépése alkalmával megnevettette 
a közönséget, mondván: legszívesebben minden 
jelenlévőt átölelne, akkor azonban leesne a keze.
    - Én vagyok az a személy, aki a legtöbb embert 
megölelte, egy órában 1740-et!
    Azután arra biztatta a jelenlévőket, hogy öleljék meg 
azt a személyt, aki mellettük ül.
 
      Ezért arra kérek minden forrás
olvasót, időst, fiatalt egyaránt, hogy mi is öleljük meg 
oly szeretettel, elfogadással, mint ahogyan a mennyei 
Atya szeret, átölel és elfogad bennünket!
 
 

Szeretettel: Soós János esperes
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A férfi nem titkolja, sokáig elégedetlen volt, hogy 
lába helyén két ujj virít.  Egy napon focizás közben 

Amikor emiatt életében először három hétig az ágyat 
nyomta. Úgy érezte magát, mint a fogyatékkal élő 

Motivációs előadásaiban nem győzi eléggé 
hangsúlyozni személyes felelősségünket.  Elmondja, 
hogy szüksége volt taxira, valamint egy személyre, aki 
az egyetemen ügyelt rá. A magukat két nővérnek 
nevezett kis csoport indított jótékonysági akciót. 

kik. Ha ők ezt nem tették volna nem 
járhatott volna egyetemre, nem lenne munkaengedélye 
Amerikában, nem ment volna Kaliforniába, és nem 
ismerkedett volna meg feleségével. 

Ha az a személy, akinek sem keze, sem lába, 
ni, akkor az embernek nincs szüksége 

mindarra, amiről azt gondolja, hogy szüksége van. Lábak 
nélkül járni, karok nélkül ölelni!- álom, vagy valóság?   

Egy motivációs fellépése alkalmával megnevettette 
a közönséget, mondván: legszívesebben minden 

lévőt átölelne, akkor azonban leesne a keze. 
Én vagyok az a személy, aki a legtöbb embert 

et! 
Azután arra biztatta a jelenlévőket, hogy öleljék meg 

azt a személyt, aki mellettük ül. 

Ezért arra kérek minden forráskútit, minden 
olvasót, időst, fiatalt egyaránt, hogy mi is öleljük meg 
oly szeretettel, elfogadással, mint ahogyan a mennyei 
Atya szeret, átölel és elfogad bennünket! 

Szeretettel: Soós János esperes-plébános 
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Februári aktualitások 
Tisztelt Termelők! 

Az őstermelői igazolvány ügyintézésével 
kapcsolatos tudnivalók 
Az őstermelői igazolványok cseréje az elmúlt években 
nagyrészt megtörtént, az igazolványok legalább 2018. 
december 31-ig érvényesek. Az őstermelői 
igazolvánnyal kapcsolatban ügyintézés csak akkor 
szükséges, ha a személyes adatokban, vagy a 
termőföld területek vonatkozásában változás történik, 
vagy megváltozik a bejelentett adatokhoz
termelés szerkezete. Ebben az esetben mindenképp 
szükséges, hogy a kártya alapú igazolványt elhozzák, 
ugyanis a kártya elektronikus felülírása csak az 
irodában lehetséges. Az egyéb szükséges 
dokumentációk nem változtak: 

• Földhasználati lapszemle, vagy bármilyen 
dokumentum, amely helyrajzi számonként 
tartalmazza a használt földterületek adatait és 
igazolja az őstermelői tevékenység 
végzéséhez szükséges jogszerű 
földhasználatot 

• Személyes iratok: Személyi igazolvány, 
lakcímkártya, adóazonosító jel, ad
Regisztrációs szám, Családi gazdaság 
nyilvántartási száma (ha van), Agrárkamarai 
nyilvántartási szám  

Két fontos változást emelnék ki az előző évekhez 
viszonyítva: 
 Minden, az ügyintézés során keletkezett 
iratokon az ügyfélnek az eredeti aláírás
szükséges, mivel az aláírt dokumentumok 
elektronikusan azonnal továbbításra fognak kerülni. 
Emiatt az a kérésem, hogy az ügyintézéskor az 
igazolvány kiállításában érintett személy is jelenjen 
meg. Csak közjegyző által hitelesített Meghatalmazást 
lehet elfogadnunk (ezt is csatolnunk kell).
 Az ügyintézés során, legfőképpen az új 
igazolvány kiállításakor a személyes okmányokat 
eredetiben kell szkennelnünk, s továbbítanunk a 
NEBIH felé . A kérésem , hogy a személyi igazolványt , 
a lakcímkártyát és az adóazonosító jelet ezentúl 
mindig hozzák magukkal. 
A jogszabályváltozások, valamint az adminisztrációs 
kötelezettségek miatt az ügyintézési idő hosszabb lesz, 
ezt kérem, vegyék figyelembe 

A 2017-es területalapú támogatásokkal 
kapcsolatos információk:  
A 2017. évi támogatási előlegek első körös kifizetése 
megtörtént azon gazdálkodók esetében, ahol nem 
történt ellenőrzés. Az ellenőrzéssel érintett gazdák 
támogatásainak kifizetése csúszni fog, ennek 
időtartamáról nincs információnk. A második körös 
kifizetés várhatóan február- márciustól indul majd el.
A termeléshez kötött növényalapú (zöldség, pillangós 
szálas növények (lucerna)) támogatást igénylő 
gazdáknak Gazdálkodási naplót kell vezetniük, 
melynek a pontos formátuma nálam beszerezhető, az 
érintett gazdákat kérem, érdeklődjenek.
  A 2018. évi támogatások igénylése
várhatóan áprilisban kezdődik, melyhez időpont 
egyeztetésére majd március végétől lehet jelentkezni.

Az anyajuhtartás támogatási kérelmének 
benyújtása az előző számban leírtakhoz képest 
változott: a határidő 2018. március 20
elektronikusan lehet benyújtani, szükséges hozzá az 
instruktor igazolása. 
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Az őstermelői igazolvány ügyintézésével 

Az őstermelői igazolványok cseréje az elmúlt években 
igazolványok legalább 2018. 

ig érvényesek. Az őstermelői 
igazolvánnyal kapcsolatban ügyintézés csak akkor 
szükséges, ha a személyes adatokban, vagy a 
termőföld területek vonatkozásában változás történik, 
vagy megváltozik a bejelentett adatokhoz képest a 
termelés szerkezete. Ebben az esetben mindenképp 
szükséges, hogy a kártya alapú igazolványt elhozzák, 
ugyanis a kártya elektronikus felülírása csak az 
irodában lehetséges. Az egyéb szükséges 

vagy bármilyen 
dokumentum, amely helyrajzi számonként 
tartalmazza a használt földterületek adatait és 
igazolja az őstermelői tevékenység 
végzéséhez szükséges jogszerű 

Személyes iratok: Személyi igazolvány, 
lakcímkártya, adóazonosító jel, adószám, MVH 
Regisztrációs szám, Családi gazdaság 
nyilvántartási száma (ha van), Agrárkamarai 

Két fontos változást emelnék ki az előző évekhez 

Minden, az ügyintézés során keletkezett 
iratokon az ügyfélnek az eredeti aláírása 

, mivel az aláírt dokumentumok 
elektronikusan azonnal továbbításra fognak kerülni. 
Emiatt az a kérésem, hogy az ügyintézéskor az 
igazolvány kiállításában érintett személy is jelenjen 
meg. Csak közjegyző által hitelesített Meghatalmazást 

fogadnunk (ezt is csatolnunk kell). 
Az ügyintézés során, legfőképpen az új 

a személyes okmányokat 
kell szkennelnünk, s továbbítanunk a 

NEBIH felé . A kérésem , hogy a személyi igazolványt , 
osító jelet ezentúl 

A jogszabályváltozások, valamint az adminisztrációs 
kötelezettségek miatt az ügyintézési idő hosszabb lesz, 

es területalapú támogatásokkal 

támogatási előlegek első körös kifizetése 
megtörtént azon gazdálkodók esetében, ahol nem 
történt ellenőrzés. Az ellenőrzéssel érintett gazdák 
támogatásainak kifizetése csúszni fog, ennek 
időtartamáról nincs információnk. A második körös 

márciustól indul majd el. 
A termeléshez kötött növényalapú (zöldség, pillangós 
szálas növények (lucerna)) támogatást igénylő 

kell vezetniük, 
melynek a pontos formátuma nálam beszerezhető, az 

érdeklődjenek. 
A 2018. évi támogatások igénylése 

várhatóan áprilisban kezdődik, melyhez időpont 
egyeztetésére majd március végétől lehet jelentkezni. 

támogatási kérelmének 
benyújtása az előző számban leírtakhoz képest 

március 20., csak 
elektronikusan lehet benyújtani, szükséges hozzá az 

 
A 2017. október 15

időszakban viharkárt szenvedett fóliás létesítményekben 
gazdálkodó személyek a káresemény kompenzálása 
céljából vissza nem térítendő csekély összegű támogatást 
vehetnek igénybe. A benyújtási határidő: 2018
február 15. és 2018. március 15
lehetséges. A támogatás mértéke legfeljebb 2.000 Ft/ 
négyzetméter (a károsodott terület nagysága). Az érint
termelők kérem, jelentkezzenek.
  
Részletek később várhatók. 
 A nitrát rendelet és a hozzá kapcsolódó 
adatszolgáltatással kapcsolatos információk
A nitrát adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodóknak 
(emlékeztetőül: 5 nagyállat
tartanak, vagy nitrát érzékeny területen gazdálkodnak) a 
gazdaságukban 2017. január 1
31. között keletkezett és felhasznált szerve
műtrágya vonatkozásában a nitrát jelentést
március 31-ig kell elkészíteni
gazdálkodókat kérem, hogy egyeztetésre jelentkezzenek.

Azoknál a gazdáknál, akik valamilyen beruházási 
célú támogatást, vagy egyéb magasabb szintű támogatás
vettek igénybe, s ha a támogatási rendelet előírja, 
monitoring adatszolgáltatási kötelezettségük lesz, melyet 
szintén elektronikusan kell teljesíteni. (A sima területalapú 
támogatást igénylő gazdáknak nincs ilyen 
kötelezettségük.) 
Az Agrár-közigazgatás átalakulásával Fontos hivatalok, 
(MVH és NÉBIH FM Főosztály) szervezetileg átalakult, 
Hódmezővásárhelyre települt. Az új elérhetőségek a 
következők: 
Az Magyar Államkincstár (régi nevén MVH) új neve és 
címe: 

CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 129.

Telefon: 62/814

Az FM új neve és címe:
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Os
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.

Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.
Telefon: 62/680

A Növény- és Talajvédelmi Osztály címe:
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

Növény és Talajvédelmi Osztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.

Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.
Telefon: 62/680

 
A családi gazdaságok ügyintézése ezentúl a Mórahalmi 
Járási Hivatal Járási Földhivatalánál történik
Az ügyintézéshez ezeket az információkat kérem, ve
figyelembe. 
 

 Az aktuális információk, pályázati lehetőségek  a 
www.szechenyi2020.hu, a 
www.nak.hu honlapokon, kérem, figyeljék ezeket az 
oldalakat is. 
 
    
 Tisztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
    

 

 

október 15. és október 31. közötti 
szenvedett fóliás létesítményekben 

gazdálkodó személyek a káresemény kompenzálása 
l vissza nem térítendő csekély összegű támogatást 

A benyújtási határidő: 2018. 
és 2018. március 15. között postai úton 

lehetséges. A támogatás mértéke legfeljebb 2.000 Ft/ 
négyzetméter (a károsodott terület nagysága). Az érintet 
termelők kérem, jelentkezzenek. 

A nitrát rendelet és a hozzá kapcsolódó 
adatszolgáltatással kapcsolatos információk 
A nitrát adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodóknak 
(emlékeztetőül: 5 nagyállat-egységnél több állatot 
tartanak, vagy nitrát érzékeny területen gazdálkodnak) a 

január 1. és a 2017. december 
keletkezett és felhasznált szerves – és 

műtrágya vonatkozásában a nitrát jelentést 2018. 
ig kell elkészíteni. Az érintett 

gazdálkodókat kérem, hogy egyeztetésre jelentkezzenek. 
Azoknál a gazdáknál, akik valamilyen beruházási 

célú támogatást, vagy egyéb magasabb szintű támogatást 
s ha a támogatási rendelet előírja, 

monitoring adatszolgáltatási kötelezettségük lesz, melyet 
szintén elektronikusan kell teljesíteni. (A sima területalapú 
támogatást igénylő gazdáknak nincs ilyen 

talakulásával Fontos hivatalok, 
(MVH és NÉBIH FM Főosztály) szervezetileg átalakult, 
Hódmezővásárhelyre települt. Az új elérhetőségek a 

Az Magyar Államkincstár (régi nevén MVH) új neve és 

CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 
dékfejlesztést Támogató Főosztály 

6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4. 
6801 Hódmezővásárhely Pf. 129. 

62/814-900 

Az FM új neve és címe: 
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály 
6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. 

6801 Hódmezővásárhely Pf. 99. 
62/680-785 

és Talajvédelmi Osztály címe: 
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 

Növény és Talajvédelmi Osztály 
6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. 

6801 Hódmezővásárhely Pf. 99. 
62/680-785 

A családi gazdaságok ügyintézése ezentúl a Mórahalmi 
Járási Hivatal Járási Földhivatalánál történik 
Az ügyintézéshez ezeket az információkat kérem, vegyék 

Az aktuális információk, pályázati lehetőségek  a 
, a www.mvh.gov.hu és a 

honlapokon, kérem, figyeljék ezeket az 

  
Tisztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apróhirdetések: 

Forráskút Gyapjas d. 59 számú tanya 3848 m2 
területtel és ehhez tartozó rét 1.9559 m2 területtel 
eladó. 

Érd.: 0630/459-1773 

 

Fánk fajták: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírr
 

Házasságkötés 
Pásztor Erika és Kisagócsi Antal

fogadott örök hűséget. Gratulálunk Nekik!

Halálozás  
 Özv. Kapás Sándorné Csukonyi Ilona

  
Hozzátartozói fogadják részvétünket!

 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik szerettünk özv. Kapás 
Sándorné temetésén megjelentek, sírján 
virágot helyeztek el és ezzel gyászunkat 
enyhíteni igyekeztek!  

Gyászoló családja

Szalagos fánk Virág

Rózsafánk
 Ekler fánk

 
Berliner fánk
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Forráskút Gyapjas d. 59 számú tanya 3848 m2 
területtel és ehhez tartozó rét 1.9559 m2 területtel 

Csoóri Sándor: Farsangi kutyabál
 

De érdekes volna,
ha kutyabál volna,

s farsangnak napján
minden kutya

bálba gyalogolna,
nagy kutya is,
kis kutya is,

kit csíp még a bolha. 

Komondor kényelmes,
lassú táncot ropna,
Puli Pali csárdást,

ahogy meg van írva;
sötét szőre, 

a szemébe lógna.
Csau csacsacsázna,

a foxi bokázna,
a többi vén kutya meg

leülne a hóba.

íírreekk  

Pásztor Erika és Kisagócsi Antal 

fogadott örök hűséget. Gratulálunk Nekik! 

Özv. Kapás Sándorné Csukonyi Ilona 
(élt 94 évet) 

fogadják részvétünket! 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik szerettünk özv. Kapás 
Sándorné temetésén megjelentek, sírján 
virágot helyeztek el és ezzel gyászunkat 

Gyászoló családja 

Virág fánk 

Berliner fánk
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Farsangi kutyabál 

De érdekes volna, 
ha kutyabál volna, 

s farsangnak napján 
minden kutya 

bálba gyalogolna, 
nagy kutya is, 
kis kutya is, 

kit csíp még a bolha.  

Komondor kényelmes, 
lassú táncot ropna, 
Puli Pali csárdást, 

ahogy meg van írva; 
őre, bozontja 

a szemébe lógna. 
Csau csacsacsázna, 

a foxi bokázna, 
a többi vén kutya meg 

leülne a hóba. 



TÑÜ™;áözÉ~< 

  
 

 

 

Vásártartások 
Ruzsa            február 25. állat- és kirakodó vásár
Kistelek         március 4. állat- és kirakodó vásár
Mórahalom        március 18. állat- és kirakodó 

Hétvégi állatorvosi ügyelet
Február 17-én és 18-án 08 órától 20 óráig

 Dr. Hursán Mihály Telefon: 06 3
Február 24-én és 25-án 08 órától 20 óráig

 Dr. Papp Sándor Telefon: 06 

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  

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 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
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és kirakodó vásár 
s kirakodó vásár 

és kirakodó vásár 

Hétvégi állatorvosi ügyelet 
08 órától 20 óráig  

06 30/998-6139 
08 órától 20 óráig  

06 30/4879-805 

 

orráskúton az Orvosi Rendelőben  

A betegek bejelentkezésére 11.30-ig van 

rendelkezésre állási idő. 
természetesen folyamatos a 

16 óra között, ezen kívüli 

rától reggel 7.30 óráig, illetve hétvégén)  
Szegedi Központi Háziorvosi 

ES KÖZPONTI MENTŐ 

 

670 Ft/adag, előfizetve 640 Ft/adag.  
Valamint egyéb menü lehetőségek! 

Vállaljuk továbbá családi rendezvények 
lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig. 

elvitelre és helyben fogyasztásra. 

Várjuk megrendelését telefonon is! 

00 óráig. 
Várjuk kedves vendégeinket! 

 
SZÉP Kártyát is elfogadunk! 

Autószerelő és vizsgabiztos 
és kistehergépjárművek 

javítása, vizsgára való felkészítése és 

gépjárművek diagnosztikája 
gépjárművek okmányirodai ügyintézése 

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

E-MAIL CÍMEK

Polgármesteri Hivatal 
  
 e-mail:  hivatal@forraskut.hu

Fodor Imre polgármester

 e-mail:  polgarmester@forraskut.hu

Általános Iskola 
                                       
                            

  e-mail:  iskola@forraskut.hu

Margarét Óvoda 
 e-mail:  ovoda@forraskut.hu

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

Orvosi Rendelő 

Tanácsadó 

Fogorvosi Rendelő 

Gyógyszertár  
 e-mail:  dr.cseh.gy@gmail.com

Négyforrás Nonprofit Kft.

 e-mail:   negyforraskft@forraskut.hu

Borostyán Étterem 

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata

Műszaki hibabejelentés: 

Szennyvízrákötés bejelentése

Pillér Forráskút 

Posta Forráskút 

Üllési Okmányiroda 

Polgárőrség 
 

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 
 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET: 

Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15

 

hír-Forrás Forráskút község l

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, P
  Telefon/fax: 62/287
  E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 900 példányban
Megjelent: 2018.02.12. Következő lapzárta 

Az újság minden háztartás számára ingyenes

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS 

MAIL CÍMEK: 

Polgármesteri Hivatal   287-222, fax 287-323 

         06 70/489 5655 
mail:  hivatal@forraskut.hu 

Fodor Imre polgármester  06 70/38 28 031 

mail:  polgarmester@forraskut.hu 

         06 62/587-140 
                                       tel/fax:587-141 
                            Mobil:06 30/56 20 167 

mail:  iskola@forraskut.hu 

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

tel./fax: 06 62/287-023 

mail:   muvhaz@forraskut.hu 

      06 62/287-034 

          06 62/287-066 

           06 62/287-112 

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

Négyforrás Nonprofit Kft.      06 70/489-5656 

mail:   negyforraskft@forraskut.hu 

          06 62/287-118 

gyfélszolgálata: 06 40/922-334 

Műszaki hibabejelentés:         06 80/922-333 

bejelentése: 06-30/496-2450 

          06 62/287-156 

          06 62/287-001 

          06 62/681-370 

       06 70/279 0078 

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:           112 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:      104   

  

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

Tel.: 06 62/433-104 

Forrás Forráskút község lapja 

Felelős kiadó: Forráskút Község Önkormányzata 
Címe:6793 Forráskút, Fő u. 74. 
Kiadásért felelős: Fodor Imre 
Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita 
Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939 
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház 

Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3. 
Telefon/fax: 62/287-023 

muvhaz@forraskut.hu 
Megjelenés: havonta 900 példányban 

. Következő lapzárta február 28. 
Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


