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Forráskút Község

Falukarácsonyára

mely december 20-á

pénteken 16 órákor kezdődik
Parkban gyertyagyújtással, majd a Jerney János Művel

dési Házban folytatódik a műsorral.

Ünnepi műsorral várja Önt és  
kedves családját 

a Margarét Óvoda  nagycsoportosai,  
az Iskola színjátszó csoportja, 

az általános iskola  3. osztályos,  
citerás, gitáros és furulyás diákjai,  

és az Amatőr SzínKör. 

Mindenkit sok szeretettel várunk!

 
 

Forráskút Község Képviselő-
meghitt, békés Karácsonyi Ünnepeket 

és egészségben, sikerekben gazdag 

Boldog Új esztendőt kíván!

 

 ingyenes 

 
Forráskút Község 

Falukarácsonyára, 

án, 

kor kezdődik 
Parkban gyertyagyújtással, majd a Jerney János Művelő-

dési Házban folytatódik a műsorral. 

 

Mindenkit sok szeretettel várunk! 

 

 

 

 

 

-testülete  
meghitt, békés Karácsonyi Ünnepeket  

és egészségben, sikerekben gazdag  

Boldog Új esztendőt kíván! 
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Testületi tájékoztató 
 
A Képviselő-testület a hónap utolsó csütörtökén, 
november 28-án tartotta soron következő
  Első napirendi pontban a februárban elfogadott 
költségvetési rendelet módosítását tárgyalták a 
képviselők, mivel Forráskút Község Önkormányzata a 
központi költségvetésből pótelőirányzatban részesült, 
mely összegekkel szükségessé vált az eredeti 
költségvetés módosítása. 
  Második napirendi pontban az átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról döntöttek 
a képviselők, amely a költségvetési rendelet 
elfogadásáig biztosítja az önkormányzat 
zökkenőmentes működését. 
  Harmadik napirendben a Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása belső ellenőre által készített, az 
Önkormányzat 2020. évi belső ellen
javaslatát fogadta el a testület. 
  Negyedik napirendi pontban a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal megkeresésére a Képvisel
döntött az általános iskolai felvételi körzetre 
vonatkozóan, amely szerint Üllés, Forráskút, 
Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Forráskúti Tagintézménye felvételi 
körzete Forráskút közigazgatási területére terjed ki.
  Következő napirendben egy általános tájékoztatást 
kaptak a képviselők lakóhelyünk környezeti állapotáról. 
Elmondható, hogy a település környezeti állapota jónak 
mondható, mely nemcsak a község földrajzi 
fekvésének, éghajlati adottságának köszönhet
élhető tiszta környezet megteremtésében a település 
lakosságának és az önkormányzatnak is jelent
szerepe van. 
  Egyebek napirendben a következő

döntöttek a Képviselő-testület tagjai: 
- A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, a 

Homokháti Önkormányzatok 
Kistérségfejlesztési Társulása, valamint a M
rahalom és Térsége Ivóvízminő
kormányzati Társulás társulási megállapodás
inak technikai jellegű módosítása vált szüks
gessé a Törvényességi Felügyeleti F
javaslattételének eleget téve. 

- A Magyar Közút felé egy megkereséssel élt a 
Testület, amelyben a Forráskút
mint a Forráskút-Zsombó közötti útszakaszok 
felújítását kérik, a településkapuknál forg
lomlassítók kiépítésével. 

- Lajkó Zoltán egy helyi vállalkozó nevében j
lentett be telekvásárlási igényt. A
telkekre lakóházak építését tervezik értékesítés 
céljából. Az ajánlat értelmében a felépült cs
ládi házak eladását követően a telkek vételárát 
visszakérik amennyiben az ingatlanokat más 
településről érkezők vásárolnák meg. A ke
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k, mivel Forráskút Község Önkormányzata a 
őirányzatban részesült, 

mely összegekkel szükségessé vált az eredeti 

Második napirendi pontban az átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról döntöttek 

k, amely a költségvetési rendelet 
elfogadásáig biztosítja az önkormányzat 

stérség Többcélú 
re által készített, az 

ő ellenőrzési terv 

a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal megkeresésére a Képviselő-testület 

nos iskolai felvételi körzetre 
vonatkozóan, amely szerint Üllés, Forráskút, 
Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú 

vészeti Iskola Forráskúti Tagintézménye felvételi 
körzete Forráskút közigazgatási területére terjed ki. 
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egteremtésében a település 
lakosságának és az önkormányzatnak is jelentős 

Egyebek napirendben a következő témákban 

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, a 
Homokháti Önkormányzatok 

si Társulása, valamint a Mó-
rahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Ön-
kormányzati Társulás társulási megállapodása-

ű módosítása vált szüksé-
gessé a Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

megkereséssel élt a 
Testület, amelyben a Forráskút-Üllés, vala-

Zsombó közötti útszakaszok 
felújítását kérik, a településkapuknál forga-

Lajkó Zoltán egy helyi vállalkozó nevében je-
lentett be telekvásárlási igényt. A megvásárolt 
telkekre lakóházak építését tervezik értékesítés 
céljából. Az ajánlat értelmében a felépült csa-

ően a telkek vételárát 
visszakérik amennyiben az ingatlanokat más 

k vásárolnák meg. A kez-

deményezést a Képvisel
formában nem tartotta támogathatónak, 
ugyanakkor a meglév
rendeletének felülvizsgálatát, újra gondolását 
határozta el, amit a következ
tésében kíván szerepeltetni.

- Döntöttek a Bölcső
mába történő delegálásról. A fórum tagjai a 
fenntartó képviselő
gyámjai által megbízott személy és az inté
mény dolgozóinak képvisel
tali képviseletre Tóth
asszonyt delegálta a 

- Sajnálatos módon decembert
heti 1 alkalommal, szerda délel
ügyfélfogadást településünkön. Ez ügyben 
polgármester úr tárgyalásokat kezdeményez B. 
Nagy László országgy
Takarékbank vezetésével.

Elhangzott továbbá az ülésen, hogy december elejét
elkezdődik a dűlőutak karbantartása.

Ezt követően zárt ülés keretében a nyugdíjazás miatt 
megüresedett tanyagondnoki állás betöltésér
Képviselő-testület. A pályázati felhívásra 6 jelentkez
adta be a munkakör elvégzéséhez szükséges 
dokumentációt. E napirend tárgyalásakor és a 
döntésben személyes érintettség miatt Farkas Kitti 
képviselő a kizárását kérte, amelyet a testület 
egyhangúan elfogadott. Minden jelentkez
meghallgatott a Képviselő
szakértőként meghívott Csótiné Ördög Edit a 
Homokháti Szociális Központ intézményvezet
meghallgatást követően a testület titkos szavazással 
döntött Farkas Illésné személyér
látja el a tanyagondnoki feladatokat.
Szintén zárt ülés keretében született döntés a Tátika Kft 
Felügyelő Bizottság tagjának megválasztásáról, aki a 
közelmúltban elhunyt Vidéki István helyét tölti be. A 
Képviselő-testület egyhangúlag Pintér Tibort bízta meg 
a feladattal. 

 

 

Tájékoztató
 

2019. december 1-től a Takarékbusz Forráskúton 
heti egy alkalommal, szerdán 8

ügyfélfogadást.
 

Takarékbank

 

épviselő-testület a beadott 
formában nem tartotta támogathatónak, 
ugyanakkor a meglévő első lakáshoz jutók 
rendeletének felülvizsgálatát, újra gondolását 
határozta el, amit a következő évi költségve-
tésében kíván szerepeltetni. 
Döntöttek a Bölcsőde Érdekképviseleti fóru-

ő delegálásról. A fórum tagjai a 
fenntartó képviselője, az ellátottak szülői, 
gyámjai által megbízott személy és az intéz-
mény dolgozóinak képviselője. A fenntartó ál-

Tóth-Rabi Mariann képviselő 
asszonyt delegálta a Testület. 
Sajnálatos módon decembertől a Takarékbusz 
heti 1 alkalommal, szerda délelőttönként tart 
ügyfélfogadást településünkön. Ez ügyben 
polgármester úr tárgyalásokat kezdeményez B. 
Nagy László országgyűlési képviselővel és a 
Takarékbank vezetésével. 
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en zárt ülés keretében a nyugdíjazás miatt 
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testület. A pályázati felhívásra 6 jelentkező 
a be a munkakör elvégzéséhez szükséges 

dokumentációt. E napirend tárgyalásakor és a 
döntésben személyes érintettség miatt Farkas Kitti 

 a kizárását kérte, amelyet a testület 
egyhangúan elfogadott. Minden jelentkezőt egyenként 

selő testület, valamint külső 
ként meghívott Csótiné Ördög Edit a 

Homokháti Szociális Központ intézményvezetője. A 
ően a testület titkos szavazással 

döntött Farkas Illésné személyéről, aki december 2-től 
feladatokat. 

Szintén zárt ülés keretében született döntés a Tátika Kft 
 Bizottság tagjának megválasztásáról, aki a 

közelmúltban elhunyt Vidéki István helyét tölti be. A 
testület egyhangúlag Pintér Tibort bízta meg 

Dudásné Gábor Tünde 
jegyzőkönyv-vezető 
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ől a Takarékbusz Forráskúton 
heti egy alkalommal, szerdán 8-12 óra között tart 

ügyfélfogadást. 
 

Takarékbank 
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Jótékony célú felajánlások 
 

Eladományozná megunt, de megkímélt állapotban 
lévő bútorait, ruháit, könyveit és egyéb személyes 

használati tárgyait? 

 
A 2019.évben felajánlott ruhák, cipők, játékok 
bútorok, háztartási gépek, élelmiszer és egyéb 
holmik egy része ismét hasznos szerepet töltött 
be a családok életében. Köszönjük a 
felajánlásokat mellyel családoknak 
szereztek örömöt és javítottak az 
életkörülményén. A börze fertőtlenítő 
meszelés után 2020. januárjától ismét üzemel 
hétfő és csütörtöki nyitva tartással. Kulcs 
kérhető a Családsegítő és Gyermekjóléti 
irodában. 
 Jelenleg zárva, mert megtelt a részben 
válogatatlan, használhatatlanná vált ruhákkal, 
cipőkkel. A penészes, foltos, elnyúlt, szakadt, 
valamint divatjamúlt ruhák és cipők 
átválogatás után a szelektív hulladékba 
kerültek, melyek kettőhetenként a lakosságtól 
is elszállításra kerülnének.  
 Amennyiben jótékony célú felajánlást 
teszünk, gondoljunk arra, valóban örömet 
szerzünk, használható tárgyat viszünk-e be a 
börzére vagy inkább a szelektív hulladékba 
tegyük. 
Forráskút Község Önkormányzata a helyi 
újságban lehetőséget ad egy keres, kínál rovat 
indítására a tárgyi adományok (bútorok, 
háztartási gépek és egyebek) közvetítésének 
érdekében. 
A felajánlott vagy keresett tárgyak közzé 
tételére lehetőség lesz a művelődési házban 
Illés-Vizsnyiczai Borbálánál 2020. januárjától. 

 
 
Köszönjük a lakosságnak a segítő szándékú 
felajánlásaikat. 
Köszönet a családsegítő és gyermekjóléti 
valamint a tanyagondnoki szolgálatnak a 
működtetésért. 
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 

Ezúton szeretnénk felhívni a belterületen lévő 

ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy 2020. január 

1. –jével a zöldhulladék gyűjtésének gyakorlatában 

az alábbiak lesznek érvényesek:  

• csak a közszolgáltató által biztosított zöldhul-
ladékos zsákokban kihelyezett hulladékot áll 
módunkba elszállítani (zsákot a helyi önkor-
mányzatoknál, illetve személyesen a 
Négyforrás Kft ügyfélszolgálati irodájában le-
het kérni) 

• ingatlanonként maximálisan 5 zsák, vagy 5 
kéve helyezhető ki alkalmanként – ettől na-
gyobb mennyiséget kihelyezni csak indokolt 
(pl.: viharkár) esetében lehet, melyet kérünk 
bejelenteni a +36704895656-os telefonszá-
mon. 

A fenti változásokra kapacitás hiány miatt van 

szükség, bővítésre pedig jelenleg nincs a Kft-nek 

lehetősége. 

Segítségként szeretnénk néhány hasznos tanácsot 

adni a zöldhulladék házi komposztálásához! 

Mit is jelent komposztálni és miért jó az 

Nekem? 

A komposztálás egy egyszerű, mindennapi, de 

hatékony módja, hogy az ember személyesen is 

tegyen a bolygóért. Egyrészt természetes módja 

annak, hogy megújítsuk a talajéletet, tápanyaggal, 

humusszal gazdagítsuk a földet. A gazdag talajélet 

által egészségesebb növényeket termelhetünk, így 

magunkat is egészségesebbé tehetjük. A 

komposztálás másik nagy előnye a Föld számára, 

hogy legalább 30-40 százalékkal csökkenthetjük a 

háztartási hulladékunkat, így kevesebbet kell 

elszállítani kevesebb kőolaj árán, kevesebb 

hulladék sorsáról kell gondoskodni és jelentős 

mennyiségű üvegházhatást okozó szén-dioxidot 

von ki a légkörből és tárol tartósan értékes 

humusz formájában.  

A komposztálással elkerülhető a lomb, kerti 

hulladék elégetése is, így megóvhat bennünket a 

levegőszennyezéstől, ami az országot 

rendszeresen sújtja.  

A komposztálás tehát sokszorosan hasznos 

az emberiség és a Föld számára is.  

A komposztálás otthoni körülmények között 

könnyen elkezdhető, nincs nagy szerszámigénye, 

nem kell hozzá jelentős beruházás. Kertes házban 

a keletkező lombnak, fűnyesedéknek és a konyhai 

zöldhulladéknak egy pár négyzetméternyi hely 

elég a kert egy árnyékosabb helyén. Egyszerűen 

komposzthalomban is érlelhetünk, csak ez 

nagyobb helyet foglal, előnyösebb egy kezeletlen 

fa vagy más anyagú komposztálót építeni. 

Eszköznek a vasvilla és lapát vagy ásó, a 

szállításhoz-gyűjtéshez kerti talicska és gereblye 

kell csak. A komposztálás során is legyünk tudatos 

vásárlók, vagyis ne költsük a pénzünket és a Föld 

erőforrásait feleslegesen komposztforgató 

szerszámra, oltóanyagra vagy haszontalan 

gépekre.  

A komposztálás levegő jelenlétében zajló folyamat, 

korhadás, amely leginkább az erdei avar évente  



 

  
 

ismétlődő bomlásához hasonló. A természetes 
folyamatokat a zöld és a barna összetevők megfelelő 
keverésével utánozhatjuk. Ha csak fűnyesedéket 
fogunk komposztálni, könnyen bűzös rothadás lehet a 
vége, de a nedves konyhai hulladék is erre a sorsra 
juthat. Ilyenkor segítenek a „barna” részek: száraz 
falevél, szalma (lehetőleg szecskázva), fűrészpor, 
fanyesedék, amelyet közé keverünk. Fontos, hogy az 
anyagok ne legyenek vegyszerekkel kezeltek, mert 
például a gombaölővel kezelt fa fűrészpora megöli a 
komposztban élő gombákat is. A lomb a legjobb, akár 
magában is használható nyersanyag; ha nagy fáink 
vannak és több köbméternyi avarra számíthatunk 
ősszel, érdemes lombkomposztálót építeni, ami 1
méter átmérőjű, kerítésből készített kör, pár 
oszloppal megerősítve. A levegő szabadon átjárja 
benne a lombot, természetes módon képződik az 
alján a komposzt, tavaszra a lomb a felére
összeesik. Nem igaz, hogy a dió vagy gesztenyefa 
levelét nem lehet komposztálni, ezek sem ártanak 
növényeinknek, ha legalább fél-egy évig érlelődtek. A 
kerti és konyhai hulladékokat tartalmazó keveréket 
időnként át lehet forgatni, megkeverni, ez levegővel 
telíti a készülő komposztot, meggyorsítja az érést.

A talaj és növényeink számára hihetetlenül hasznos 
dolog a komposzt. Javítja a talaj szerkezetét, 
vízháztartását, hőtartását és levegőgazdálkodását, 
csökken az erózió és a porosodás. A komposzt 
tápanyaggal, hormonokkal gazdagítja a talajéletet, 
növeli a növények ellenálló képességét, csökkenti a 
növényvédelmi költségeket, sőt lehetővé teszi a 
vegyszermentes termesztést is. A kerti munka 
bizonyítottan a legegészségesebb, testre és lélekre is 
ható fizikai tevékenység, a komposztálás pedig 
nagyszerű családi program lehet, a gyer
világlátását, a bolygó iránti felelősségüket fejleszti, 
megmutatja a természet körfolyamatainak csodáját.

Mint a legtöbb életmódváltás, a komposztálás is egy 
egyszerű lépéssel kezdődik: meg kell értenünk a 
hasznosságát, rá kell szánnunk magunkat, e
már csak el kell kezdeni! 

Mi kerülhet a komposztálóba?  

• a zöldség- és gyümölcs hulladékok, tojáshéj, k
vé- és teazacc, hervadt virág, szobanövények e
száradt levelei, virágföld, fahamu (max. 2
/köbméter), növényevő kisállatok ürüléke a fo
gácsalommal együtt, 

• toll, szőr, papír (selyem, selyempapír, tojásdoboz, 
újságpapír nem!) gyapjú-, pamut és lenvászon

• levágott fű, kerti gyomok (virágzás előtt), falevél, 
szalma, összeaprított ágak, gallyak, elszáradt 
(nem beteg) növények, palánták, lehullott gy
mölcsök, faforgács, fűrészpor. 

Mi nem kerülhet a komposztba?  

• festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék

• szintetikus, illetve nem lebomló anyagok

• ételmaradék, hús, csont – bár ezek lebomlanak 
ne kerüljenek a komposztálóba a kóbor állatok, 
rágcsálók és a fertőzést terjesztő legyek miatt

• fertőzött, beteg növények 
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bomlásához hasonló. A természetes 
folyamatokat a zöld és a barna összetevők megfelelő 
keverésével utánozhatjuk. Ha csak fűnyesedéket 
fogunk komposztálni, könnyen bűzös rothadás lehet a 
vége, de a nedves konyhai hulladék is erre a sorsra 

egítenek a „barna” részek: száraz 
falevél, szalma (lehetőleg szecskázva), fűrészpor, 
fanyesedék, amelyet közé keverünk. Fontos, hogy az 
anyagok ne legyenek vegyszerekkel kezeltek, mert 
például a gombaölővel kezelt fa fűrészpora megöli a 

bákat is. A lomb a legjobb, akár 
magában is használható nyersanyag; ha nagy fáink 
vannak és több köbméternyi avarra számíthatunk 
ősszel, érdemes lombkomposztálót építeni, ami 1-2 
méter átmérőjű, kerítésből készített kör, pár 

szabadon átjárja 
benne a lombot, természetes módon képződik az 
alján a komposzt, tavaszra a lomb a felére-negyedére 
összeesik. Nem igaz, hogy a dió vagy gesztenyefa 

ezek sem ártanak 
egy évig érlelődtek. A 

kerti és konyhai hulladékokat tartalmazó keveréket 
időnként át lehet forgatni, megkeverni, ez levegővel 
telíti a készülő komposztot, meggyorsítja az érést. 

nk számára hihetetlenül hasznos 
dolog a komposzt. Javítja a talaj szerkezetét, 
vízháztartását, hőtartását és levegőgazdálkodását, 
csökken az erózió és a porosodás. A komposzt 
tápanyaggal, hormonokkal gazdagítja a talajéletet, 

pességét, csökkenti a 
növényvédelmi költségeket, sőt lehetővé teszi a 
vegyszermentes termesztést is. A kerti munka 
bizonyítottan a legegészségesebb, testre és lélekre is 
ható fizikai tevékenység, a komposztálás pedig 
nagyszerű családi program lehet, a gyermekeink 
világlátását, a bolygó iránti felelősségüket fejleszti, 
megmutatja a természet körfolyamatainak csodáját. 

Mint a legtöbb életmódváltás, a komposztálás is egy 
egyszerű lépéssel kezdődik: meg kell értenünk a 
hasznosságát, rá kell szánnunk magunkat, ezután 

és gyümölcs hulladékok, tojáshéj, ká-
és teazacc, hervadt virág, szobanövények el-

száradt levelei, virágföld, fahamu (max. 2-3 
/köbméter), növényevő kisállatok ürüléke a for-

toll, szőr, papír (selyem, selyempapír, tojásdoboz, 
, pamut és lenvászon 

levágott fű, kerti gyomok (virágzás előtt), falevél, 
szalma, összeaprított ágak, gallyak, elszáradt 
(nem beteg) növények, palánták, lehullott gyü-

és zsírmaradék  

szintetikus, illetve nem lebomló anyagok 

bár ezek lebomlanak - 
ne kerüljenek a komposztálóba a kóbor állatok, 

t terjesztő legyek miatt 

• húsevő állatok alól származó alom 
fertőzés veszélye miatt

• veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok 
(nagy forgalmú utak melletti növényi hulladék 
(fű, falevél, stb.) 

Mi kell a komposztáláshoz?

Röviden: oxigén, nedvesség, tápanyag. A komposztálás 
alapja a jó oxigénellátás. Ha a nyersanyag levegőtlenné 
válik, nemkívánatos baktériumok szaporodnak el benne, a 
komposzt rothadó masszává válik. Ezért fontos a levegős 
tárolóhely biztosítása és a lazít
ágnyesedék) bekeverése. Árnyékos, jó vízelvezetésű 
helyet keressünk számára. A víz is igen fontos tényező. 
Ha kevés a nedvesség, akkor a mikroorganizmusok 
szaporodása megáll, a lebomlás nem indul be 
vagy abbamarad. Ha túl sok a víz, 
részecskék közötti térből a levegőt, és nem lesz elegendő 
oxigén a rendszerben. A szerves anyagok bomlása 
rothadássá alakul, ezt a kellemetlen szag jelzi. 

A nedvességtartalom egyszerűen megállapítható. Vegyünk 
a kezünkbe egy maréknyi ko

• ha összenyomva vizet tudunk kipréselni belőle, 
akkor túl nedves 

• ha az anyag szárazon pereg, akkor túl száraz

• ha összenyomáskor gyengén összetapad, akkor 
megfelelő a nedvességtartalma

Komposztálás lépései  

•  A konyhai zöldhulladékok gyűjtéséhez 
junk egy megfelelő nagyságú fedővel ellátott t
rolóedényt, amit nyáron naponta, télen hetente 
ürítsünk.  

• A gyorsabb lebomlás érdekében ajánlatos a ko
posztálóba kerülőanyagokat 5 cm
rabokra aprítani. A komposztáló aljára tegyünk 
valamilyen durva anyagot, pl. faaprítékot, hogy a 
levegőzést alulról biztosítsuk. Erre, ha van kész 
komposztunk rakjunk belőle egy keveset a f
lyamat gyorsabb beindításához. Erre rétegezzük 
a konyhából és a kertből kikerülő különböző fa
tájú szerves hulladékokat.
nitrogénben gazdagabb hulladékra fásabb, szár
zabb, tehát szénben gazdagabb anyagokat rét
gezzünk. A rétegek közé adhatunk adalékany
gokat (földet, kőzetlisztet, vagy szilikátásvány
kat: zeolitok, riolittufa). Ezek javítják a komposzt 
minőségét, megkötik a helytelen kezelés miatt 
keletkező kellemetlen szagú gázokat is. A házi 
komposztálásnál nincs szükség különleges se
kentő anyagra, mivel földel, illetve nem teljesen 
érett komposzttal ugyanolyan jól beindíthatjuk a 
folyamatot. 

• Keverés: A bomlási folyamat első szakaszának 
végén (5-6. hét) keverjük ismét jól össze a ko
poszthalmunkat. Hogy jobb minőségű kompos
tot kapjunk, a keverést 6
keverések alkalmával a marokpróbával tudjuk e
lenőrizni, és szükség esetén beáll
ségtartalmat. 

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük és 
Boldog Újévet kíván a Négyforrás Nonprofit Kft!

   

                                                                                                          

 

húsevő állatok alól származó alom - szintén a 
tőzés veszélye miatt 

veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok 
(nagy forgalmú utak melletti növényi hulladék 

Mi kell a komposztáláshoz?   

Röviden: oxigén, nedvesség, tápanyag. A komposztálás 
alapja a jó oxigénellátás. Ha a nyersanyag levegőtlenné 
válik, nemkívánatos baktériumok szaporodnak el benne, a 
komposzt rothadó masszává válik. Ezért fontos a levegős 
tárolóhely biztosítása és a lazító anyagok (pl. szalma, 
ágnyesedék) bekeverése. Árnyékos, jó vízelvezetésű 
helyet keressünk számára. A víz is igen fontos tényező. 
Ha kevés a nedvesség, akkor a mikroorganizmusok 
szaporodása megáll, a lebomlás nem indul be 

abbamarad. Ha túl sok a víz, akkor kiszorítja a 
részecskék közötti térből a levegőt, és nem lesz elegendő 
oxigén a rendszerben. A szerves anyagok bomlása 
rothadássá alakul, ezt a kellemetlen szag jelzi.  

A nedvességtartalom egyszerűen megállapítható. Vegyünk 
a kezünkbe egy maréknyi komposztot:  

ha összenyomva vizet tudunk kipréselni belőle, 

ha az anyag szárazon pereg, akkor túl száraz 

ha összenyomáskor gyengén összetapad, akkor 
megfelelő a nedvességtartalma 

A konyhai zöldhulladékok gyűjtéséhez használ-
junk egy megfelelő nagyságú fedővel ellátott tá-
rolóedényt, amit nyáron naponta, télen hetente 

A gyorsabb lebomlás érdekében ajánlatos a kom-
posztálóba kerülőanyagokat 5 cm-nél kisebb da-
rabokra aprítani. A komposztáló aljára tegyünk 

yen durva anyagot, pl. faaprítékot, hogy a 
levegőzést alulról biztosítsuk. Erre, ha van kész 
komposztunk rakjunk belőle egy keveset a fo-
lyamat gyorsabb beindításához. Erre rétegezzük 
a konyhából és a kertből kikerülő különböző faj-

jú szerves hulladékokat. Zöldebb, nedvesebb, 
nitrogénben gazdagabb hulladékra fásabb, szára-
zabb, tehát szénben gazdagabb anyagokat réte-
gezzünk. A rétegek közé adhatunk adalékanya-
gokat (földet, kőzetlisztet, vagy szilikátásványo-
kat: zeolitok, riolittufa). Ezek javítják a komposzt 
minőségét, megkötik a helytelen kezelés miatt 
keletkező kellemetlen szagú gázokat is. A házi 
komposztálásnál nincs szükség különleges ser-
kentő anyagra, mivel földel, illetve nem teljesen 
érett komposzttal ugyanolyan jól beindíthatjuk a 

A bomlási folyamat első szakaszának 
6. hét) keverjük ismét jól össze a kom-

poszthalmunkat. Hogy jobb minőségű komposz-
tot kapjunk, a keverést 6-8 hetente ismételjük. A 
keverések alkalmával a marokpróbával tudjuk el-
lenőrizni, és szükség esetén beállítani a nedves-

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük és 
Boldog Újévet kíván a Négyforrás Nonprofit Kft! 
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Hozz fényt a szürkeségbe! 

 

Az ELI-HU Nonprofit Kft. Lézeres Kutatóközpont 
projekthez kapcsolódóan 2019. januárjában 
címmel általános iskolák felső tagozatosai és középiskolások számára.
A télnek nem csak zord és barátságtalan oldala van! A p
meghirdetők, amelyek a címhez kapcsolódóan a tél hangulatának, eseményeinek a szépségeit idézik 
meg – akár természeti, akár városi környezetben.
A pályázatra iskolánk tanulói informatika órai projekt keretében szép számmal küldtek be 
pályamunkákat, akik közül a november 28

A Mórahalmi járás iskoláinak területi mesemondó versenye 2019. november 18
megrendezésre, ahol iskolánkat a helyi verseny nyertesei képviselték:
Az 1-2. osztályosok versenyében: 
Paplógó Gabriella 1. osztályos és Nagy Léna 2. osztályos 
A 3-4. osztályosok versenyében: 
Rácz Gabriella 4. osztályos és Soós Nikolett 3. osztályos tanulónk versenyzett.
A zsűri döntése alapján Nagy Léna az 1
rendezett megyei döntőben is versenyezhetett, ahol helyezés nélkül derekasan helytállt!
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Hozz fényt a szürkeségbe! – téli fotópályázat díjkiosztó

HU Nonprofit Kft. Lézeres Kutatóközpont az EFOP-3.3.6-17-2017-00014 Élménycentrum 
januárjában téli fotópályázatot hirdetett Hozz fényt a szürkeségbe!

ő tagozatosai és középiskolások számára. 
A télnek nem csak zord és barátságtalan oldala van! A pályázat során olyan képeket várt

hez kapcsolódóan a tél hangulatának, eseményeinek a szépségeit idézik 
akár természeti, akár városi környezetben. 

A pályázatra iskolánk tanulói informatika órai projekt keretében szép számmal küldtek be 
pályamunkákat, akik közül a november 28-i díjátadón az alábbi tanulók kaptak jutalmat:

Czakó Csenge 
Czika Endre 

Hegedűs Máté 
Lajkó Dániel 
Meszes Patrik 
Oláh Ferenc 
Tálas Viktor 

 
 

Gratulálunk a díjazottaknak! 
 

Iskolavezetés 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Területi mesemondó verseny 
 

A Mórahalmi járás iskoláinak területi mesemondó versenye 2019. november 18
megrendezésre, ahol iskolánkat a helyi verseny nyertesei képviselték: 

Paplógó Gabriella 1. osztályos és Nagy Léna 2. osztályos tanulónk 

Rácz Gabriella 4. osztályos és Soós Nikolett 3. osztályos tanulónk versenyzett. 
Nagy Léna az 1-2. osztályosok mezőnyében 2. helyezést ért el,

enyezhetett, ahol helyezés nélkül derekasan helytállt!  
Gratulálunk! 

 

téli fotópályázat díjkiosztó 

00014 Élménycentrum 
Hozz fényt a szürkeségbe! 

ályázat során olyan képeket vártak a 
hez kapcsolódóan a tél hangulatának, eseményeinek a szépségeit idézik 

A pályázatra iskolánk tanulói informatika órai projekt keretében szép számmal küldtek be 
dón az alábbi tanulók kaptak jutalmat: 

 
 
 
 

A Mórahalmi járás iskoláinak területi mesemondó versenye 2019. november 18-án Üllésen került 

nyében 2. helyezést ért el, így a Szentesen 
 



 

 

 

A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a 2019
nevelési intézmények részére lehetőséget biztosít a 
figyelemfelhívó kampányban való részvételre.
A jelentkező intézmények közül az első
csalogatása érdekében az intézmény részére olyan virágg
mindegyik az év egy-egy hónapjára jellemz
függően), így minden hónapra biztosít nyíló növényzetet. A virágnaptár telepítése során az alábbi nö
egy-egy példánya került az iskola udvarába, melyeket az 5.osztályosok ültettek el:

Árvácska (Viola X wittrockiana)
Krókusz  (Crocus sp.) - Virágzási id
Kereklevelű kapotnyak  (Asarum europaeum) 
Kis télizöld  (Vinca minor) - Virágzási id
Gólyaorr  (Geranium sp.) - Virágzási id
Levendula  (Lavandula sp.) - Virágzási id
Bíbor kasvirág  (Echinacea purpurea)
Tarackoló kékgyökér (Ceratostigma plumbaginoides)
Törpe őszirózsa (Aster dumosus)
Varjúháj (Sedum sp.) - Virágzási id
Erika (Erica sp.) - Virágzási idő
Téli jázmin (Jasminum nudiflorum)
 

A 8. osztályosok maradandó növény telepítésében segé
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Virágnaptár és faültetés 
 

és Környezetvédelmi Egyesület a 2019-2020-as tanévben a jelentkez
nevelési intézmények részére lehetőséget biztosít a virágbeporzást végző rovarok fontosságáról szóló 
figyelemfelhívó kampányban való részvételre. 

 intézmények közül az első 20-ban Rovarház és Virágnaptár kerül telepítésre. A beporzó rovarok 
csalogatása érdekében az intézmény részére olyan virággyűjteményt biztosítottak, amelyben a 12 faj közül 

egy hónapjára jellemző virágzási idejű (természetesen az időjárástól és a gondozástól 
en), így minden hónapra biztosít nyíló növényzetet. A virágnaptár telepítése során az alábbi nö

egy példánya került az iskola udvarába, melyeket az 5.osztályosok ültettek el: 
(Viola X wittrockiana) -Virágzási idő optimális esetben: Január 

Virágzási idő optimális esetben: Február 
um europaeum) - Virágzási idő optimális esetben: Március

Virágzási idő optimális esetben: Április 
Virágzási idő optimális esetben: Május 

Virágzási idő optimális esetben: Június 
(Echinacea purpurea) - Virágzási idő optimális esetben: Július 

(Ceratostigma plumbaginoides) Virágzási idő optimális esetben: Augusztus
(Aster dumosus) Virágzási idő optimális esetben: Szeptember 

Virágzási idő optimális esetben: Október 
Virágzási idő optimális esetben: November 

(Jasminum nudiflorum) - Virágzási idő optimális esetben: December

A 8. osztályosok maradandó növény telepítésében segédkeztek, közösen egy fát ültettek az iskola területén.

 

as tanévben a jelentkező oktatási-
ő rovarok fontosságáról szóló 

ban Rovarház és Virágnaptár kerül telepítésre. A beporzó rovarok 
jteményt biztosítottak, amelyben a 12 faj közül 

őjárástól és a gondozástól 
en), így minden hónapra biztosít nyíló növényzetet. A virágnaptár telepítése során az alábbi növények 

 optimális esetben: Március 

 optimális esetben: Augusztus 

 optimális esetben: December 

dkeztek, közösen egy fát ültettek az iskola területén. 



 

Ritmikus sportgimnasztika eredmények

November 24-én Mogyoródon került megrendezésre a 26. Dr. Abádné 
Hauzer Henriette Ritmikus Gimnasztika Országos Emlékverseny, 
ahonnan két tanulónk is éremmel tért haza.
Czakó Csenge Írisz arany minősítéssel 2. helyezést, Nagy Léna pedig 
arany minősítéssel 1. helyezést ért el a csapatával.

Gratulálunk lányok!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baba-Mama klubban történt 
 
A klub  novemberi programja keretében  kisgyermekek és szülei részvételével látogattunk el a 
zsombói Sókuckóba. A sokféle játéknak, sóhomokozónak nagyon örültek a gyerekek, f
autóztak, miközben az anyukák megtapasztalták a sóteráp
Köszönjük Fodor Imre Polgármester Úrnak az anyagi támogatást, és az utazáshoz nyújtott segítséget.
Képekkel gyakran többet lehet elmondani, mint szavakkal, íme néhány fotó:
Köszönöm minden szülőnek egész évben a lelkes segítséget, várunk
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Ritmikus sportgimnasztika eredmények 

én Mogyoródon került megrendezésre a 26. Dr. Abádné 
Ritmikus Gimnasztika Országos Emlékverseny, 

ahonnan két tanulónk is éremmel tért haza. 
ősítéssel 2. helyezést, Nagy Léna pedig 

sítéssel 1. helyezést ért el a csapatával. 
Gratulálunk lányok! 

novemberi programja keretében  kisgyermekek és szülei részvételével látogattunk el a 
zsombói Sókuckóba. A sokféle játéknak, sóhomokozónak nagyon örültek a gyerekek, f
autóztak, miközben az anyukák megtapasztalták a sóterápia előnyeit. 
Köszönjük Fodor Imre Polgármester Úrnak az anyagi támogatást, és az utazáshoz nyújtott segítséget.
Képekkel gyakran többet lehet elmondani, mint szavakkal, íme néhány fotó: 

nek egész évben a lelkes segítséget, várunk mindenkit szerdánként a klubba
                                                                     Gyurisné Kálmán Jolán 
                                                                                      Védőnő 

 

 

novemberi programja keretében  kisgyermekek és szülei részvételével látogattunk el a 
zsombói Sókuckóba. A sokféle játéknak, sóhomokozónak nagyon örültek a gyerekek, főzőcskéztek, 

Köszönjük Fodor Imre Polgármester Úrnak az anyagi támogatást, és az utazáshoz nyújtott segítséget. 

mindenkit szerdánként a klubba! 



 

 

Kirándulni voltak a Nyugdíjas klubosok
 

A kirándulásról fogadják szeretettel két lelkes 
klubtag beszámolóját: 
 
Egy nap a fővárosban 

Minden ember ismeri az érzést, amikor felkel és 
várja a házimunka. A szürke hétköznapok lassú 
múlását, úgy gondoltuk a Nyugdíjas klub tagjaival, 
hogy meg kellene törni ezt az egyhangúságot. Egy 
kis izgalomra vágytunk, élményeket szerettünk 
volna szerezni. 
Aligha juthatott volna jobb célpont eszünkbe, mint 
Budapest. Persze Mónika tanárnő mosolyogva f
gadta az ötletünket. Így hát november 20
hagytuk a horgolótűket és a mosatlan edényeket, 
majd elindultunk. 
Első állomásunk a Tropikárium volt. Ámulva b
multuk a sok színes állatot, majd túrabusszal fe
mentünk a Vár negyedbe. Az időjárás nem igazán 
kedvezett nekünk, de az eső ellenére nagyon élve
tük a csodás épületek által nyújtott gyönyör
rámát. Utolsó programunk egy elkápráztató m
volt a cirkuszban, ahol rengeteg élményben volt r
szünk. Elvarázsoltak minket a bohócok és az édes 
kiskutyák. Végül fáradtan, de rengeteg új emlékkel 
tértünk haza. 
Mindez nem jöhetett volna létre Kálmánné Mónika 
tanárnő szervezésre nélkül, ezért hálásan köszö
jük a sok fáradozását. 
És köszönettel tartozunk Vass Gábornak i
tonságos utazásért. 

A nyugdíjas klub nevében:
Gálné Incike

Kirándulni voltunk mi, klubosok! 

2019. november 20-án Kálmán Dánielné vezetés
vel és Vass Gábor buszsofőr segítségével ellátoga
tunk Budapestre. Első utunk a Tropikáriumba v
zetett, ahol sok szép egzotikus állatot csodálha
tunk meg. Majd a Budai várban tettünk egy kört az 
elektromos, fedett kisbusz segítségével, ami jól 
jött, hiszen az idő nem volt valami kegyes ho
zánk, hiszen majdnem egész nap esett az es
követően a Fővárosi Nagycirkusz Hófödte Álom 
című utazását (műsorát) csodálhattuk meg. Majd 
ezt követően sok-sok élménnyel gazdagodva té
hettünk haza a mi kis falucskánkba, Forráskútra.
Köszönjük szépen a szervezést és a lebonyolítást, 
valamint a  sok-sok tájékoztatást Kálmán Dánie
Mónikának.  
Az Őszirózsa Népdalkör, a nyugdíjas klub és a 
Csikebogyó Kézimunkakör nevében: 

Zádori Imréné Ildikó
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Kirándulni voltak a Nyugdíjas klubosok 

A kirándulásról fogadják szeretettel két lelkes 
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kis izgalomra vágytunk, élményeket szerettünk 

Aligha juthatott volna jobb célpont eszünkbe, mint 
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Zádori Imréné Ildikó 
 

Adventi használt ruha adomány börze

A felajánlók az eladásból befolyt összeget a Fo
ráskút község hátrányos helyzet
– mint egészségügyi támogatást 
tatni. 
A börze az adventi időszakban, illetve a készlet 
erejéig működik. 
Helyszín: Gyógyszertári szélfogó
 
A felajánlóknak köszönjük az adományokat!
 

Szent Kereszt Gyógyszertár

Forráskúti csapat 
Balástyai Böllérnapokon

 
Harmadik helyezést ért el 
Balástyai Böllérnapokon rendezett kolbásztö
tő versenyen. Az eseményen 
Gyuris Tibor, Gyuris Zsolt
selte a településünket eredményesen.

Gratulálunk Nek
 

 

 

Adventi használt ruha adomány börze 
 

A felajánlók az eladásból befolyt összeget a For-
ráskút község hátrányos helyzetű családjai részére 

mint egészségügyi támogatást – kívánják eljut-

őszakban, illetve a készlet 

Helyszín: Gyógyszertári szélfogó 

A felajánlóknak köszönjük az adományokat! 

Szent Kereszt Gyógyszertár 
 
 

Forráskúti csapat eredménye a 
öllérnapokon 

Harmadik helyezést ért el a forráskúti csapat a 
Balástyai Böllérnapokon rendezett kolbásztöl-

 versenyen. Az eseményen Tapodi Sándor, 
Gyuris Zsolt, Lajkó Tibor képvi-

selte a településünket eredményesen. 
Gratulálunk Nekik! 

 

 



 

A falugazdász tájékoztatója 
 
Decemberi aktualitások 

 A 2019. évi támogatási kérelmekkel 
kapcsolatos információk: 
A kérelmek helyszíni ellenőrzése a területen 
általában befejeződött, a támogatási el
kifizetése folyamatos. Az előzetes információk 
alapján az előlegek utalása még december 
első- második hetében még lehetséges, ezután 
az év végi leállást követően 2020. január 
közepétől kezdik meg ismét a kifizetéseket.
Mivel a térségünkben sok termel
ellenőriztek, az érintett gazdák kifizetése nagy 
valószínűséggel majd a következő évben fog 
megtörténni 
A termeléshez kötött növényalapú (zöldség, 
pillangós szálas növények (lucerna)) 
támogatást igénylő gazdáknak Gazdálkodási 
naplót kell majd vezetniük, melynek a pontos 
formátuma nálam beszerezhető, az érintett 
gazdákat kérem, érdeklődjenek. Ezek 
ellenőrzése jelenleg is zajlik az Államkincstár 
részéről, melyről előzetesen értesítik a kijelölt 
ügyfeleket. 
 Az őstermelői igazolványokkal 
kapcsolatos tudnivalók 
A 2017-ben kiállított kártya alapú ő
igazolványokat 2017, 2018, és 2019
érvényes betétlappal láttuk el, ezek az 
igazolványok 2019. december 31
érvényesek. Lehetséges az előre mutató 
hatályú (2020. január 1-től érvényes) 
betétlapok kiállítása, elsősorban azon termel
esetében, akik 2020-as év elején kívánnak 
értékesíteni. (A tárgyévi első értékesítéskor 
már érvényes betétlappal kell rendelkezni). A 
2020. március 20-ig érvényesített ő
igazolványok visszamenőleges hatállyal január 
1-től érvényesek lesznek. 
 Minden termelőt arra kérek, hogy nézzék át a 
kártya alapú őstermelői igazolványaikat, s 
amennyiben az érvényesség kezdete 2017. 
évre esik, úgy keressenek.  
 Az Agrárminiszter a 35/2019 (VII.15.) 
rendeletével módosította a növényvédelmi 
tevékenységről szóló 43/2010-
rendeletet. Ennek legfontosabb változása a 
növényvédő gépek időszakos felülvizsgálatára 
vonatkozó szabályozás változása.  Ezen 
információink alapján, akinek 5 évnél régebbi 
gyártású árutermelésben használt permetez
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A 2019. évi támogatási kérelmekkel 

őrzése a területen 
támogatási előlegek 
őzetes információk 

legek utalása még december 
második hetében még lehetséges, ezután 

ően 2020. január 
l kezdik meg ismét a kifizetéseket. 

ben sok termelőt 
riztek, az érintett gazdák kifizetése nagy 

ő évben fog 

A termeléshez kötött növényalapú (zöldség, 
pillangós szálas növények (lucerna)) 

Gazdálkodási 
ajd vezetniük, melynek a pontos 

ő, az érintett 
ődjenek. Ezek 

rzése jelenleg is zajlik az Államkincstár 
zetesen értesítik a kijelölt 

i igazolványokkal 

kártya alapú őstermelői 
igazolványokat 2017, 2018, és 2019-re 
érvényes betétlappal láttuk el, ezek az 

2019. december 31-ig 
. Lehetséges az előre mutató 

ől érvényes) 
sorban azon termelők 

as év elején kívánnak 
ő értékesítéskor 

már érvényes betétlappal kell rendelkezni). A 
ig érvényesített őstermelői 

állyal január 

t arra kérek, hogy nézzék át a 
i igazolványaikat, s 

amennyiben az érvényesség kezdete 2017. 

Az Agrárminiszter a 35/2019 (VII.15.) 
otta a növényvédelmi 

-es FVM 
rendeletet. Ennek legfontosabb változása a 
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vonatkozó szabályozás változása.  Ezen 
információink alapján, akinek 5 évnél régebbi 

sznált permetező 

gépe van, az új gépek esetében az els
évben egy alkalommal, majd ezt követ
három évenként idő
felülvizsgálatot kell végezni a vonatkozó 
jogszabály alapján. A felülvizsgálatot végz
szervezetek, személyek a NÉBIH honlap
megtalálhatóak. A részletekr
érdeklődjenek 
 Minőségbiztosítási és egyéb okokból a 
falugazdásznál mindennemű
az Őstermelői igazolvány
esetében Kamarai kártya) 
beazonosítása után lesz lehetséges
kérek mindenkit, hogy ezt ezentúl mindig 
hozzák magukkal. 

A 2019. évben Forráskúton és 
Zsombón a Falugazdász feladatok ellátása 
során 540 db egységes kérelem benyújtásában 
működtünk közre. Ezen felül a kérelem 
benyújtása mellett a másodvetések bejelen
a káresemények bejelentése a kárenyhítési 
rendszerbe, illetve a vis maior események 
bejelentése, a termeléshez kötött támogatások 
bizonyos jogcímeihez nyújtott egyéb 
jegyzőkönyvek felvétele. Segítettünk az 
őstermelői igazolványok kezelésében, 
módosításaiban . A lehető
próbáltuk a legtöbb információt átadni a 
gazdálkodásuk segítéséhez és a támogatások 
leigényléséhez. 
Minden kedves termelő
megköszönöm az éves munkáját, köszönöm a 
türelmet. 
 
MINDEN KEDVES ÜGYFELEMNEK 
EZÚTON KÍVÁNOK KELLEMES 
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BÉKÉS 
BOLDOG ÚJÉVET 
 

Az aktuális pályázati lehet
www.szechenyi2020.hu, www.kormany.hu
www.mvh.gov.hu és a 
honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék 
ezeket az oldalakat is. 

 
Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara

 

 

 

gépe van, az új gépek esetében az első öt 
évben egy alkalommal, majd ezt követően 
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Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara 

 



 

 

Egyházközségi hírek 

ADVENTI LELKIGYAKORLAT 
December 16-17-18. hétfő-kedd-szerda 

József atya vezeti 
16,00 gyóntatás; 17,00 lelkigyakorlatos 
szentmise. 

December 18. szerda este: BETEGEK 
SZENTSÉGÉNEK közös kiszolgáltatása

December 22. Vasárnap – Advent 4.  Mise: 
10,30. 

December 24. Kedd: SZENTESTE – 23,00 
pásztorjáték, utána éjféli szentmise

December 25. Szerda: KARÁCSONY – 
Krisztus születése – Főünnep – Mise: 10,30

December 26. Csütörtök Szent István vértanú 
ünnepe.  Mise: 10,30 

December 29. Vasárnap: SZENT CSALÁD
családok megáldása – Mise: 10,30 

        16,00 szentségimádás + Koncert  Kornélék 
vezetésével... 

Dec. 31. Kedd: SZILVESZTER - HÁLAADÁS 
Mise  10,30 

Január 1. Szerda: UJÉV – SZŰZ MÁRIA ISTEN 
ANYJA – főünnep – Mise: 10,30 

Január 2. Első Csütörtök: Jézus Szíve Családok
szentségimádása 

Január 3. Első Péntek: mise előtt gyónási 
lehetőség 

Január 6. Hétfő: VIZKERESZT ÜNNEPE 
– vízszentelés – Mise:10,30 

Január 12. vasárnap: Urunk megkeresztelése 
Mise: 10,30 

 
CSODÁLATOS KEGYELEM!

Csodálatos kegyelem, mily édes a hang,
mely megmentett egy olyan nyomorultat, mint 

én. 
Már elvesztem, de most meglettem;

vak voltam, de most már látok.
A kegyelem tanította szívemet félni,

és a kegyelem könnyített félelmeimen.
Milyen értékesnek tűnt ez a kegyelem
a percben, amikor hinni, küzdelem!

Sok veszélyen, erőfeszítésen és kelepcén át
már meg is érkeztünk. 

A kegyelem hozott ily messze épségben,
és a kegyelem vezet majd haza.

Az Úr jót ígért nekem, 
szava reményem záloga; 

pajzsom lesz ő, és az adag,
amíg élek, kitart. 

Igen, mikor eme test és szív megáll,
és halandó éltem véget ér;

Magamnak tudhatom, ez égi ruha alatt,
az öröm és béke életét. 

A föld hamarost elolvad, mint a hó,
A nap sem fog sütni már, 

De Isten, ki létrehívott engemet,
Mindörökre megmarad nekem.

Az Isten engemet már HAZAVÁR!!!
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szerda – Reusz 

17,00 lelkigyakorlatos 

SZENTSÉGÉNEK közös kiszolgáltatása 
Mise: 

23,00 
pásztorjáték, utána éjféli szentmise 

 Jézus 
Mise: 10,30 

26. Csütörtök Szent István vértanú 

mber 29. Vasárnap: SZENT CSALÁD 
 

16,00 szentségimádás + Koncert  Kornélék 

HÁLAADÁS –  

SZŰZ MÁRIA ISTEN 

Január 2. Első Csütörtök: Jézus Szíve Családok 

Január 3. Első Péntek: mise előtt gyónási 

EPE - főünnep 

vasárnap: Urunk megkeresztelése 

CSODÁLATOS KEGYELEM! 
Csodálatos kegyelem, mily édes a hang, 

mely megmentett egy olyan nyomorultat, mint 

Már elvesztem, de most meglettem; 
vak voltam, de most már látok. 

A kegyelem tanította szívemet félni, 
és a kegyelem könnyített félelmeimen. 
Milyen értékesnek tűnt ez a kegyelem 
a percben, amikor hinni, küzdelem! 

Sok veszélyen, erőfeszítésen és kelepcén át 
 

A kegyelem hozott ily messze épségben, 
és a kegyelem vezet majd haza. 

 
 

pajzsom lesz ő, és az adag, 

Igen, mikor eme test és szív megáll, 
és halandó éltem véget ér; 

Magamnak tudhatom, ez égi ruha alatt, 

A föld hamarost elolvad, mint a hó, 
 

De Isten, ki létrehívott engemet, 
Mindörökre megmarad nekem. 

Az Isten engemet már HAZAVÁR!!! 

ÉLETEM VÉGET ÉR 
  Gyász hír! Gyász hír! Gyász hír!  Jelenik meg az 
üzenetek listáján egyre többször.   
Egy személyes Nekrológból:
 
Fülembe csengett egy videó klip melynek címe: 
Csodálatos kegyelem, ezt adtam „művemnek” 
Akkor és azóta is az jár a fejemben, hogy a 
Gondviselő Isten milyen mérhetetlen adományát 
élhettük át Kecskeméten a Piarista 
Gimnáziumban négy éven át és az
A megismerkedésünk napja 1963. augusztus 29. 
–e volt, ekkor kezdődött az összeszoktatásunk. 
Névsor szerint volt az ágyunk közösen a „B” 
osztályosokkal. Az akkori emlékezetemben úgy 
éltél, mint az egyik legerősebb diák. Nagyon 
ügyes voltál a szertornában, kosárlabdában és a 
fociban is. Nagyon küzdöttél a matematikával és 
a Helyes tanár úrral. 
Még mindig előttem van és hallom is, hogy 
minden óra a Galsi és az Iván feleltetésével 
kezdődött. Az együtt-töltött gimnáziumi évek 
Isten Csodálatos kegyelme
Második és harmadik osztályban s „kispapi” háló 
lakója voltál. Mi „civilek” és Ti egymás melletti 
szobákban laktunk, és így már volt versengés, 
néha még kisebb verekedés is. Emlékszem, hogy 
nagyon szeretted a krumplicukrot, amit PI
ként rendszeresen szállítottunk Nektek. 
Csodálatos kegyelme 
eljutottunk az érettségiig. 
Érettségi előtt úgy gondoltam, hogy mi 
teremtésünkkor egyenlő talentumokat kaptunk 
hármat – hármat. Te túlteljesítettél, én közepesre 
érettségiztem. 1967. június 1
megtudtam a Te eredményedet, abban 
reménykedtem nekem is sikerülhet jobb, 
inspiráló voltál számomra. Ez is egy 
kegyelem. 
Már nem emlékszem, melyik érettségi találkozón
(45 vagy 50 éves) a családodról beszélgettünk.
Láttam rajtad, milyen büszke vagy családodra, 
sajnáltad, hogy feleséged már elhunyt, akit 
nagyon szerettél. Úgy emlékszem, hogy két fiú 
unokád is volt. Úgy gondolom, hogy ez a tény is 
Isten Csodálatos kegyelme
Bízom benne, hogy szentségekkel megerősítve 
(betegek kenete) kerültél a Teremtő Isten elé, 
hiszem, hogy már nyugodtan várhatod a 
Feltámadást, melyben remélhetőleg nekünk is 
részünk lesz. Ez is Isten földi utolsó 
kegyelme. 
 
   Létezik a világban elég nagy számú ember, aki 
kihagyja az Istent a döntéseiből, me
gondolja akkor is jól fog menni az élete. Sokszor 
nem meri elfogadni, hogy ISTEN A MINDEN, Ő 
az, aki mindent megtehet, Ő az, aki minden 
körülmény közepette gondot visel reánk. Ez az 
ember csak önmagában hitt és úgy gondolta, 
hogy minden dolgát ő mag
meg tudja oldani. 
   Évekkel ezelőtt történt, hogy egy hegymászó 
szeretett volna feljutni a legmagasabb csúcsra. 

 

Gyász hír! Gyász hír! Gyász hír!  Jelenik meg az 
üzenetek listáján egyre többször.    
Egy személyes Nekrológból: 

tt egy videó klip melynek címe: 
, ezt adtam „művemnek” 

Akkor és azóta is az jár a fejemben, hogy a 
Gondviselő Isten milyen mérhetetlen adományát 
élhettük át Kecskeméten a Piarista 

n négy éven át és azóta is. 
napja 1963. augusztus 29. 

e volt, ekkor kezdődött az összeszoktatásunk. 
Névsor szerint volt az ágyunk közösen a „B” 
osztályosokkal. Az akkori emlékezetemben úgy 
éltél, mint az egyik legerősebb diák. Nagyon 
ügyes voltál a szertornában, kosárlabdában és a 
fociban is. Nagyon küzdöttél a matematikával és 

Még mindig előttem van és hallom is, hogy 
minden óra a Galsi és az Iván feleltetésével 

töltött gimnáziumi évek 
Csodálatos kegyelme. 

Második és harmadik osztályban s „kispapi” háló 
lakója voltál. Mi „civilek” és Ti egymás melletti 
szobákban laktunk, és így már volt versengés, 
néha még kisebb verekedés is. Emlékszem, hogy 
nagyon szeretted a krumplicukrot, amit PI-BÓ-s 

zállítottunk Nektek. 
 Istennek, hogy 

Érettségi előtt úgy gondoltam, hogy mi 
teremtésünkkor egyenlő talentumokat kaptunk 

hármat. Te túlteljesítettél, én közepesre 
7. június 1-én, amikor délután 

megtudtam a Te eredményedet, abban 
reménykedtem nekem is sikerülhet jobb, 
inspiráló voltál számomra. Ez is egy Csodálatos 

melyik érettségi találkozón, 
(45 vagy 50 éves) a családodról beszélgettünk. 

yen büszke vagy családodra, 
sajnáltad, hogy feleséged már elhunyt, akit 
nagyon szerettél. Úgy emlékszem, hogy két fiú 
unokád is volt. Úgy gondolom, hogy ez a tény is 

Csodálatos kegyelme. 
Bízom benne, hogy szentségekkel megerősítve 

rültél a Teremtő Isten elé, 
hiszem, hogy már nyugodtan várhatod a 
Feltámadást, melyben remélhetőleg nekünk is 
részünk lesz. Ez is Isten földi utolsó Csodálatos 

Létezik a világban elég nagy számú ember, aki 
kihagyja az Istent a döntéseiből, mert úgy 
gondolja akkor is jól fog menni az élete. Sokszor 
nem meri elfogadni, hogy ISTEN A MINDEN, Ő 
az, aki mindent megtehet, Ő az, aki minden 
körülmény közepette gondot visel reánk. Ez az 
ember csak önmagában hitt és úgy gondolta, 
hogy minden dolgát ő maga is Isten nélkül is 

Évekkel ezelőtt történt, hogy egy hegymászó 
szeretett volna feljutni a legmagasabb csúcsra.  



 

 

Erre a nagy útra sok évi felkészülés után indult el. 
De mivel a dicsőséget saját magának akarta, ő
úgy döntött, hogy egyedül mászik fel a csúcsra. 
Elindult felfelé. 
   Telt az idő és késő este lett. Ahelyett, hogy éjjeli 
sátrát elkészítette volna, folytatta a mászást, 
mindaddig, amíg besötétedett. Sűrű éjszaka borult 
a hegytetőre. Körülvette feketeség, a holdat felhők 
takarták el, semmi sem látszott. Ahogy így mászott
felfelé, már csak pár lépésre volt a csúcstól, 
megcsúszott és zuhanni kezdett. Csak fekete 
pontokat látott maga körül, és érezte, az erőt, ami 
kegyetlenül húzta az Isten felé. 
   Ezekben a félelmetes percekben életének minden 
ió és rossz pillanata lejátszódott szeme előtt Érezte, 
hogy milyen közel van a halálhoz. Egyszer csak 
erős rántást érzett, elszakadt a kötél és megállt a 
zuhanásban. A kötél fájón hasított a tenyerébe. A 
teste a levegőben lógott, csak a kötél tartotta.
   Abban a pillanatban csak azt tudta kiáltani: 
„ISTENEM SEGÍTS!” Az égből váratlanul egy mély 
hang hallatszott: „mit akarsz, hogy mit tegyek? 
„MENTS MEG ISTENEM!  - TÉNYLEG HISZED, HOGY 
MEGMENTHETLEK?  - Persze, hogy hiszem!  
VÁGD EL A KÖTELET! , amivel meg vagy kötve!...  
Egy pillanatra csend lett. Az ember úgy döntött, 
hogy mégis teljes, erejével kapaszkodik a kötélbe 
és megvárja a reggelt. 
 
A mentőcsapat mesélte, hogy hogyan találták meg 
másnap a megfagyott hegymászót 
a  teste a  kötélen lógott, amihez oly görcsösen 
ragaszkodott, csak két méterre a földtől.
 
       Kedves Forráskútiak! Engem is és Téged is a
Isten már HAZAVÁR!!! 

                   Szeretettel: Soós János esperes

Kedves Forráskúti Lakosok!
 

Az Ifjúsági Zenekar 2019. december 29
kezdettel Karácsonyi Koncertet tart a Templomban.
 

Sok szeretettel várunk Mindenkit!
 

Kedves ünneplő házaspár
 
Házasságkötésük 5,10,15,20,25,30,35,40,45,
50,55,60,65. évfordulója alkalmából fogadják 
szeretettel küldött jókívánságainkat az Egyházközség 
nevében. 
Ebből az alkalomból Önökért, a jubiláló 
házaspárokért hálaadó szentmise 
december 15-én vasárnap 10.30-kor a forráskúti 
templomban, melyre szeretettel meghívom Önöket 
családtagjaikkal együtt, hogy az évfordulót közösen 
megünnepeljük. 
 

Kissné Tóth
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Erre a nagy útra sok évi felkészülés után indult el. 
De mivel a dicsőséget saját magának akarta, ő 
úgy döntött, hogy egyedül mászik fel a csúcsra. 

Telt az idő és késő este lett. Ahelyett, hogy éjjeli 
sátrát elkészítette volna, folytatta a mászást, 
mindaddig, amíg besötétedett. Sűrű éjszaka borult 
a hegytetőre. Körülvette feketeség, a holdat felhők 
takarták el, semmi sem látszott. Ahogy így mászott 
felfelé, már csak pár lépésre volt a csúcstól, 
megcsúszott és zuhanni kezdett. Csak fekete 
pontokat látott maga körül, és érezte, az erőt, ami 

Ezekben a félelmetes percekben életének minden 
ódott szeme előtt Érezte, 

hogy milyen közel van a halálhoz. Egyszer csak 
erős rántást érzett, elszakadt a kötél és megállt a 
zuhanásban. A kötél fájón hasított a tenyerébe. A 
teste a levegőben lógott, csak a kötél tartotta. 

tudta kiáltani: 
„ISTENEM SEGÍTS!” Az égből váratlanul egy mély 
hang hallatszott: „mit akarsz, hogy mit tegyek? - 

TÉNYLEG HISZED, HOGY 
Persze, hogy hiszem!  - Akkor 

VÁGD EL A KÖTELET! , amivel meg vagy kötve!...  
pillanatra csend lett. Az ember úgy döntött, 

hogy mégis teljes, erejével kapaszkodik a kötélbe 

A mentőcsapat mesélte, hogy hogyan találták meg 

a  teste a  kötélen lógott, amihez oly görcsösen 
dott, csak két méterre a földtől. 

Kedves Forráskútiak! Engem is és Téged is az 

Szeretettel: Soós János esperes-
plébános 

 

Kedves Forráskúti Lakosok! 

Az Ifjúsági Zenekar 2019. december 29-én, 17 órai 
Karácsonyi Koncertet tart a Templomban. 

Sok szeretettel várunk Mindenkit! 

ő házaspárok! 

5,10,15,20,25,30,35,40,45, 
évfordulója alkalmából fogadják 

szeretettel küldött jókívánságainkat az Egyházközség 

Önökért, a jubiláló 
 lesz 2019. 

kor a forráskúti 
melyre szeretettel meghívom Önöket 

családtagjaikkal együtt, hogy az évfordulót közösen 

Kissné Tóth Klára 

Művelődési Ház programajánlója
Szakköreinkhez, klubjainkhoz 

továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni! 

Szeretettel várunk mindenkit!

Nyugdíjasklub hétfőnként 1

Őszirózsa népdalkör

órától 

Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától

Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében” 
csütörtökönként 15 órától

Zumba  

hétfőnként 19 órától                    

Alakformáló torna
Hétfőnként 17. órától; Edző: Guth Gabi

Amatőr SzínKör   
Hétfőnként 18 órától Kálmán Dánielné vezetésével

Egészségklub Godáné Ádám Mária 
egészségfejlesztő-terapeuta vezetésével 
és december 17-én 14. órától

Nagycsaládos gyűlés
Január 7-én, 16. órától 

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA
hétfőtől – péntekig, 13 –

KÖNYVTÁR                 
Kedden és csütörtökön 8
szerdán 13-15 óra között
 

Szeretettel várjuk
Művelődési Ház nyitva tartása: 

hétfő: 10

kedd- péntek: 10

www.facebook.com/forraskut

 

 

Művelődési Ház programajánlója 
Szakköreinkhez, klubjainkhoz  

továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!  

Szeretettel várunk mindenkit! 

főnként 14.00-tól 

Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 16.00 

szerdánként 9 órától 

„az egymástól tanulás jegyében” 
órától az Alkotóházban 

                     

Alakformáló torna 
; Edző: Guth Gabi 

Kálmán Dánielné vezetésével  

Godáné Ádám Mária 
terapeuta vezetésével október 22-én 

. órától 

Nagycsaládos gyűlés  

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA 
– 18 óráig tart nyitva  

                 
Kedden és csütörtökön 8-12 és 13-18 óráig, 

15 óra között 

Szeretettel várjuk! 
Művelődési Ház nyitva tartása:  

hétfő: 10-20 óráig 

péntek: 10-18 óráig 

www.facebook.com/forraskutmuvhaz 



 

  
 

 
 
 
 
 
Közeledve az ünnepekhez a szokásos töprengés törhet 
ránk…. „Mi legyen a fa alatt, ami hasznos, nem idény 
jellegű, és nem ununk meg….?”  
Mit szólnátok hozzá, ha idén egészséget, élményt és 
minőségi időt adnátok szeretteiteknek?  
A Zsombói SóKuckó, modern, kellemes környezetében 4 
tonna só, só ionizátor és sóhomok biztosítja az extra sós 
közeget, mely fény és hangterápiával válik teljessé. 
SóKuckózás egyik célja a légutak tisztítása, az allergének, 
a por, a pangó váladék eltávolítása.
 

 Ezzel megelőzhető a felülfertőzés, a vál
terjedése és a gyulladás áthúzódása a me
re.  

 Emellett: 
�  asztma 
� allergia 
�  szénanátha 
�  nátha légző-

szervi problémák  
megelőzésére és 
kezelésére is.  

 Bőrproblémákra: 
� ekcéma 
� pikkelysömör 

 Immunerősítő  
 Gyulladáscsökkentő 
 Segít az álmatlanság leküzdésében 
 Stresszoldó, és relaxáló hatással is bír.

Amellett, hogy egészségünkre pozitívan hat, 
minden alkalmat, hogy családi programokat is 
szervezzünk, melyek közül állandó jelleggel tartunk 
SZÜLETÉSNAPI ZSÚROKAT, FELNŐTT WELLNESS 
DÉLUTÁNOKAT is.  
Év végéig még lesz itt: 

 Ádventi mese délután,  
 Télapó látogatás,  
 Decembertől minden nap ádventi megl
 SóKuckós ádventi naptár, 
 Oktató és mozgáSós kikapcsolódás k

nagyoknak egyaránt!  

Ha pedig azonnal kellene valami ajándék ötlet, a
tudjuk oldani, hiszen: 

 Ajándékutalványokkal, 
 Kedvezményes bérletekkel,  
 Vitaminokkal,  
 Természetes natúr kozmetikumokkal, 
 És egyedi sótermékekkel – sómécses, só pohár, 

sólámpa – várunk Kuckónkba minden é

Ráadásként, hogy teljes legyen a kínálat, a
Salátaműhely egyedi salátáit és egészséges
kóstolhatjátok meg!  
Ugorjatok be Kuckózni a hét bármely napján 8:00
ig, bejelentkezés után a +36 30 644 6116
Ferenc utca 1. szám  
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Közeledve az ünnepekhez a szokásos töprengés törhet 
ránk…. „Mi legyen a fa alatt, ami hasznos, nem idény 

Mit szólnátok hozzá, ha idén egészséget, élményt és 

A Zsombói SóKuckó, modern, kellemes környezetében 4 
iztosítja az extra sós 

közeget, mely fény és hangterápiával válik teljessé.  A 
egyik célja a légutak tisztítása, az allergének, 

a por, a pangó váladék eltávolítása. 

zés, a váladék tovább-
zódása a melléküregek-

Stresszoldó, és relaxáló hatással is bír. 

Amellett, hogy egészségünkre pozitívan hat, megragadunk 
ádi programokat is 

szervezzünk, melyek közül állandó jelleggel tartunk 
SZÜLETÉSNAPI ZSÚROKAT, FELNŐTT WELLNESS 

Decembertől minden nap ádventi meglepetések,  

dás kicsiknek és 

azonnal kellene valami ajándék ötlet, azt is meg 

mokkal,  
sómécses, só pohár, 

várunk Kuckónkba minden érdeklődőt.  

Ráadásként, hogy teljes legyen a kínálat, a Zöldlevelecske                   
egyedi salátáit és egészséges desszertjeit 

napján 8:00-19:00-
44 6116 Zsombó Móra 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírr

Halálozás  
 Özv. Németh Miklósné Maróti Jusztina

 Galiba Istvánné Szilasi Matild 

   
 Özv. Ézsiás Istvánné Lovászi Mária

Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

 

RUHAVÁSÁR 
MINDEN KEDDEN 6- 11 ÓRÁIG

A PIAC TÉREN 
A NAGYSÁTORBAN  

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

Lakás textil, sapka, kesztyű, sportcipő
Alkalmi ruhák és blúzok 

Hetente új árukészlettel várom kedves vev
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rreekk  

Özv. Németh Miklósné Maróti Jusztina 
(élt 88 évet) 

 

(élt 74 évet) 

Özv. Ézsiás Istvánné Lovászi Mária 
(élt 69 évet) 

fogadják részvétünket! 

11 ÓRÁIG 

 
(Olasz, török, 

10XL 
portcipők, papucsok 

 
várom kedves vevőimet. Eladó lakóingatlant keresünk Forráskút 

belterületén 9-10millió forint értékben.
Tel.:0670/3122-099 
 
Forráskúton 7ha termő gyümölcsös (5ha 
őszibarack, 2ha szilva) kiadó.
Érd.: 06203621045, 06302487306
 

 
Zsombói székhely

 
 30 km-es  távolságban plusz km díj nélkül. 
Szolgáltatásaink: 
- Szezonális gumicsere, amit Nálunk meg is 
vásárolhat 
- Defekt javítás 
- Flotta szerelés 
- Autólámpa polírozás 
Nálunk nem kell sorban állnod, hogy az autód 
abroncsait kicseréljük, pont olyan szakszer
mint egy szervizben! Mi oda megyünk, ahová 
kéred, otthonodhoz vagy 
munkahelyedhez. Nem....,
Te vinnéd egy szervizbe. Az id
Mindenkinek  

Hívjon bizalommal!
+36707093271

 

Eladó lakóingatlant keresünk Forráskút 
10millió forint értékben. 

ő gyümölcsös (5ha 
szilva) kiadó. 

Érd.: 06203621045, 06302487306 

Szegedi Mobil 
 Gumiszerviz 

Zsombói székhelyű 
mobilszerviz 

es  távolságban plusz km díj nélkül.  

Szezonális gumicsere, amit Nálunk meg is 

Nálunk nem kell sorban állnod, hogy az autód 
abroncsait kicseréljük, pont olyan szakszerűen, 
mint egy szervizben! Mi oda megyünk, ahová 
kéred, otthonodhoz vagy 

, nem drágább, mint ha 
Te vinnéd egy szervizbe. Az idő, az pénz.... 

Hívjon bizalommal! 
+36707093271 



 

  
 

 

 Hétvégi állatorvosi ügyelet 
December 15-én 08 órától 20 óráig  

 Dr. Tóth Ferenc Telefon: 06 
December 21-én és 22-én 08 órától 20 óráig

 Dr. Szőke Csaba Telefon: 
December 24-én, 25-én és 26-án 08 órától 20 óráig

 Dr. Kovács Tibor Telefon: 30/
December 27-én, 28-án és 29-én 08 órától 20 óráig

 Dr. Hursán Mihály Telefon: 30/
Január 1-én 08 órától 20 óráig  

 Dr. Papp Sándor Telefon: 30/487
Január 4-én és 5-én 08 órától 20 óráig  

 Dr. Papp Zalán Telefon: 20/973

Orvosi ügyelet 
Forráskúton az Orvosi Rendelőben 
8 – 12 óráig tart a rendelés. 

A betegek bejelentkezésére 11.30
lehetőség. 

12 – 16 óráig rendelkezésre állási idő
A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS természetesen folyamatos a 
forráskúti rendelőben 7.30 – 16 óra között, ezen kívüli 
időben (hétköznap délután  
16 órától reggel 7.30 óráig, illetve hétvégén

HÍVJÁK a Szegedi Központi Háziorvosi 
ügyeletet a 104 –ES KÖZPONTI MENTŐ 

SEGÉLYHÍVÓN!!! 

Borostyán étterem 
Forráskút, Petőfi S. u. 3/a.     
Tel.: 287-118 
www.borostyanetterem.net 
Menüétkeztetés  

800 Ft/adag, előfizetve 750 Ft/adag. 
Valamint egyéb menü lehetőségek!

 
Vállaljuk továbbá családi rendezvények 

lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig.

Pizza elvitelre és helyben fogyasztásra.

Várjuk megrendelését telefonon is!

Nyitva tartás: mindennap 1100 - 2100

Várjuk kedves vendégeinket!
Erzsébet utalványt és  

SZÉP Kártyát is elfogadunk!

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

javítása, vizsgára való felkészítése és 
vizsgáztatása 

- gumiabroncsok árusítása 
- motorolajak értékesítése 
- gépjárművek diagnosztikája
- gépjárművek okmányirodai ügyintézése

mobil: 06-30/264-6476 
e-mail: doboszaki@freemail.hu 
6793 Forráskút, Széchenyi u. 4. 
Nyitvatartás: minden nap 8-17-ig
 

Vásártartások 
Kistelek       január 5. állat- és kirakodó vásár
Mórahalom        január 19. állat- és kirakodó 
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Telefon: 06 20/476-3517 
08 órától 20 óráig  

Telefon: 30/324-5032 
08 órától 20 óráig  

Telefon: 30/965-3114 
08 órától 20 óráig  

Telefon: 30/998-6139 

Telefon: 30/487-9805 

Telefon: 20/973-9149 

orráskúton az Orvosi Rendelőben  

bejelentkezésére 11.30-ig van 

rendelkezésre állási idő. 
természetesen folyamatos a 

16 óra között, ezen kívüli 

hétvégén)  
Szegedi Központi Háziorvosi 

ES KÖZPONTI MENTŐ 

 

Ft/adag.  
Valamint egyéb menü lehetőségek! 

Vállaljuk továbbá családi rendezvények 
lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig. 

elvitelre és helyben fogyasztásra. 

Várjuk megrendelését telefonon is! 

00 óráig. 
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 és Bölcsőde
- Óvodai intézményegység
                                     
 e-mail:  ovoda@forraskut.hu

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

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

Tanácsadó 

Fogorvosi Rendelő 

Gyógyszertár  
 e-mail:  dr.cseh

Négyforrás Nonprofit Kft.
 e-mail:   negyforraskft@forraskut.hu
Borostyán Étterem 

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata

Műszaki hibabejelentés: 

Szennyvízrákötés bejelentése

Posta Forráskút 

Kormányablak Üllés 

Polgárőrség 

Körzetben szolgálatban lévő rendőr, 0
órában hívható 
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ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET: 

Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15
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Az újság minden háztartás számára ingyenes
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS 

MAIL CÍMEK: 

Polgármesteri Hivatal            06 62/287-222  

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

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

polgarmester@forraskut.hu 

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

iskola@forraskut.hu 

és Bölcsőde  
Óvodai intézményegység     06 62/287-123 

                                     06 70/489-5646 
ovoda@forraskut.hu 

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

tel./fax: 06 62/287-023 

muvhaz@forraskut.hu 
      06 62/287-034 

          06 62/287-066 

           06 62/287-112 

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

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

          06 62/287-118 

gyfélszolgálata: 06 40/922-334 

hibabejelentés:         06 80/922-333 

bejelentése: 06-30/496-2450 

          06 62/287-001 

          06 62/681-370 

       06 70/279 0078 

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

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:           112 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:      104   

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

Tel.: 06 62/433-104 

Forrás Forráskút község lapja 

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

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

muvhaz@forraskut.hu 
példányban 

. Következő lapzárta január 6. 
Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


