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Testületi tájékoztató 

A Képviselő-testület június 29-én tartotta soron 
következő ülését. 

Első napirendi pontban a bölcsődeépítéshez saját 
forrás biztosításáról döntöttek a Képviselők. A 
támogatási összeg – 130 millió forint 
kiutalásra kerül, de mintegy 40 milliós összeggel 
kell kiegészítenünk a projektet, mely nyilvánvalóan 
nagy terhet jelentene Önkormányzatunknak, ezért 
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet értelmében a 
megnövekedett kiadások kompenzálására is 
pályázat benyújtásáról hoztak döntést.

Második napirendben Sápi Zoltán iskolaigazgató a 
2016/2017. tanévről készült részletes beszámolóját 
ismerhették meg a jelenlévők. A tanulói létszám 
155 fő volt az elmúlt tanévben. Az intézményben az 
oktató-nevelő munkát a Nemzeti Köznevelési 
törvényben meghatározott képesítéssel rendelkező 
pedagógusok végzik, a szakos ellátottság 
áttanításokkal 100 %-os.  
A tárgyi feltételek gyarapodtak nagyobb értékű 
eszközökkel: fűnyíró traktor, hóma
karbantartást segítő elektromos gépek.
Több pályázat adta lehetőséget kihasználtak, 
például a „Határtalanul” program keretében május 
végén a 7. osztályosok utazhattak 5 napra 
Erdélybe, ebben az évben először nyári Erzsébet 
napközis táborra is sikeresen pályáztak, amelyen 1 
hétig 60 gyerek vett részt. Az őszi Erzsébet 
kirándulás programra is pályázott az intézmény, 
amelynek még nem érkezett meg az eredménye. „A 
tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó 
hazai programok támogatása” c. pályázat
ezer forint vissza nem térítendő támogatásban 
részesült az iskola, amelyből programozható LEGO 
robotok és fejlesztő játékok kerülnek beszerzésre. A 
Fenntartó, a Szegedi Tankerületi központ az 
infrastruktúra további javítására nyújtott be 
igénylést, amelyből az alsós tantermek 
parkettázása, festése történik majd meg, valamint 
tanulói bútorok cseréjére kerül sor, továbbá a 
tornaterem ajtóit fémre cserélnék. Pályázati forrás 
nélkül folytatódik a lengyel-magyar gyerekek 
cserekapcsolata, június végén 32 t
testvértelepülésünkre, Charsznicába.  
A tanulók a matematika és szövegértés 
kompetenciaméréseken az országos átlag 
közelében teljesítettek ebben a tanévben. 

Harmadik napirendi pont keretében a Forráskúti 
Margarét Óvoda beszámolóját hallgattá
testület tagjai. Tájékoztatást kaptak a képviselők az 
óvodások létszámának alakulásáról, amely 74 fő 
volt. A nevelési év végén 11 nagycsoportos 
gyermek ballagott el az óvodából és 13 gyermeket 
írattak be a szülők kiscsoportba, így várhatóan 
ősszel 76 gyermek kezdi az óvodát.  
Az egészséges életmód fenntartása érdekében 
ebben a tanévben is 2x10 alkalommal vettek részt 
a gyerekek úszás, valamint heti 1-
oktatáson. Továbbá elkezdődött balett oktatás és 
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én tartotta soron 

Első napirendi pontban a bölcsődeépítéshez saját 
forrás biztosításáról döntöttek a Képviselők. A 

130 millió forint – hamarosan 
kiutalásra kerül, de mintegy 40 milliós összeggel 
kell kiegészítenünk a projektet, mely nyilvánvalóan 
nagy terhet jelentene Önkormányzatunknak, ezért 
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet értelmében a 

kedett kiadások kompenzálására is 
pályázat benyújtásáról hoztak döntést. 

Második napirendben Sápi Zoltán iskolaigazgató a 
2016/2017. tanévről készült részletes beszámolóját 
ismerhették meg a jelenlévők. A tanulói létszám 

intézményben az 
nevelő munkát a Nemzeti Köznevelési 

törvényben meghatározott képesítéssel rendelkező 
pedagógusok végzik, a szakos ellátottság 

A tárgyi feltételek gyarapodtak nagyobb értékű 
eszközökkel: fűnyíró traktor, hómaró és 
karbantartást segítő elektromos gépek. 
Több pályázat adta lehetőséget kihasználtak, 
például a „Határtalanul” program keretében május 
végén a 7. osztályosok utazhattak 5 napra 
Erdélybe, ebben az évben először nyári Erzsébet 

en pályáztak, amelyen 1 
hétig 60 gyerek vett részt. Az őszi Erzsébet 
kirándulás programra is pályázott az intézmény, 
amelynek még nem érkezett meg az eredménye. „A 
tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó 
hazai programok támogatása” c. pályázaton 800 
ezer forint vissza nem térítendő támogatásban 
részesült az iskola, amelyből programozható LEGO 
robotok és fejlesztő játékok kerülnek beszerzésre. A 
Fenntartó, a Szegedi Tankerületi központ az 
infrastruktúra további javítására nyújtott be 

amelyből az alsós tantermek 
parkettázása, festése történik majd meg, valamint 
tanulói bútorok cseréjére kerül sor, továbbá a 
tornaterem ajtóit fémre cserélnék. Pályázati forrás 

magyar gyerekek 
cserekapcsolata, június végén 32 tanuló utazott 

 
A tanulók a matematika és szövegértés 
kompetenciaméréseken az országos átlag 
közelében teljesítettek ebben a tanévben.  

Harmadik napirendi pont keretében a Forráskúti 
Margarét Óvoda beszámolóját hallgatták meg a 
testület tagjai. Tájékoztatást kaptak a képviselők az 
óvodások létszámának alakulásáról, amely 74 fő 
volt. A nevelési év végén 11 nagycsoportos 
gyermek ballagott el az óvodából és 13 gyermeket 
írattak be a szülők kiscsoportba, így várhatóan 

Az egészséges életmód fenntartása érdekében 
ebben a tanévben is 2x10 alkalommal vettek részt 

-szer néptánc 
oktatáson. Továbbá elkezdődött balett oktatás és 

szülői kezdeményezésre áprilistól lova
Leon Cavallo lovas egyesületnél. A korábbi évekhez 
hasonlóan a különböző rendezvényeket tartottak, és a 
gyerekek sikeresen szerepeltek vers
rajzversenyeken. 

A következő 2 napirendi pontban az alábbi, 2016. évi 
beszámolókat tárgyalták és fogadták el a Testület 
tagjai:  

- Somogyi Könyvtár, 

- Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

- Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési 
Társulása 

- Mórahalom és Térsége Ivóvíminőség
programhoz kapcsolódó Társulás

- Dél-alföldi Térségi Hulla

- Forrás-4 Szennyvíz-
Társulás  

A hatodik és hetedik napirendben a Dél
Hulladékgazdálkodási Társulás és a Homokháti 
Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 
társulási megállapodásainak módos

Nyolcadik napirendben Újszentiván Község 
Önkormányzatának azon szándékát támogatta a 
Képviselő-testület, hogy a Homokháti Önkormányzatok 
Kistérségfejlesztési Társulásának tagjává kíván válni.

Kilencedik napirendben a 
Ivóvízminőség-javító Program keretében létrejött 
víziközmű vagyon térítésmentes vagyonátadásáról 
született döntés Önkormányzatunk számára.
településen a fenti projekt keretében megvalósult 
beruházás műszaki átadás-átvétele lezárult 
21-én.  

Tízedik napirendi pontban a 
Program felülvizsgálatát tárgyalták és fogadták el a 
Képviselők. A dokumentumot a hatályos jogszabályban 
szereplő előírásnak megfelelően kétévente szükséges 
áttekinteni, illetve felülvizsgálni, pályázatok 
benyújtásának nélkülözhetetlen feltétele.

Egyebekben aktualitásokról tájékoztatta Polgármester 
úr a jelenlévőket:  

- A Zsombóval közösen benyújtott kerékpárút és a 
tanyagondnoki busz cseréjére vonatkozó 
pályázatunk pozitív elbírálásban részesült.

- Július 5-én megtörténik a bölcsőde építés 
munkaterület átadása. 

- Az Önkormányzat megvásárolta a Boross iskolát, 
amely gazdasági és telephelyi funkcióra lesz 
hasznosítva. 

Zárt ülés keretében a testület döntött a Díszpolgári cím 
és a Forráskút Községért érdemérem odaíté
képviselő-testület úgy határozott, hogy Díszpolgári cím 
ebben az évben nem kerül átadásra, míg a Forráskút 
Községért érdemérem odaítéléséről egyhangúan 
döntöttek, aminek átadására hagyományainkhoz hűen, 
Falunapunk megnyitóján kerül sor, 2017. au
én. 

Dudásné Gábor Tünde

 

szülői kezdeményezésre áprilistól lovaglás Balástyán a 
Leon Cavallo lovas egyesületnél. A korábbi évekhez 
hasonlóan a különböző rendezvényeket tartottak, és a 
gyerekek sikeresen szerepeltek vers-és mesemondó és 

A következő 2 napirendi pontban az alábbi, 2016. évi 
tárgyalták és fogadták el a Testület 

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési 

Mórahalom és Térsége Ivóvíminőség-javító 
programhoz kapcsolódó Társulás 

alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

-Közmű Önkormányzati 

A hatodik és hetedik napirendben a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás és a Homokháti 
Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 
társulási megállapodásainak módosításáról döntöttek. 

Nyolcadik napirendben Újszentiván Község 
Önkormányzatának azon szándékát támogatta a 

testület, hogy a Homokháti Önkormányzatok 
Kistérségfejlesztési Társulásának tagjává kíván válni. 

Kilencedik napirendben a Mórahalom és Térsége 
javító Program keretében létrejött 

víziközmű vagyon térítésmentes vagyonátadásáról 
született döntés Önkormányzatunk számára. A 
településen a fenti projekt keretében megvalósult 

átvétele lezárult 2017.június 

Tízedik napirendi pontban a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program felülvizsgálatát tárgyalták és fogadták el a 
Képviselők. A dokumentumot a hatályos jogszabályban 
szereplő előírásnak megfelelően kétévente szükséges 
áttekinteni, illetve felülvizsgálni, pályázatok 
benyújtásának nélkülözhetetlen feltétele. 

Egyebekben aktualitásokról tájékoztatta Polgármester 

A Zsombóval közösen benyújtott kerékpárút és a 
tanyagondnoki busz cseréjére vonatkozó 
pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. 

megtörténik a bölcsőde építés 
 

Az Önkormányzat megvásárolta a Boross iskolát, 
amely gazdasági és telephelyi funkcióra lesz 

Zárt ülés keretében a testület döntött a Díszpolgári cím 
és a Forráskút Községért érdemérem odaítéléséről. A 

testület úgy határozott, hogy Díszpolgári cím 
ebben az évben nem kerül átadásra, míg a Forráskút 
Községért érdemérem odaítéléséről egyhangúan 
döntöttek, aminek átadására hagyományainkhoz hűen, 
Falunapunk megnyitóján kerül sor, 2017. augusztus 25-

Dudásné Gábor Tünde, jegyzőkönyvvezető 



 

 
CSONGRÁD MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL  

MÓRAHALMI JÁRÁSI HIVATALA
 

Tisztelt Ügyfeleink!
 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy

2017. július 17-től 

2017. augusztus 20

átalakítás miatt a 

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Mórahalmi Járási Hivatala

Üllési Okmányirodájában

(6794 Üllés, Dorozsmai út 40.)

az ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket és türelmüket köszönöm.
 

 

Mórahalom, 2017. június 9.      
                                                                                     
    Dr. Szántó Már
       hivatalvezet
    CSMKH Mórahalmi Járási Hivatala

  

 
Tisztelt Lakosok! 

Településünkön a zöldhulladék gyűjtésének 
havi időpontjai: július 11. és július 25.

A zöldhulladék elszállítási igényüket kérjük, előre 
jelezzék ügyfélszolgálati irodánkon személyesen 
vagy telefonon. Zsákot az igény bejelentés után 
tudunk biztosítani. 
 

Négyforrás Nonprofit Kft. 
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IVATALA  

Tisztelt Ügyfeleink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

től  

2017. augusztus 20-ig 

 

Kormányhivatal 

Mórahalmi Járási Hivatala 

Üllési Okmányirodájában 

(6794 Üllés, Dorozsmai út 40.) 

az ügyfélfogadás szünetel. 
 

Megértésüket és türelmüket köszönöm. 

                                                                                     
Dr. Szántó Mária                           
hivatalvezető 

CSMKH Mórahalmi Járási Hivatala 

 

n a zöldhulladék gyűjtésének július 
július 11. és július 25. 

A zöldhulladék elszállítási igényüket kérjük, előre 
jelezzék ügyfélszolgálati irodánkon személyesen 
vagy telefonon. Zsákot az igény bejelentés után 

Négyforrás Nonprofit Kft.  
 
 
 

STARTOL A „BÖLCSI

 

Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Széchenyi 
2020 Területi Operatív 
felhívására, melynek eredményeként felépülhet a 12 
kisgyermek napközbeni ellátás
a Margarét Óvoda új épületszárnyában.

Többcélú intézmény kialakítása 
bölcsődével történő bővítése és konyha átalakítása 
— Forráskúton címmel nyújtottuk be kérelmünket, 
május 1-jén örömmel értesültünk róla, hogy 
milliós EU-s támogatást nyertünk célunkhoz
projektünk megvalósításához

2017. július 5-én aláírtuk a balástyai Sári Architect 
Kft-vel a vállalkozói szerz
munkaterület átadása, s még aznap megkezd
kivitelezés. 

Várhatóan jövő év elején el
léphetik a bölcsőde kapuját
kezdhetik közösségi életüket, mely majd az 
óvodában és az iskolában folytatódhat tovább, 
melyeket korábban EU-s 
valamint önkormányzati saját 
újítottunk fel, mindezt a szül
Alapítvány is hatékonyan segítette

A fejlesztésnek köszönhet
kötelezettségünknek teszünk eleget, mellyel 
reméljük, hozzájárulunk a családok boldogulásához
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BÖLCSI-PROJEKT”! 

Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Széchenyi 
peratív Program pályázati 

felhívására, melynek eredményeként felépülhet a 12 
kisgyermek napközbeni ellátását szolgáló bölcsőde, 
a Margarét Óvoda új épületszárnyában. 

Többcélú intézmény kialakítása — meglévő óvoda 
ővítése és konyha átalakítása 

címmel nyújtottuk be kérelmünket, s 
jén örömmel értesültünk róla, hogy 130 

t nyertünk célunkhoz, 
projektünk megvalósításához. 

aláírtuk a balástyai Sári Architect 
vel a vállalkozói szerződést, megtörtént a 

s még aznap megkezdődött a 

 év elején első bölcsiseink már át is 
de kapuját, s modern környezetben 

életüket, mely majd az 
iskolában folytatódhat tovább, 

 és magyar forrásokból, 
valamint önkormányzati saját erővel szépítettünk, 

a szülők és az Iskola 
segítette. 

A fejlesztésnek köszönhetően jogszabályi 
kötelezettségünknek teszünk eleget, mellyel 

hozzájárulunk a családok boldogulásához. 
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Óvodai hírek 

Az Óvodák Kistérségi Egyesületének vers
mesemondó, valamint rajzversenye június 7
Mórahalmon került megrendezésre. A 
hagyományokhoz híven, óvodánkból is 
beérkeztek a nevezések és izgalommal vártuk a 
megmérettetést. Azon a napon 80 kis tehetség, 
ígéretes gyermek közül kellett a zsűri tagjainak 
kiválasztani azokat, akik kategóriánként az 
ügyesek közül a legügyesebbek voltak. A verseny 
végén minden kisgyerek oklevélben részesült és 
kihirdették a kategóriák dobogósait, valamint a 
különdíjasokat.  

Íme a Forráskúti eredmények:  

• Mese kategóriában a 3
korcsoportjában „Nagyon jó mesemondó” 
címet érdemelt Paplógó Gabriella 

• „Kedvenc versem, mesém” rajz kategóriában: 

- 4-5 éves korcsoportban Nagy Léna III. 
helyezett 

- 3-4 éves korcsoportban Mészáros Lili 
helyezett 

- 3-4 éves korcsoportban Kálmán Romi 
különdíjat kapott 

Köszönet a résztvevő gyermekeknek, valamint az 
őket felkészítő szülőknek és óvó néniknek! 
Gratulálunk a helyezetteknek!  

Kedves Olvasók! 

Örömmel írom le ezeket a gondolatokat, mivel a 
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 
Forráskúti csoport és Fodor Imre Polgármester Úr 
támogatásával ismét egy Megyei rendezvényt 
szerveztünk meg. Forráskút község idén a IX. Ki? 
Mit? Tud? Vetélkedő és Kiállításának adhatott 
otthont. 
Egy kübekházi sorstársam tollából (Szabó Ágnes 
Kulturális munkatárs) idézném fel az eseményt.
„Forráskút. Június 10-e, szombat, délelőtt 10 óra felé 
közelít a mutató. Négy autónyi kis konvojunk árnyas 
helyet keres magának a tágas udvaron. A Jerney
Művelődési Ház előterébe beléptünkkor egy
behűtött ásványvizet és csokit kapunk a helyi 
mozgáskorlátozott csoport tagjaitól.
Hosszú sor kígyózik az aláírandó ív előtt, s benn, a 
nagyteremben is egyre növekszik a jókedvű csoportok 
száma. Nagy várakozással keressük meg mi is a 
helyünket, s amire elkezdődik a színpadi előadások 
sora, javarészt már megnéztük a kisebb kiállító terem 
alkotásait: orral festett képeket, újságpapírból font, 
majd színezett lakodalmas kis autót és kosarat, 
hímzéseket, kötött, horgolt tárgyakat, felnőtt színező 
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Az Óvodák Kistérségi Egyesületének vers- és 
mesemondó, valamint rajzversenye június 7-én, 
Mórahalmon került megrendezésre. A 
hagyományokhoz híven, óvodánkból is 
beérkeztek a nevezések és izgalommal vártuk a 
megmérettetést. Azon a napon 80 kis tehetség, 

retes gyermek közül kellett a zsűri tagjainak 
kiválasztani azokat, akik kategóriánként az 
ügyesek közül a legügyesebbek voltak. A verseny 
végén minden kisgyerek oklevélben részesült és 
kihirdették a kategóriák dobogósait, valamint a 

Mese kategóriában a 3-4 évesek 
korcsoportjában „Nagyon jó mesemondó” 
címet érdemelt Paplógó Gabriella  

„Kedvenc versem, mesém” rajz kategóriában:  

5 éves korcsoportban Nagy Léna III. 

4 éves korcsoportban Mészáros Lili III. 

4 éves korcsoportban Kálmán Romi 

Köszönet a résztvevő gyermekeknek, valamint az 
őket felkészítő szülőknek és óvó néniknek! 

 

Örömmel írom le ezeket a gondolatokat, mivel a 
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 
Forráskúti csoport és Fodor Imre Polgármester Úr 
támogatásával ismét egy Megyei rendezvényt 
szerveztünk meg. Forráskút község idén a IX. Ki? 
Mit? Tud? Vetélkedő és Kiállításának adhatott 

sorstársam tollából (Szabó Ágnes 
Kulturális munkatárs) idézném fel az eseményt.  

e, szombat, délelőtt 10 óra felé 
közelít a mutató. Négy autónyi kis konvojunk árnyas 

elyet keres magának a tágas udvaron. A Jerney János 
Művelődési Ház előterébe beléptünkkor egy-egy 
behűtött ásványvizet és csokit kapunk a helyi 
mozgáskorlátozott csoport tagjaitól.  
Hosszú sor kígyózik az aláírandó ív előtt, s benn, a 
nagyteremben is egyre növekszik a jókedvű csoportok 

rakozással keressük meg mi is a 
helyünket, s amire elkezdődik a színpadi előadások 
sora, javarészt már megnéztük a kisebb kiállító terem 
alkotásait: orral festett képeket, újságpapírból font, 
majd színezett lakodalmas kis autót és kosarat, 

tt, horgolt tárgyakat, felnőtt színező 

valóban színes képeit,... két alkotás lehet ezek közül közönség 
zsűrizett. 
Egy-két, ilyenkor megszokott, előfutár gondolat: Forráskút 
polgármestere, a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 
Egyesületének Elnök Asszonya és Főtitkára kap szót, majd a 
helyi szervező, mindenki „Tomi"
következő darabokat, s már indulhat is a vetélkedő.
Az előadások közt megtalálható majd minden műfaj és 
stílus. Vannak egyéni és csoportos produkciók, úgy mint 
műdal és népdal éneklés, cigány dalok az elmaradhatatlan 
csörgőkkel, köcsög dudával, s középen egy szőke, 
sokszoknyás (valójában) férfiúval, megjelenik 
asszony(színész)csoport az Úr Isten előtt szülés
problémájával. Van, aki verset mond, van, aki imát (lehet, 
hogy saját - ez számomra nyitott kérdés maradt), s van egy 
két páros produkció is: valaki a kedveséhez énekel, s van 
„vőlegény bácsi“, aki olyan sok érdekes dolgot tud meg az 
elveendő menyasszony kistestvérétől egy beszélgetésben 
(„Mondták, hogy Ön egy nímand.
nősülés szép lehetőségével. 
Az MCSME kübekházi csoportja erre az alkalomra a 
Szociális Centrum színjátszó csapatát nyerte meg, hogy 
elinduljon a vetélkedőn, amely fel is készült egy mozgalmas, 
fergeteges „Piroska és farkas“ el
főszereplője - természetesen - a két mankóval közlekedő, de 
így is nagyon találékony és jókedvű Piroska, aki a helyi 
„legénykék“ közül Forráskút polgármesterét hívja fel virágot 
szedni a nagymamának az „erdőben“ , de rajta kívül külön 
funkciót kap ebben a darabban az ajtó is a „szokásos“ 
szereplőkön: Piroska anyukáján, nagymamáján, a 
farkason, a vadászon és a mesélőn kívül, akik mindannyian 
kihozzák a maximumot mind viseletben, mind játékban a 
szerepből. 
Mint látható, a nézőket nem csak a j
nézőtéren. Van, hogy dúdoljuk a dalokat, jó néhány részlet 
pedig hangos nevetésre ingerel bennünket. S szívből jön a 
taps az egyes produkciók lejárta után, mielőtt Tomi 
kiosztaná minden versenyzőnek a felkészülés miatti 
oklevelet, meg az egyénre szóló csokikat.
Így van ez a „Piroska és a farkas"
lehet a csapat (!) - első helyezést ért el a zsűri értékelése 
alapján. 
Vidám csoportunkról (színjátszósokról és nem 
színjátszósokról) jó néhány kép készült Forráskúto
és ezzel a kis tudósítással az idei mozgáskorlátozott „Ki mit 
tud?"-ról kívánunk minden kedves olvasónknak áldott szép 
napot! És itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy köszönetet 
mondjunk a kübekházi Polgárőrség vezetőségének és 
sofőrjének, akik segítettek a helyszínre eljutni és onnan 
épségben haza érkezni.” 

 
Szeretném ezúton megköszönni támogatását a 
rendezvényünk színvonalas elbonyolításáért. Fodor 
Imre Forráskút Község Polgármesterének, 
Vizsnyiczai Borbálának, Sápi Zoltánnak, Csomor 
Viktornak, Kálmán Dánielnének, a Borostyán 
Étteremnek, Jerney János Művelődési Ház és Könyvtár 
támogatását, vezetőségi társaim aktív segítségét, az 
Amatőr Színkőr tagjainak fellépését, Bálint Ferencné 
Margitkának előadását, valamint Zádori Imréné és 
Kővágó József kézműves alkotásait (mellyel Ifjúsági 
Kategória III. helyezést kapta)

 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket

 

valóban színes képeit,... két alkotás lehet ezek közül közönség 

két, ilyenkor megszokott, előfutár gondolat: Forráskút 
polgármestere, a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 

s Főtitkára kap szót, majd a 
helyi szervező, mindenki „Tomi"-ja, konferálja fel a soron 
következő darabokat, s már indulhat is a vetélkedő. 
Az előadások közt megtalálható majd minden műfaj és 
stílus. Vannak egyéni és csoportos produkciók, úgy mint 

népdal éneklés, cigány dalok az elmaradhatatlan 
csörgőkkel, köcsög dudával, s középen egy szőke, 
sokszoknyás (valójában) férfiúval, megjelenik 
asszony(színész)csoport az Úr Isten előtt szülés-
problémájával. Van, aki verset mond, van, aki imát (lehet, 

ez számomra nyitott kérdés maradt), s van egy 
két páros produkció is: valaki a kedveséhez énekel, s van 
„vőlegény bácsi“, aki olyan sok érdekes dolgot tud meg az 
elveendő menyasszony kistestvérétől egy beszélgetésben 
(„Mondták, hogy Ön egy nímand.“...), hogy rögtön felhagy a 
nősülés szép lehetőségével.  
Az MCSME kübekházi csoportja erre az alkalomra a 
Szociális Centrum színjátszó csapatát nyerte meg, hogy 
elinduljon a vetélkedőn, amely fel is készült egy mozgalmas, 
fergeteges „Piroska és farkas“ előadásra. A darab 

a két mankóval közlekedő, de 
így is nagyon találékony és jókedvű Piroska, aki a helyi 

kút polgármesterét hívja fel virágot 
szedni a nagymamának az „erdőben“ , de rajta kívül külön 

ciót kap ebben a darabban az ajtó is a „szokásos“ 
szereplőkön: Piroska anyukáján, nagymamáján, a 
farkason, a vadászon és a mesélőn kívül, akik mindannyian 
kihozzák a maximumot mind viseletben, mind játékban a 

Mint látható, a nézőket nem csak a jólneveltség tartja a 
nézőtéren. Van, hogy dúdoljuk a dalokat, jó néhány részlet 
pedig hangos nevetésre ingerel bennünket. S szívből jön a 
taps az egyes produkciók lejárta után, mielőtt Tomi 
kiosztaná minden versenyzőnek a felkészülés miatti 

az egyénre szóló csokikat. 
Így van ez a „Piroska és a farkas"-nál is, amely - erre büszke 

első helyezést ért el a zsűri értékelése 

Vidám csoportunkról (színjátszósokról és nem 
színjátszósokról) jó néhány kép készült Forráskúton, ezekkel 
és ezzel a kis tudósítással az idei mozgáskorlátozott „Ki mit 

ról kívánunk minden kedves olvasónknak áldott szép 
napot! És itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy köszönetet 
mondjunk a kübekházi Polgárőrség vezetőségének és 

ítettek a helyszínre eljutni és onnan 

Szeretném ezúton megköszönni támogatását a 
rendezvényünk színvonalas elbonyolításáért. Fodor 
Imre Forráskút Község Polgármesterének, Illés-

czai Borbálának, Sápi Zoltánnak, Csomor 
ak, Kálmán Dánielnének, a Borostyán 

Étteremnek, Jerney János Művelődési Ház és Könyvtár 
támogatását, vezetőségi társaim aktív segítségét, az 
Amatőr Színkőr tagjainak fellépését, Bálint Ferencné 
Margitkának előadását, valamint Zádori Imréné és 

kézműves alkotásait (mellyel Ifjúsági 
Kategória III. helyezést kapta) 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

Faragó Tamás 



 

Művelődési Ház programajánlója
Szakköreinkhez, klubjainkhoz  

továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni! 

Szeretettel várunk mindenkit!

Nyugdíjasklub hétfőnként 15.00-tól 

Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 17.30 órától

Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától

Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében” 
csütörtökönként 17 órától 

Tűzzománc szakkör hétfőnként és csütörtökönként 
18.00 órától 

Részvételi díj 200 Ft/alkalom

Zumba képzett Zumba instruktor vezetésével
hétfőnként 19 órától 

Néptánc (0-99 éveseknek!)   péntekenként 18 órától
Oktató: Zádori Zsuzsanna 
 (Üllési Fonó Táncegyüttes tagja) 
 

Balett hétfőnként 17 órától 
Oktató: Pócsa Petra 
 

Amatőr SzínKör   
Felnőtt csapat: hétfőnként 18 órától Kálmán Dánielné 
vezetésével 
Gyerek csapat: péntekenként 16.30 órától Kálmán Noémi 
vezetésével 

Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztő
terapeuta vezetésével kéthetente kedden 

Nagycsaládos gyűlés  
 június 6-án, kedden 18 órától. 

Mozgáskorlátozottak csoportjának gyűlése
Május 18, csütörtökön, 14 órától 

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

KÖNYVTÁR kedden és csütörtökön 10
szombaton 9 – 11 óráig várja az olvasókat

Szeretettel várjuk  
a Művelődési Házba és a Könyvtárba!

Nyitva tartás: hétfő, csütörtök: 10

kedd, szerda, péntek: 10-18 óráig

www.facebook.com/forraskutimuvhaz
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Minden hónapra egy mondóka, vers
Családgondozók rovata könyvtárosunk

közreműködésével
 

Zelk Zoltán: Vakáció
 

Hova menjünk, 
milyen tájra? 
Hegyre talán 

vagy pusztára? 

Lepkét fogjunk
vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?

 
Folyópartra 

vagy erdőbe? 
Faluszéli 

zöld mezőre? 

 

 
 
 
Feltalálókról Dudás József tollából

mint a magyar feltalálókról írni.
 
 

Irinyi János, a gyufa feltalálója
 

Mint a legtöbb feltaláló, ő 
sem arra volt a legbüszkébb, 
amitől világhírű lett. Sőt! 
Kimondottan ideges lett, 
valahányszor megemlítették 
neki a gyufa történetét. 
Valószínű, hogy 
közrejátszott ebben az is, 
hogy nem egészen 60 
forintért elkótyavetyélte a 
gyufa szabadalmi jogát, 
másokat dúsgazdaggá téve. 
Ebből is látszik, hogy 
amilyen zseniális 
vegyészmérnök, olyan csapnivalóan rossz üzletember 
volt. A ’48-as szabadságharcot mint tüzértiszt harcolta 
végig, tudásával felbecsülhetetlen szolgálatot tett a 
magyar honvédségnek. Petőfi és Vasvári Pál ezért 
személyes barátságukkal tüntették ki Irinyit. A 
forradalom bukása után vidékre költözött, és itt írt a 
világon először a műtrágya használatáról, mint kiváló 
talajjavító módszerről. Már csak ebből a nagyszerű 
felismerésből is dúsgazdag ember lehetett volna, mégis 
szegényen és elfeledve halt meg. A világ keveset t
róla, pedig sokat köszönhet n
feltalálójának. 
 

Következik: Semmelweis Ignác, az anyák megmentője

Művelődési Ház programajánlója 

továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!  

Szeretettel várunk mindenkit! 

próbák hétfőnként 17.30 órától 

szerdánként 9 órától 

„az egymástól tanulás jegyében” 

és csütörtökönként 

Részvételi díj 200 Ft/alkalom 

vezetésével 

                    

éntekenként 18 órától 

Felnőtt csapat: hétfőnként 18 órától Kálmán Dánielné 

Gyerek csapat: péntekenként 16.30 órától Kálmán Noémi 

Godáné Ádám Mária egészségfejlesztő-

Mozgáskorlátozottak csoportjának gyűlése 

18 óráig tart nyitva 

kedden és csütörtökön 10-18 óráig  
olvasókat 

 
a Művelődési Házba és a Könyvtárba! 

hétfő, csütörtök: 10-20 óráig 

18 óráig 

www.facebook.com/forraskutimuvhaz 

Könyvtári hírek: 
A könyvtár július 17-től zárva tart.
A nyitás időpontjáról augusztusi számunkban 
adunk tájékoztatást. 
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Minden hónapra egy mondóka, vers 
Családgondozók rovata könyvtárosunk 

közreműködésével 

Zelk Zoltán: Vakáció 

Lepkét fogjunk 
vagy horgásszunk? 
Vagy mégiscsak 
hegyet másszunk? 

 
Akár erdő, 
akár folyó: 
gyönyörű a 

vakáció! 

alálókról Dudás József tollából 
Mottó: 

Nincs hálásabb feladat, 
mint a magyar feltalálókról írni. 

Irinyi János, a gyufa feltalálója 

Mint a legtöbb feltaláló, ő 
sem arra volt a legbüszkébb, 

világhírű lett. Sőt! 
tt, 

valahányszor megemlítették 
eki a gyufa történetét. 

Valószínű, hogy 
közrejátszott ebben az is, 
hogy nem egészen 60 
forintért elkótyavetyélte a 
gyufa szabadalmi jogát, 
másokat dúsgazdaggá téve. 

hogy 
amilyen zseniális 
vegyészmérnök, olyan csapnivalóan rossz üzletember 

as szabadságharcot mint tüzértiszt harcolta 
végig, tudásával felbecsülhetetlen szolgálatot tett a 
magyar honvédségnek. Petőfi és Vasvári Pál ezért 

l tüntették ki Irinyit. A 
forradalom bukása után vidékre költözött, és itt írt a 
világon először a műtrágya használatáról, mint kiváló 
talajjavító módszerről. Már csak ebből a nagyszerű 
felismerésből is dúsgazdag ember lehetett volna, mégis 

feledve halt meg. A világ keveset tud 
róla, pedig sokat köszönhet neki, a biztonsági gyufa 

Következik: Semmelweis Ignác, az anyák megmentője 

től zárva tart. 
augusztusi számunkban 
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„Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni 
neki; de még szebb kiformálni egy emberi lelket és 
megtölteni igazsággal." 

 
Beszámoló az Üllés, Forráskút, Csólyospálos 

Községi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 2016/2017. tanévi 

munkájáról 
 

A 2016/2017-ES TANÉV ELŐKÉSZÍTÉS
 

2016.augusztus végén, határidőre megérkeztek a megrendelt 
tankönyvek, melyeket a tankönyvfelelős kiosztott, az 1
évfolyam tanulói ingyen kapták azokat.  A tervezett időpontban 
megkezdődött a pedagógusok tanév előkészítő munkája, kialakult 
a végleges tantárgyfelosztás, órarend. Tanévnyitó értekezleten 
véglegesítettük a 2016/2017-es tanév munkatervét. Az előre 
tervezett időpontban, a helyi szokásoknak megfelelően 
szeptember 1-jén megtartottuk a tanévnyitó ünnepélyt.
 
A szakos ellátottság áttanításokkal 100%-os. Az intézményben az 
oktató-nevelő munkát a Nemzeti Köznevelési Törvényben 
meghatározott képesítéssel rendelkező pedagógusok végzik.

 
Szakmai munkaközösségek és szervezetek 
megnevezése, vezetőik 2016/2017

 
Az alsós munkaközösség vezetője:               Lakatos Angéla
A felsős munkaközösség vezetője:                  
A diákönkormányzat vezetője:                 Martyinné 
Szülői Munkaközösség vezetője:                   Galzóné Gyuris Tímea
Az iskolai könyvtár kezelője:                    
SZMK kapcsolattartó:                         Bárkányiné Gyuris Mariann
Pályaválasztásért felelős:        Rácz
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:  
Tankönyvfelelős:      Csenkiné Tajti Tímea
 
Az iskola nevelő, oktató munkáját 19,5 álláshelyen összesen  24 
pedagógus végezte, munkájukat iskolatitkár, rendszergazda és 
pedagógiai asszisztens segítette. A működtetési fel
közfoglalkoztatott is részt vett. Tanév közben egy pedagógus és 
egy technikai dolgozó tartós távolléte miatt új dolgozók 
felvételére is sor került. A tanév folyamán két pedagógus, Varga 
Katalin és Simon Ilona sikeres  Pedagógus II. fokozat s
minősítési eljárásban vett részt, valamint Sápi Zoltán igazgatói 
munkáját vezetői tanfelügyelet keretében  ellenőrizték 
szakmailag az  Oktatási Hivatal szakértői.  
 
A 2017/2018-as tanévben minősítésre nem jelentkezett egy 
pedagógus sem. László János Kolléga nyugdíjba vonul, 
megüresedő álláshelye meghirdetésre került, várhatóan nyár 
végén betöltjük, valamint a három településre félállású 
pszichológust vehetünk föl. 
 

Tárgyi feltételek alakulása 
 
2016 nyarán is és idén nyáron is a karbantartó és a 
közfoglalkoztatottak elvégezték-elvégzik a tisztasági festést. 2016 
végén a több mint 6000 m2-es zöldterületünk gondozására 
fűnyíró traktor beszerzésére került sor, valamint hómaró és a 
karbantartást segítő elektromos kisgépek is kerültek az 
iskolához. A tornaterem más célú használatához 480 m
vásárlására került sor. Lecseréltük a működtetéshez használt 
automata mosógépet is. A szakmai munka támogatására 2 db 
projektor, zongoraszék, gitárok, citerák, furulyák, logikai
társasjátékok, könyvtári könyvek és sportszerek érkeztek.
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„Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni 
neki; de még szebb kiformálni egy emberi lelket és 

(Victor Hugo) 

Beszámoló az Üllés, Forráskút, Csólyospálos 
Községi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 2016/2017. tanévi 

ES TANÉV ELŐKÉSZÍTÉSE 

2016.augusztus végén, határidőre megérkeztek a megrendelt 
tankönyvek, melyeket a tankönyvfelelős kiosztott, az 1-4. 

en kapták azokat.  A tervezett időpontban 
megkezdődött a pedagógusok tanév előkészítő munkája, kialakult 
a végleges tantárgyfelosztás, órarend. Tanévnyitó értekezleten 

es tanév munkatervét. Az előre 
szokásoknak megfelelően 

jén megtartottuk a tanévnyitó ünnepélyt. 

os. Az intézményben az 
nevelő munkát a Nemzeti Köznevelési Törvényben 

meghatározott képesítéssel rendelkező pedagógusok végzik. 

Szakmai munkaközösségek és szervezetek 
megnevezése, vezetőik 2016/2017-ben: 

Lakatos Angéla 
                 Varga Katalin 

Martyinné Pálföldi Anett 
Galzóné Gyuris Tímea 

                    Simon Ilona 
Bárkányiné Gyuris Mariann 

Rácz-Posztós Helga 
   Tóth Katalin 

Csenkiné Tajti Tímea 

Az iskola nevelő, oktató munkáját 19,5 álláshelyen összesen  24 
pedagógus végezte, munkájukat iskolatitkár, rendszergazda és 
pedagógiai asszisztens segítette. A működtetési feladatokban 5 fő 
közfoglalkoztatott is részt vett. Tanév közben egy pedagógus és 
egy technikai dolgozó tartós távolléte miatt új dolgozók 
felvételére is sor került. A tanév folyamán két pedagógus, Varga 
Katalin és Simon Ilona sikeres  Pedagógus II. fokozat szerinti 
minősítési eljárásban vett részt, valamint Sápi Zoltán igazgatói 
munkáját vezetői tanfelügyelet keretében  ellenőrizték 

as tanévben minősítésre nem jelentkezett egy 
s Kolléga nyugdíjba vonul, 

megüresedő álláshelye meghirdetésre került, várhatóan nyár 
végén betöltjük, valamint a három településre félállású 

 

2016 nyarán is és idén nyáron is a karbantartó és a 
elvégzik a tisztasági festést. 2016 
es zöldterületünk gondozására 

fűnyíró traktor beszerzésére került sor, valamint hómaró és a 
karbantartást segítő elektromos kisgépek is kerültek az 

tornaterem más célú használatához 480 m2 szőnyeg 
vásárlására került sor. Lecseréltük a működtetéshez használt 
automata mosógépet is. A szakmai munka támogatására 2 db 
projektor, zongoraszék, gitárok, citerák, furulyák, logikai- és 

könyvek és sportszerek érkeztek. 

A szülők, az Önkormányzat és az alapítvány anyagi 
támogatásával megvalósult az iskola udvarán 1.6 mFt értékben 
egy játszótér kialakítása is, mely nagy sikert aratott a gyerekek 
körében. 
 
A 2016/2017-es tanévben 8 osztályban
tanulmányait, a tanév végi létszám pedig 155 fő lett. 1 tanuló 
kivételével , aki hiányzásai miatt osztályozó vizsgát tesz, minden 
tanuló osztályozható volt , sajnos ketten 1
vizsgára készülnek augusztusban, reméljük
tanulmányi átlag: 3,87 lett. 
 
Az iskola 155 tanulója közül 31-
vagyis a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási 
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott diszlexia, 
diszgráfia, diszkalkulia miatt 
fogyatékosok, 9-en pedig enyhébb beilleszkedési, tanulási vagy 
magatartási zavarral rendelkeznek. Fejlesztésüket részben 
helyben heti 11 órában két gyógypedagógusunk valamint az 
utazó szakszolgálati szakemberek látják el (logopédu
gyógypedagógus, pszichológus, gyógytestnevelő).  17 tanuló 
hátrányos helyzetű, 13-an pedig halmozottan hátrányos 
helyzetűek.   
 
Átlagosan 63 óra vagyis kb. 10 tanítási nap hiányzás jutott egy 
tanulóra, ebből csak egy tanuló hiányzott igazolatlanul
 
A tanulók munkája, magatartása értékelésére pedagógusaink 
éltek a dicséretek és a fegyelmi intézkedések különböző 
fajtáival. 
Az év során: 56 szaktanári dicséretet, 78 osztályfőnöki 
dicséretet, 7 igazgatói dicsértet és 2 tantestületi dicséretet 
kaptak az arra érdemes tanulók. 
Fegyelmezési céllal pedig: 12 szaktanári figyelmeztetést, 47 
osztályfőnöki figyelmeztetést, 10 osztályfőnöki intést, 4 
osztályfőnöki megrovást, 2 igazgatói figyelmeztetést és intést és 
egy megrovást kaptak a szabályok ellen vétők.

 
Pályaválasztási eredmények

 
Az EMMI rendeletben foglalt szabályok és időrend alapján 
rendben megtörtént a középiskolai beiskolázás.
nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek többféle segítséget 
nyújtottunk a folyamatban: pályaválasztási szülői értekezlet az 
Iparkamara és a Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási 
szakemberei által, középiskolák bemutatkozása, részvétel a 
szegedi pályaválasztási börzén. Ebben a tanévben az iparkamara 
szervezésében szakmai bemutatókon is részt vettek a 7
osztályosok (Auchan pékség, Halászcsárda, Tanműhelyek, 

 

A szülők, az Önkormányzat és az alapítvány anyagi 
támogatásával megvalósult az iskola udvarán 1.6 mFt értékben 
egy játszótér kialakítása is, mely nagy sikert aratott a gyerekek 

es tanévben 8 osztályban 154 tanuló kezdte meg 
tanulmányait, a tanév végi létszám pedig 155 fő lett. 1 tanuló 
kivételével , aki hiányzásai miatt osztályozó vizsgát tesz, minden 
tanuló osztályozható volt , sajnos ketten 1-1 tárgyból javító 
vizsgára készülnek augusztusban, reméljük sikeresen. A 

-en sajátos nevelési igényűek, 
vagyis a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási 
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott diszlexia, 
diszgráfia, diszkalkulia miatt vagy enyhe fokban értelmi 

en pedig enyhébb beilleszkedési, tanulási vagy 
magatartási zavarral rendelkeznek. Fejlesztésüket részben 
helyben heti 11 órában két gyógypedagógusunk valamint az 
utazó szakszolgálati szakemberek látják el (logopédus, utazó 
gyógypedagógus, pszichológus, gyógytestnevelő).  17 tanuló 

an pedig halmozottan hátrányos 

Átlagosan 63 óra vagyis kb. 10 tanítási nap hiányzás jutott egy 
tanulóra, ebből csak egy tanuló hiányzott igazolatlanul. 

A tanulók munkája, magatartása értékelésére pedagógusaink 
éltek a dicséretek és a fegyelmi intézkedések különböző 

Az év során: 56 szaktanári dicséretet, 78 osztályfőnöki 
dicséretet, 7 igazgatói dicsértet és 2 tantestületi dicséretet 

Fegyelmezési céllal pedig: 12 szaktanári figyelmeztetést, 47 
osztályfőnöki figyelmeztetést, 10 osztályfőnöki intést, 4 
osztályfőnöki megrovást, 2 igazgatói figyelmeztetést és intést és 
egy megrovást kaptak a szabályok ellen vétők. 

 

Pályaválasztási eredmények 

Az EMMI rendeletben foglalt szabályok és időrend alapján 
rendben megtörtént a középiskolai beiskolázás. A 
nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek többféle segítséget 
nyújtottunk a folyamatban: pályaválasztási szülői értekezlet az 
Iparkamara és a Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási 
szakemberei által, középiskolák bemutatkozása, részvétel a 
szegedi pályaválasztási börzén. Ebben a tanévben az iparkamara 
szervezésében szakmai bemutatókon is részt vettek a 7-8. 

pékség, Halászcsárda, Tanműhelyek,  



 

Agóra hiányszakmák bemutatója) Az első félévben 
koncentráltan a felvételi írásbelire felkészítő 
foglalkozásokat biztosítottunk. Mindenki sikeresen 
felvételizett, a nyolcadikosok zömét az első helyen megjelölt 
középfokú intézménybe vették fel.  
A 17 nyolcadikos tanuló közül:  

o 4 tanuló gimnáziumban (20 %)
o 7 fő szakgimnáziumban (33,3%)
o 6 fő szakközépiskolában (46,67 %)

tanulmányait. 
 

Pályázati eredmények 
 
2017. május 29. és június 2. között valósult meg 
lanul "Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
lyázatunk. Iskolánkból a 7. osztályosok utazhattak 5 na
Erdélybe a ruzsai gyerekekkel együtt. A külhoni magya
sággal kapcsolatos ismeretek bővítésén túl célunk volt a 
népművészet, a határainkon túl élő magyarok hagyomány
inak, életmódjának, értékrendjének megismerése. Olyan 
helyszíneken jártak, ahol a tankönyvekből ismert, illetve a 
tanórákon hallott történelmi, irodalmi személyek éltek, a
kottak. (Nagyszalonta, Nagyvárad, Nagyenyed, Kolozsvár, 
Torda, Torockó, Marosvásárhely, Segesvár, Vajdahunyad, 
Déva, Arad). A pályázat jóvoltából kb. 15 eFt volt a tanulók 
önrésze.  
 
Nyári Erzsébet napközis tábor: ebben az évben először 
pályáztunk erre a célra. Eredetileg 3 hétre, de csak 1 turnust 
nyertünk meg, igen nagy az igény a szülők részéről 
mint 60 fő volt a jelentkezők száma.  
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma  által meghirdetett, 
„A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását 
célzó hazai programok támogatása”   című, NTP
17 kódjelű pályázatunk is sikeres lett, Tehetségfejlesztő es
közfejlesztés Forráskúton című pályázatunk a Támogató 
döntése alapján 800 000 Ft vissza nem térítendő támog
tásban részesült, ebből programozható LEGO robotokat és 
fejlesztő játékokat szerezhetünk be. 
 
Az Erzsébet őszi kirándulás programra is pályáztunk, 
még nincs eredménye, 125 fő tanuló 3 napos őszi 
kiránduláson vehet majd részt Zánkán, reményeink szerint.  
A programot részben a szülők fizetik, a szállást és az 
étkezést az Erzsébet program biztosítja.  
 
Az EFOP pályázatok közül Fenntartónk a Szegedi 
Tankerületi központ az infrastruktúra további javítására 
nyújtott be igénylést, melyből az alsós termek parkettázása 
és festése történik majd meg, valamint a tanulói bútorok 
(székek, asztalok) cseréjére kerül sor. A tornaterem ajtóit 
cserélnénk fémre, valamint az Iskola utcai részen a kerítést 
tervezzük kicserélni.  
 
Ősszel az Önkormányzat pályázatának köszönhetően a 
mobilitási héten környezetvédelmi, közlekedési 
versenyeket, rajzpályázatokat valósítottunk meg, ezt 
tervezzük a következő tanévre is. 

 
Együttműködési megállapodásokat írtunk alá több 
pályázóval (ELI, TIT és AGÓRA) természettudományos 
élményközpontú programok megvalósítására.

 
Sajnos nem maradt időnk és energiánk az Iskolaközpontú 
Együttműködések (civil szervezetek bevonása
falu életébe) pályázat elkészítésére. Jó lenne pályázatíró 
szakember bevonására. 
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hiányszakmák bemutatója) Az első félévben 
koncentráltan a felvételi írásbelire felkészítő 
foglalkozásokat biztosítottunk. Mindenki sikeresen 
felvételizett, a nyolcadikosok zömét az első helyen megjelölt 

(20 %) 
(33,3%) 

6 fő szakközépiskolában (46,67 %) folytatja 

 

meg a Határta-
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek" pá-

7. osztályosok utazhattak 5 napra 
délybe a ruzsai gyerekekkel együtt. A külhoni magyar-

sággal kapcsolatos ismeretek bővítésén túl célunk volt a 
szet, a határainkon túl élő magyarok hagyománya-

jének megismerése. Olyan 
neken jártak, ahol a tankönyvekből ismert, illetve a 
kon hallott történelmi, irodalmi személyek éltek, al-

kottak. (Nagyszalonta, Nagyvárad, Nagyenyed, Kolozsvár, 
Torda, Torockó, Marosvásárhely, Segesvár, Vajdahunyad, 

va, Arad). A pályázat jóvoltából kb. 15 eFt volt a tanulók 

: ebben az évben először 
pályáztunk erre a célra. Eredetileg 3 hétre, de csak 1 turnust 
nyertünk meg, igen nagy az igény a szülők részéről több 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma  által meghirdetett, 
A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását 

”   című, NTP-TFJ-
17 kódjelű pályázatunk is sikeres lett, Tehetségfejlesztő esz-

fejlesztés Forráskúton című pályázatunk a Támogató 
döntése alapján 800 000 Ft vissza nem térítendő támoga-
tásban részesült, ebből programozható LEGO robotokat és 

programra is pályáztunk, 
még nincs eredménye, 125 fő tanuló 3 napos őszi 
kiránduláson vehet majd részt Zánkán, reményeink szerint.  
A programot részben a szülők fizetik, a szállást és az 

Fenntartónk a Szegedi 
további javítására 

nyújtott be igénylést, melyből az alsós termek parkettázása 
és festése történik majd meg, valamint a tanulói bútorok 
(székek, asztalok) cseréjére kerül sor. A tornaterem ajtóit 
cserélnénk fémre, valamint az Iskola utcai részen a kerítést 

Ősszel az Önkormányzat pályázatának köszönhetően a 
mobilitási héten környezetvédelmi, közlekedési 
versenyeket, rajzpályázatokat valósítottunk meg, ezt 

Együttműködési megállapodásokat írtunk alá több 
pályázóval (ELI, TIT és AGÓRA) természettudományos 

megvalósítására. 

Sajnos nem maradt időnk és energiánk az Iskolaközpontú 
Együttműködések (civil szervezetek bevonása az iskola és a 
falu életébe) pályázat elkészítésére. Jó lenne pályázatíró 

Iskolánk 2 éve sikeresen pályázott az
meg is kaptunk, de ezt a címet ebben az évben újra meg kell p
lyázni. Intézményi keretek között á
és mindennapi gyakorlatként foglalkoznunk kell a környezett
datossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a kö
egészségneveléssel. (hulladékgyűjtés, elemek gyűjt
lackok, energiatakarékosság, komposztálás, 
papír használata, kerékpáros közlekedés népszer
séges táplálkozás, mozgás, stb.) 
 
Pályázat nélkül, de már hagyományosan: 
Charsznica települések vezetése megegyezett, hogy pályázati 
források nélkül is folytatódjon a gyerekek cserekapcsolata. E
nek köszönhetően idén nyáron 32 tanuló utazott Lengyelo
szágba, a jövő nyáron pedig Forráskútra utaznak gyerekek, a 
költségek előteremtését az alapítvány és az Önkormányzat, v
lamint a résztvevők szülei is segítik. 
 

Szakmai változások
 
Ebben a tanévben valamennyi évfolyamon megvalósításra 
került a mindennapos testnevelés
választható etika oktatása, idén már minden 1
tanuló számára ingyenes volt a tankönyv. Az úgynevezett egész 
napos iskola biztosítását, mely a tanulók számára kötelezően 
írja elő a 16 óráig történő foglalkoztatást, az eddiginél több 
csoport és több pedagógus bevonásával oldottuk meg, ezzel a 
lehetőséggel éltek is a szülők. A szövegértés és matematika 
mellett két műveltségi terület is alaposabb mérés
került, egyrészt az idegen nyelv, másrészt a testnevelés, ahol a 
NETFIT®, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt került 
megvalósításra, melynek küldetése, hogy népszerűsítse és 
tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az 
egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, 
családjaik és a köznevelés szereplői körében.
A következő tanév is hoz ismét újdonságokat, új tanterv 
kidolgozására kerül sor, minden évfolyamon ingyenes 
tankönyv. Ősztől a hagyományos, papír alapú naplók helyett 
digitális naplót fogunk használni, a szülőknek a hagyományos 
ellenőrző könyv mellett elektronikus ellenőrzőt is lehetőségük 
lesz használni. 

 
Anyagi feltételek 
Összességében elmondható, hogy 
megfelelő szinten biztosított volt, az épület a korábbi teljes 
felújítás ellenére állandó karbantartást igényel: riasztó és 
tűzjelző rendszer, légkondicionáló karbantartása, fénycsövek 
folyamatos cseréje. Az informatikai eszközök (pro
laptopok és egyéb eszközök) javítására és karbantartására 
állandó az igény. 
Az intézmény működésére jellemző, ahogy korábban is, a 
szigorú és takarékos „gazdálkodás”, saját költségvetési keretünk 
ésszerű és hatékony felhasználása. Ennek ellenére
esetekben a szülők, az alapítvány és az Önkormányzat (szállítás, 
versenyek) is segített a működés biztosítása során.  
 

Matematikai és szövegértés kompetenciamérés

Forráskúton a tavalyi 8. évfolyam szövegértésből és 
matematikából is a megfelelő 
településtípusban, valamint az országos átlaghoz képest is az 
elvárhatónál kis mértékben rosszabbul, míg a 6. osztály 
szövegértésből jobban, matematikából az országos átlag 
közelében teljesített. A telephelyünk eredményei, valamint a 
táblázat értékei alapján országos átlag 
szignifikánsan nem különbözőek, amely egyértelműen mutatja, 
hogy a tanulók függetlenül attól, hogy milyen családi háttérrel, 
és milyen SNI besorolással rendelkeznek képesek alkalmazni a 
tanórák keretein belül elsajátított ismereteket ezen mérésekben
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Iskolánk 2 éve sikeresen pályázott az Ökoiskola címre melyet 
meg is kaptunk, de ezt a címet ebben az évben újra meg kell pá-
lyázni. Intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen 
és mindennapi gyakorlatként foglalkoznunk kell a környezettu-
datossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti-, és 
egészségneveléssel. (hulladékgyűjtés, elemek gyűjtése, PET pa-
lackok, energiatakarékosság, komposztálás, újrahasznosított 
papír használata, kerékpáros közlekedés népszerűsítése, egész-

Pályázat nélkül, de már hagyományosan: Forráskút és 
Charsznica települések vezetése megegyezett, hogy pályázati 

a gyerekek cserekapcsolata. En-
nek köszönhetően idén nyáron 32 tanuló utazott Lengyelor-
szágba, a jövő nyáron pedig Forráskútra utaznak gyerekek, a 
költségek előteremtését az alapítvány és az Önkormányzat, va-
lamint a résztvevők szülei is segítik.  

áltozások 

Ebben a tanévben valamennyi évfolyamon megvalósításra 
került a mindennapos testnevelés, a Hit- és erkölcstan vagy a 
választható etika oktatása, idén már minden 1-4. osztályos 
tanuló számára ingyenes volt a tankönyv. Az úgynevezett egész 

skola biztosítását, mely a tanulók számára kötelezően 
írja elő a 16 óráig történő foglalkoztatást, az eddiginél több 
csoport és több pedagógus bevonásával oldottuk meg, ezzel a 
lehetőséggel éltek is a szülők. A szövegértés és matematika 

égi terület is alaposabb mérés-értékelés alá 
került, egyrészt az idegen nyelv, másrészt a testnevelés, ahol a 
NETFIT®, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt került 
megvalósításra, melynek küldetése, hogy népszerűsítse és 

ó fizikai aktivitás jelentőségét és az 
egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, 
családjaik és a köznevelés szereplői körében. 
A következő tanév is hoz ismét újdonságokat, új tanterv 
kidolgozására kerül sor, minden évfolyamon ingyenes lesz a 
tankönyv. Ősztől a hagyományos, papír alapú naplók helyett 
digitális naplót fogunk használni, a szülőknek a hagyományos 
ellenőrző könyv mellett elektronikus ellenőrzőt is lehetőségük 

Összességében elmondható, hogy az intézmény működése 
megfelelő szinten biztosított volt, az épület a korábbi teljes 
felújítás ellenére állandó karbantartást igényel: riasztó és 
tűzjelző rendszer, légkondicionáló karbantartása, fénycsövek 
folyamatos cseréje. Az informatikai eszközök (projektorok, 
laptopok és egyéb eszközök) javítására és karbantartására 

Az intézmény működésére jellemző, ahogy korábban is, a 
szigorú és takarékos „gazdálkodás”, saját költségvetési keretünk 

és hatékony felhasználása. Ennek ellenére bizonyos 
esetekben a szülők, az alapítvány és az Önkormányzat (szállítás, 
versenyek) is segített a működés biztosítása során.   

Matematikai és szövegértés kompetenciamérés 

tavalyi 8. évfolyam szövegértésből és 
megfelelő képzési típusban és 

településtípusban, valamint az országos átlaghoz képest is az 
kis mértékben rosszabbul, míg a 6. osztály 

szövegértésből jobban, matematikából az országos átlag 
közelében teljesített. A telephelyünk eredményei, valamint a 

blázat értékei alapján országos átlag közelében vagy attól 
szignifikánsan nem különbözőek, amely egyértelműen mutatja, 
hogy a tanulók függetlenül attól, hogy milyen családi háttérrel, 
és milyen SNI besorolással rendelkeznek képesek alkalmazni a 

retein belül elsajátított ismereteket ezen mérésekben 
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pedagógiai értéknek (munkának, alkalmazott 
módszereknek, tantermi felszereltségnek) is kiemelkedő 
szerepe van abban, hogy a tanulók a meghatározott négy 
viszonyítási csoporton belül az átlagérték közelében 
teljesítenek.  
A mérések során két szinten vizsgálják még a 
teljesítményünket. Az egyik az úgynevezett alapszintet el 
nem érők aránya, valamint a minimumszintet el nem érők 
aránya. A matematika esetében igaz a korábbi megállapítás, 
hogy a megfelelő képzési típusban és településtípusban, 
valamint az országos átlaghoz képest is az elvárhatónál 
mértékben jobbak vagy azzal megegyezőek az 
eredményeink. A szövegértés esetében van kedvezőtlen 
eltérés mind az alapszint, mind a minimumszint 
tekintetében, ezt egyébként érezzük is minden tantárgy 
során. Ezen eredmények tükrében intézkedési tervet készít 
a tantestület, mely minden tantárgy kiemelt feladatául 
határozza meg a szövegértés fejlesztését. 

Idegen nyelvi mérés 
 
2017-ben már harmadik alkalommal került sor az idegen 
nyelvi mérésre a 6. és 8. osztályokban. A 8. osztály
felmérés két részből állt. Az első, két hallott szöveg 
értelmezése, a második részben két olvasott szöveg 
értelmezése volt a feladat. Az összesen elérhető pontszám 
40, melyből a minimum 60%-ot, azaz 24 pontot el kellett 
érni. A 6. osztályos mérés szintén két részből állt, a 
maximum pont itt 30 volt. /15-15 pont/ Így a megfelelési 
minimum 18 pont./szintén 60%/. Mindkét osztály 
képességeinek megfelelően oldotta meg a feladatokat. 
Általánosságban elmondható, ahogyan teljesítettek a 
tanulók az év során, a mérési eredmények is hasonlóak 
lettek. 
2017-ben a 6. osztályban a tanulók 65 %
megfelelési minimumot, a 8. évfolyamban pedig a tanulók 
35 %-a teljesítette a minimumot.  

A megfelelt minősítést szerző tanulók százalékos aránya 
településtípus szerint évfolyamonként 
Az eredmények és a feladattípusok tükrében a 
továbbiakban  is kiemelt figyelmet igényel és vizsgálni kell  
a nyelvoktatás tartalmát, módszereit és a számonkérés 
módjait is. 
 

NETFIT mérés 
 

A Magyar Diáksport Szövetség létrehozta a 21. század 
követelményeihez igazodó, diagnosztikus és oktatási célú 
pedagógiai értékelő és visszajelző eszközt, a Nemzeti 
Egységes Tanulói Fittségi Tesztet, vagyis a NETFIT
A NETFIT a fizikai fittségi mérésre és értékelésre 
létrehozott, megbízható, tudományos igénnyel kifejlesztett 
tartalmait, módszereit, értékelő rendszerét a Magyar 
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értéknek (munkának, alkalmazott 
módszereknek, tantermi felszereltségnek) is kiemelkedő 
szerepe van abban, hogy a tanulók a meghatározott négy 
viszonyítási csoporton belül az átlagérték közelében 

A mérések során két szinten vizsgálják még a 
teljesítményünket. Az egyik az úgynevezett alapszintet el 
nem érők aránya, valamint a minimumszintet el nem érők 
aránya. A matematika esetében igaz a korábbi megállapítás, 

típusban és településtípusban, 
z képest is az elvárhatónál kis 

mértékben jobbak vagy azzal megegyezőek az 
eredményeink. A szövegértés esetében van kedvezőtlen 
eltérés mind az alapszint, mind a minimumszint 
tekintetében, ezt egyébként érezzük is minden tantárgy 

rében intézkedési tervet készít 
a tantestület, mely minden tantárgy kiemelt feladatául 

ben már harmadik alkalommal került sor az idegen 
nyelvi mérésre a 6. és 8. osztályokban. A 8. osztályos 
felmérés két részből állt. Az első, két hallott szöveg 
értelmezése, a második részben két olvasott szöveg 
értelmezése volt a feladat. Az összesen elérhető pontszám 

ot, azaz 24 pontot el kellett 
n két részből állt, a 

15 pont/ Így a megfelelési 
minimum 18 pont./szintén 60%/. Mindkét osztály 
képességeinek megfelelően oldotta meg a feladatokat. 
Általánosságban elmondható, ahogyan teljesítettek a 

rési eredmények is hasonlóak 

ben a 6. osztályban a tanulók 65 %-a érte el a 
megfelelési minimumot, a 8. évfolyamban pedig a tanulók 

 
minősítést szerző tanulók százalékos aránya 

Az eredmények és a feladattípusok tükrében a 
továbbiakban  is kiemelt figyelmet igényel és vizsgálni kell  
a nyelvoktatás tartalmát, módszereit és a számonkérés 

A Magyar Diáksport Szövetség létrehozta a 21. század 
követelményeihez igazodó, diagnosztikus és oktatási célú 
pedagógiai értékelő és visszajelző eszközt, a Nemzeti 
Egységes Tanulói Fittségi Tesztet, vagyis a NETFIT-et. 

tségi mérésre és értékelésre 
létrehozott, megbízható, tudományos igénnyel kifejlesztett 
tartalmait, módszereit, értékelő rendszerét a Magyar 

Diáksport Szövetség és a nemzetközileg elismert amerikai 
Cooper Intézet közös kutató-fejlesztő tevékenysége segítsé
alakította ki. 
A NETFIT program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa 
az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az 
egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, 
családjaik és a köznevelés szereplői körében.
A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a 
tanulók állóképességét, erejét, hajlékonyságát és 
testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két 
illetve három zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztés 
zónába, fokozott fejlesztés zónába.
A négy fittségi profil a következő
1.Testösszetétel és tápláltsági profil vizsgálati területei:
• testtömegindex (BMI= body mass index): ezt a tú

elhízás diagnosztizálására használják.
• testzsírszázalék (BIA= bioimpedencia

lék segítségével mérjük): Az eszközzel mérhető, hogy az 
egyén testtömegének hány százalékát alkotja zsírtömeg. 

2. Aerob fittségi (állóképességi) profil vizsgálati területe:
• aerob kapacitás: a szervezet maximális oxigénfelvevő k

pességét jellemző érték. A teszt s
kell folyamatosan, hangjelzéssel szabályozott időtartamon 
belül ingázással lefutni. (ingafutás)

3. Vázizomzat fittségi profil vizsgálati területei:
• hasizom ereje és erőállóképessége: ezt 

izom teszttel mérjük.  
• törzsfeszítő izmok ereje: a teszt során lassú, kontrolált 

törzsemelést kell végezni, amelynek magassága 30 cm
ben maximalizálva van.  

• felsőtest izomereje: ütemezett fekvőtámasz
mérjük.  

• kéz maximális szorító ereje: a teszttel az alkar és a kéz i
mainak maximális ereje vizsgálható (
segítségével). 

• láb robbanékonyereje: az elugrást páros lábról páros 
lábra kell végrehajtani, amelyet a kar lendítése segít. 

4. Hajlékonysági profil vizsgálati területe:
-térdhajlító izmok nyújthatósága, csípő
mozgásterjedelem: egy mérődoboz segítségével nyújtott 
ülésben mindkét lábra vonatkozó nyújthatóságot 
mérjük és a két oldal eredményének az átlagát vesszük 
figyelembe.  
Ebben a tanévben is a tanév rendjéről szóló EMMI rendelet 
szerint lezajlottak a mérések. Az eredmények azt mutatják, hogy 
tanulóink több mint fele egészségzónába sorolható, 40 %
különböző területeken  a fejlesztés zónában teljesít, s 7
a  fokozott fejlesztés zónába sorolható, elsősorban az aerob 
állóképesség valamint a testösszetétel és tápláltsági profil 
(túlsúlyos) területen.  

 
A tanév eseményei

Az iskolában ebben a tanévben is megrendeztük hagyományos 
programjainkat, valamint néhány újra is sor került, csak 
felsorolás szerűen: mobilitási hét, 
megemlékezés október 6-ról és 23
Mikulás, színházlátogatások, Filharmóniai koncertek, Adventi 
hangverseny, karácsonyi kézműves délután és karácsonyi 
műsor, XXIII. iskolabál, farsang, március 15
tanulmányi versenyek, természettudományos hét, kézműves 
kiállítás, gyermeknap, kirándulások, ballagás. Immár harmadik 
alkalommal Forráskúton került megrendezésre a Kistérségi 
matematika verseny 5-8. évfolyamos tanulóknak, melyet 
szeretnénk a továbbiakban is megrendezni. 
A z idei tanében egy jelentős eset volt: 3 tanuló részvételével  
tisztázatlan körülmények között –
•A tanév során többször meghívtuk Dr. Pőcze Tünde 
rendőrőrnagyot, aki az osztályoknak tartott előadásokat vagy a

 

Diáksport Szövetség és a nemzetközileg elismert amerikai 
fejlesztő tevékenysége segítségével 

A NETFIT program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa 
az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az 
egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, 
családjaik és a köznevelés szereplői körében. 

4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a 
tanulók állóképességét, erejét, hajlékonyságát és 
testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két 
illetve három zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztés 

ba. 
A négy fittségi profil a következő 
1.Testösszetétel és tápláltsági profil vizsgálati területei: 

(BMI= body mass index): ezt a túlsúly és 
elhízás diagnosztizálására használják. 

(BIA= bioimpedencia-analizátor készü-
ítségével mérjük): Az eszközzel mérhető, hogy az 

egyén testtömegének hány százalékát alkotja zsírtömeg.  
2. Aerob fittségi (állóképességi) profil vizsgálati területe: 

aerob kapacitás: a szervezet maximális oxigénfelvevő ké-
pességét jellemző érték. A teszt során 20 méteres távolságot 
kell folyamatosan, hangjelzéssel szabályozott időtartamon 

(ingafutás) 
3. Vázizomzat fittségi profil vizsgálati területei: 

hasizom ereje és erőállóképessége: ezt ütemezett has-

eszítő izmok ereje: a teszt során lassú, kontrolált 
kell végezni, amelynek magassága 30 cm-

ütemezett fekvőtámasz teszttel 

kéz maximális szorító ereje: a teszttel az alkar és a kéz iz-
maximális ereje vizsgálható (egy mérő készülék 

elugrást páros lábról páros 
, amelyet a kar lendítése segít.  

4. Hajlékonysági profil vizsgálati területe: 
térdhajlító izmok nyújthatósága, csípőízületi 

egy mérődoboz segítségével nyújtott 
ülésben mindkét lábra vonatkozó nyújthatóságot 

és a két oldal eredményének az átlagát vesszük 

Ebben a tanévben is a tanév rendjéről szóló EMMI rendelet 
mérések. Az eredmények azt mutatják, hogy 

tanulóink több mint fele egészségzónába sorolható, 40 %-uk 
különböző területeken  a fejlesztés zónában teljesít, s 7-10 %-uk 
a  fokozott fejlesztés zónába sorolható, elsősorban az aerob 

összetétel és tápláltsági profil 

A tanév eseményei 
Az iskolában ebben a tanévben is megrendeztük hagyományos 
programjainkat, valamint néhány újra is sor került, csak 
felsorolás szerűen: mobilitási hét, őszi hulladékgyűjtés, 

ról és 23-ról, nyílt tanítási hét, 
Mikulás, színházlátogatások, Filharmóniai koncertek, Adventi 
hangverseny, karácsonyi kézműves délután és karácsonyi 
műsor, XXIII. iskolabál, farsang, március 15-i műsor, helyi 

természettudományos hét, kézműves 
kiállítás, gyermeknap, kirándulások, ballagás. Immár harmadik 
alkalommal Forráskúton került megrendezésre a Kistérségi 

8. évfolyamos tanulóknak, melyet 
szeretnénk a továbbiakban is megrendezni.  
A z idei tanében egy jelentős eset volt: 3 tanuló részvételével  – 

– szexuális abúzus történt.  
A tanév során többször meghívtuk Dr. Pőcze Tünde 

rendőrőrnagyot, aki az osztályoknak tartott előadásokat vagy a 



 

tanulók, vagy a pedagógusok által felvetett témakörökben. 
Hasznosnak bizonyult ez a kezdeményezés: a következő 
tanévben is szeretnénk igénybe venni a szakmai 
szolgáltatást. 

Versenyek, eredmények:
Matematika : 
2.o.: Tandari Domos a területi versenyről a megyei döntőbe 
jutott, a Zrínyi Ilona Matematika iskolánk 
legeredményesebb tanulójának bizonyult, de nem jutott a 
díjazottak közé. 
3. osztály Szekeres Bálint Ádám a Bonifert Levelező 
Matematika Versenyen bejutott a döntőbe, ott V. díjban 
részesült. 
4.o.: Az alsós kistérségi matematika versenyen Kovács Aida 
4. helyezett lett. 
5.o.: Török Karolin: Forráskút Kupa kistérségi matematika 
verseny III. helyezés 
6.o.: Felsős kistérségi matematika verseny: Dudás Nelli 6. 
hely 
7.o.: Forrai Krisztián 9. lett a Felsős kistérségi matematika 
verseny 
8.o.: Hegedűs Gergő 1. helyezett lett a kistérségi versenyen.
A Felsős kistérségi matematika versenyen  
csapatversenyben a 3. helyet szerezte meg iskolánk.
A Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulóján 
eredményesen szerepelt a 8. osztályosok csapata  (Hegedűs 
Gergő, Senften Leona, Tóth Ármin és Vass Máté), a 
harmadik helyet szerezte meg. 
A másik két csapat a középmezőnyben végzett: a 
negyedikesek 35. helyen az 55 csapatból, az ötödikesek a 
44. helyen a 73 csapatból. 
A Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematika Versenyen 5 
tanuló indult, négyen bejutottak a döntőbe: Galzó Kata (5. 
o.) IV. díjas, Hegedűs Gergő (8.o) szintén IV. díjas lett. Két 
negyedikes a mezőny első felében végzett.: Kovács Aida 
23/65, Dudás Dénes 28/65.  
A Kalmár László Matematika Versenyen induló Galzó Kata 
(5. o.) és Hegedűs Gergő (8.o.) a középmezőnyben végzett.
Magyar nyelv és irodalom 
Lippai Szabolcs  2. o.) az üllési mesemondóverseny
1. helyezést. 
Maróti Viola 2.o. a ruzsai kistérségi helyesíróversenyen 4. 
helyen végzett. 
Lippai Szabolcs az Ásotthalmon megrendezett körzeti 
szavalóversenyen 2. helyezett lett, így tovább jutott a 
szentesi megyei fordulóra. 
A Hebe Kft. által indított ötfordulós Nyelvmester (nyelvtan 
tantárgyhoz kapcsolódó) országos levelezőversenyen a 6. 
osztályos csapat az 1. helyet szerezte meg. 
Csapattagok: Csongrádi Kamilla, Dudás Nelli, Gál Violetta
A XX. Kárpát-medencei Simonyi-verseny jubileumi 
szövegalkotási pályázatán Gál Violetta (6.o.) a 2. helyen 
végzett. 
Történelem: 
„Népek tavasza” országos levelezős történelmi verseny 8. 
hely (Galzó Kata, Nagy Noé, Borbás Lorina, Wenner Zsolt )
Természettudományok: 
Gal Laura 24. helyen végzett a Mozaik kiadó levelező 
versenyén földrajz tantárgyból. 
Rajz-kézműves tanszak: 
Fejes Nikolett a  mórahalmi  illusztrációs versenyen 
második helyezéstért el. 
Török Karolin: Weöres Sándor héten megrendezett 
versillusztrációs verseny I. Helyezett 
Zenei tanszak:  
Pesti Tamara -  Fontos Sándor Zenei Verseny 
kategória: II. díj 
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tanulók, vagy a pedagógusok által felvetett témakörökben. 
Hasznosnak bizonyult ez a kezdeményezés: a következő 

venni a szakmai 

eredmények: 

Tandari Domos a területi versenyről a megyei döntőbe 
jutott, a Zrínyi Ilona Matematika iskolánk 
legeredményesebb tanulójának bizonyult, de nem jutott a 

3. osztály Szekeres Bálint Ádám a Bonifert Levelező 
ematika Versenyen bejutott a döntőbe, ott V. díjban 

Az alsós kistérségi matematika versenyen Kovács Aida 

5.o.: Török Karolin: Forráskút Kupa kistérségi matematika 

verseny: Dudás Nelli 6. 

7.o.: Forrai Krisztián 9. lett a Felsős kistérségi matematika 

Hegedűs Gergő 1. helyezett lett a kistérségi versenyen. 
A Felsős kistérségi matematika versenyen  
csapatversenyben a 3. helyet szerezte meg iskolánk. 
A Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulóján 
eredményesen szerepelt a 8. osztályosok csapata  (Hegedűs 
Gergő, Senften Leona, Tóth Ármin és Vass Máté), a 

A másik két csapat a középmezőnyben végzett: a 
lyen az 55 csapatból, az ötödikesek a 

A Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematika Versenyen 5 
tanuló indult, négyen bejutottak a döntőbe: Galzó Kata (5. 
o.) IV. díjas, Hegedűs Gergő (8.o) szintén IV. díjas lett. Két 

zőny első felében végzett.: Kovács Aida 

A Kalmár László Matematika Versenyen induló Galzó Kata 
(5. o.) és Hegedűs Gergő (8.o.) a középmezőnyben végzett. 

Lippai Szabolcs  2. o.) az üllési mesemondóversenyen ért el 

Maróti Viola 2.o. a ruzsai kistérségi helyesíróversenyen 4. 

Lippai Szabolcs az Ásotthalmon megrendezett körzeti 
szavalóversenyen 2. helyezett lett, így tovább jutott a 

ított ötfordulós Nyelvmester (nyelvtan 
tantárgyhoz kapcsolódó) országos levelezőversenyen a 6. 

Csapattagok: Csongrádi Kamilla, Dudás Nelli, Gál Violetta 
verseny jubileumi 

ási pályázatán Gál Violetta (6.o.) a 2. helyen 

„Népek tavasza” országos levelezős történelmi verseny 8. 
hely (Galzó Kata, Nagy Noé, Borbás Lorina, Wenner Zsolt ) 

Laura 24. helyen végzett a Mozaik kiadó levelező 

Fejes Nikolett a  mórahalmi  illusztrációs versenyen 

Török Karolin: Weöres Sándor héten megrendezett 

Fontos Sándor Zenei Verseny – kamara 

A citera tanszakosok sok fellépésen vettek részt:
2016-ban :Falunap, Paprika Fesztivál, Szegeden, 
Mozgáskorlátozottak napja, Idősek napja, Dóm tér, 
Népzenei Est, Adventi gyertyagyújtás, Adventi koncert, 
Caritas Karácsony, Szeged, Falukarácsony, 2017
Vesz Tavasz- Szeged, Ágota Alapítvány, Fontos 
Zenei Nap, Óbudai: Magyar Népzeneoktatás Ünnepe, 
Tavaszi Zsongás, Ruzsa Weöres Sándor Napok
Furulya:  
Farkas Gusztáv szóló hangszer kategóriában, 
korosztályában III. helyezést ért el
Török Karolin, Dudás Nelli, Farkas Gusztáv kamara 
kategóriában III. helyezést ért el  
Hódi Dorottya, Galzó Dorka Pesti Tamara kamara 
kategóriában II. helyezést ért el 
Hódi Dorottya, Nagy-Kardos Réka, Galzó Dorka, Senften 
Leona I. helyezést ért el 
Sport:  
• Dudás Nelli 1. helyen végzett a diákolimpián 
tollaslabda sportágban. 
• Hegedűs Gergő 21. helyen végzett a Kis iskolák 
országos diákolimpiai versenyén 800 m
síkfutásban. 
• Széll Szaffi: körzeti válogatott tagság Bozsik program 
legjobb játékos cím 
• Forráskúti 2. korcsoportos fiú labdarúgó csapat 2. 
helyezése a Ruzsai évadzáró fesztiválon
• Kis iskolák versenyén a fiú atlétika csapat 5. helyen 
végzett. 
• Kis iskolák versenyén a lány atlétika csapat 2. helyen 
végzett. 
• Kis iskolák versenyén a fiú svédváltó csapat 4. helyen 
végzett. 
• Kis iskolák versenyén a lány svédváltó csapat 3. helyen 
végzett. 
• Kis iskolák versenyén a labdarúgó csapat 4. helyen 
végzett. 
• Kis iskolák versenyén a kézilabda csapat 2. helyen végzett.
• Kis iskolák versenyén Kalmár Petra 800 m
3. helyen végzett. 
A következő 2017/2018. tanévben továbbra is 
törekszünk: 

• alapfeladatunk, az oktatás, nevelés hatékony, eredm
nyes és színvonalas ellátására

• a folyamatos szakmai megújulásra
• meglévő helyi és külső kapcsolataink továbbfejleszt

sére 
• a hagyományok ápolására, megőrzésére
•  a művészetoktatás eddigi hagyományához méltó fol

tatására 
• az eredményes pályázati tevékenységre
• a sokszínű szabadidős és sporttevékenység biztosít

sára 
• az Ökoiskolai program és cím ismételt megpályázás

ra és hangsúlyosabb megvalósítására
• az iskola épületének, esz

bantartására, fejlesztésére.
Kiemelt feladatunk lesz: 

• a pedagógus, a vezetői és az intézményi önértékelések 
folytatása, (kompetencia és teljesítmény alapú 
értékelés) 

• lengyel cserekapcsolat folytatása és a Határtalanul 
program keretében Erdélybe történő utazás megvalós
tása, az erre való felkészülés.

 
Forráskút, 2017. június 29. 
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A citera tanszakosok sok fellépésen vettek részt: 
ban :Falunap, Paprika Fesztivál, Szegeden, 

Mozgáskorlátozottak napja, Idősek napja, Dóm tér, 
Népzenei Est, Adventi gyertyagyújtás, Adventi koncert, 
Caritas Karácsony, Szeged, Falukarácsony, 2017-ben: Tesz 

Szeged, Ágota Alapítvány, Fontos Sándor 
Zenei Nap, Óbudai: Magyar Népzeneoktatás Ünnepe, 
Tavaszi Zsongás, Ruzsa Weöres Sándor Napok 

Farkas Gusztáv szóló hangszer kategóriában, 
korosztályában III. helyezést ért el 
Török Karolin, Dudás Nelli, Farkas Gusztáv kamara 

 
Hódi Dorottya, Galzó Dorka Pesti Tamara kamara 

Kardos Réka, Galzó Dorka, Senften 

• Dudás Nelli 1. helyen végzett a diákolimpián 

• Hegedűs Gergő 21. helyen végzett a Kis iskolák 
országos diákolimpiai versenyén 800 m-es 

Széll Szaffi: körzeti válogatott tagság Bozsik program 

• Forráskúti 2. korcsoportos fiú labdarúgó csapat 2. 
évadzáró fesztiválon 

Kis iskolák versenyén a fiú atlétika csapat 5. helyen 

• Kis iskolák versenyén a lány atlétika csapat 2. helyen 

• Kis iskolák versenyén a fiú svédváltó csapat 4. helyen 

svédváltó csapat 3. helyen 

• Kis iskolák versenyén a labdarúgó csapat 4. helyen 

• Kis iskolák versenyén a kézilabda csapat 2. helyen végzett. 
• Kis iskolák versenyén Kalmár Petra 800 m-es síkfutásban 

018. tanévben továbbra is 

alapfeladatunk, az oktatás, nevelés hatékony, eredmé-
nyes és színvonalas ellátására 
a folyamatos szakmai megújulásra 
meglévő helyi és külső kapcsolataink továbbfejleszté-

a hagyományok ápolására, megőrzésére 
zetoktatás eddigi hagyományához méltó foly-

az eredményes pályázati tevékenységre 
a sokszínű szabadidős és sporttevékenység biztosítá-

az Ökoiskolai program és cím ismételt megpályázásá-
ra és hangsúlyosabb megvalósítására 
az iskola épületének, eszközeinek megóvására, kar-
bantartására, fejlesztésére. 

a pedagógus, a vezetői és az intézményi önértékelések 
(kompetencia és teljesítmény alapú 

lengyel cserekapcsolat folytatása és a Határtalanul 
keretében Erdélybe történő utazás megvalósí-

tása, az erre való felkészülés. 

   
 Sápi Zoltán 
       intézményvezető 



YtÄâztéwöáé {•Üx| 

  
 

Júliusi - augusztusi aktualitások 
 

Az őstermelői igazolvány ügyintézésével 
kapcsolatos tudnivalók

 
Az őstermelői igazolványok cseréje az elmúlt évben 
nagyrészt megtörtént. Az őstermelői 
kapcsolatban ügyintézés csak akkor szük
személyes adatokban, vagy ha a termőföld területek 
vonatkozásában változás történik, vagy megváltozik a 
bejelentett adatokhoz képest a termelés szerkezete. 
Ebben az esetben mindenképp szükség
kártya alapú igazolványt elhozzák, ugyanis a kártya 
elektronikus felülírása csak az irodában lehetséges. 
Az egyéb szükséges dokumentációk nem változtak
tudnivalók az előző számokban szerepelnek. 
 

A 2016-os területalapú támogatások
kapcsolatos információk

 
A 2016. évi támogatási összegek kifizetése június 30
ig nem minden termelőnél történt meg, ez ügyben 
érdeklődni a 62/814-900-as telefonszámon lehet.
 

A 2017. évi támogatási kérelmekkel 
kapcsolatos információk

 
 A kérelmek módosítására, valamint a másodvetések 
bejelentésére úgy, mint az előző években a 
másodvetés időpontjától számított 15 napon belül 
kell, de legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig lesz 
lehetőség.  
A termeléshez kötött növényalapú (zöldség
szálas növények (lucerna)) támogatást igénylő 
gazdáknak Gazdálkodási naplót
vezetniük, melynek a pontos formátuma nálam 
beszerezhető, az érintett gazdákat 
érdeklődjenek. 
A termeléshez kötött gyümölcstámogatást
igénylő gazdáknak a tavalyi évhez hasonlóan a 
NÉBIH Földművelésügyi Osztálya a
Bizonyítványt állít ki, mely igazolja az adott 
gyümölcsös kiegészítő támogatásra való 
jogosultságát. Amennyiben ügyintézés szükséges, úgy 
az érintett termelőket keresni fogom. 
A termeléshez kötött zöldségtámogatást igénylő 
gazdák esetében, ahol a másodvetés után
kiegészítő támogatást, a másodvetés bejelentésének 
július 15-ig meg kell történnie. 
Amennyiben a termelőt elemi kár éri (jégeső
viharkár…) és a Kárenyhítési Rendszer tagja, úgy a
káresemény bekövetkeztétől számított 15 
napon belül a káreseményt be kell jelenteni az 
MVH elektronikus felületén. A 15 napos határidő 
jogvesztő! 
Egyéb részletekről kérem, a helyszínen 
érdeklődjenek. 
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Az őstermelői igazolvány ügyintézésével 
kapcsolatos tudnivalók 

Az őstermelői igazolványok cseréje az elmúlt évben 
nagyrészt megtörtént. Az őstermelői igazolvánnyal 
kapcsolatban ügyintézés csak akkor szükséges, ha a 

, vagy ha 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. 

ges dokumentációk nem változtak, a 
tudnivalók az előző számokban szerepelnek.  

os területalapú támogatásokkal 
atos információk 

A 2016. évi támogatási összegek kifizetése június 30-
ig nem minden termelőnél történt meg, ez ügyben 

as telefonszámon lehet. 

A 2017. évi támogatási kérelmekkel 
kapcsolatos információk 

A kérelmek módosítására, valamint a másodvetések 
bejelentésére úgy, mint az előző években a 
másodvetés időpontjától számított 15 napon belül 
kell, de legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig lesz 

zöldség, pillangós 
) támogatást igénylő 

Gazdálkodási naplót kell majd 
vezetniük, melynek a pontos formátuma nálam 

az érintett gazdákat kérem, 

A termeléshez kötött gyümölcstámogatást  
évhez hasonlóan a 

Osztálya a Hatósági 
mely igazolja az adott 

gyümölcsös kiegészítő támogatásra való 
jogosultságát. Amennyiben ügyintézés szükséges, úgy 

ogatást igénylő 
, ahol a másodvetés után kérjük a 

, a másodvetés bejelentésének 

yiben a termelőt elemi kár éri (jégeső, 
viharkár…) és a Kárenyhítési Rendszer tagja, úgy a 
káresemény bekövetkeztétől számított 15 

a káreseményt be kell jelenteni az 
. A 15 napos határidő 

Egyéb részletekről kérem, a helyszínen 

Agrárkamarai tagdíjbevallásra június 1
15. között van lehetőség. 
 
Július 15-től 31-ig, ha késedelmesen készítjük el a 
tagdíjbevallást, a fizetendő tagdíj 10 %
szankciót fognak alkalmazni. Július 31
adatok alapján a Kamara fogja megállapítani a szankciót 
is tartalmazó tagdíjat, mely nem fizetés esetén 
köztartozásnak minősül, és behajtható lesz.
A tagdíjbevalláshoz az előző évi 
támogatások összegére lesz szükség (a
szereplő adatok). A tagdíjbevallás kizárólag elektronikus 
úton készíthető el a NAK honlap
felületen az e-irodában.  
A falugazdász irodában nálam ez a folyamat kb. 5 percet 
vesz igénybe, ezért az a kérésem, hogy aki velem szeretn
a tagdíjbevallását elkészíttetni, mihamarabb jelentkezzen.
A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
20190244 számú bankszámlájára banki átutalással, i
letve a bevallás során igényelt, egyedi azonosítóval ell
tott csekken lehet megfizetni.
fogják megkapni.) 
Átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a k
marai tag kamarai regisztrációs számát, továbbá adósz
mát vagy adóazonosítóját. 
 
A jellemzőbb tagdíj kategóriák a 2016. évi 
árbevétel függvényében: 
 
I. kategória  0  -  600.000 Ft
A fizetendő tagdíj mértéke  
Ebben az esetben nem kell tagdíjbevallást 
készíteni, a tagdíjat banki átutalással, vagy postai 
csekken is be lehet fizetni.  
II. kategória   600.000 Ft  
A fizetendő tagdíj mértéke : 
Ebben az esetben már tagdíjbevallást kell készíteni az 
Agrárkamara elektronikus felületén, melyet vagy az 
egyéni jelszóval készíthetnek el, vagy a falugazdász 
irodában az új informatikai rendszeren keresztül (SAP 
rendszer) lehet benyújtani a bevallást.
III. kategória  4.000.000 Ft  
A fizetendő tagdíj mértéke: 
A többi kategóriát nem részletezem, az elektronikus 
bevallás felületen az árbevétel megadásával 
automatikusan kiszámítja a rendszer a fizetendő tagdíj 
mértékét. 
 
A nyár folyamán többször leszek majd szabadságon, 
kérem, figyeljék a kiírásokat. 
 
Az aktuális pályázati lehetőségek a
www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu
www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu
megtalálhatók, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is
 

  

 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

 

 

Agrárkamarai tagdíjbevallásra június 1. és július 

ha késedelmesen készítjük el a 
tagdíjbevallást, a fizetendő tagdíj 10 %-ának megfelelő 
szankciót fognak alkalmazni. Július 31. után a NAV 
adatok alapján a Kamara fogja megállapítani a szankciót 
is tartalmazó tagdíjat, mely nem fizetés esetén 

, és behajtható lesz. 
előző évi árbevételre, valamint a 

atások összegére lesz szükség (adóbevallásban 
A tagdíjbevallás kizárólag elektronikus 

úton készíthető el a NAK honlapján megtalálható 

A falugazdász irodában nálam ez a folyamat kb. 5 percet 
vesz igénybe, ezért az a kérésem, hogy aki velem szeretné 
a tagdíjbevallását elkészíttetni, mihamarabb jelentkezzen. 
A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 11749008-

számú bankszámlájára banki átutalással, il-
letve a bevallás során igényelt, egyedi azonosítóval ellá-
tott csekken lehet megfizetni. (Ezt a csekket postai úton 

Átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a ka-
marai tag kamarai regisztrációs számát, továbbá adószá-

A jellemzőbb tagdíj kategóriák a 2016. évi 

600.000 Ft  
 2.000 Ft. 

Ebben az esetben nem kell tagdíjbevallást 
, a tagdíjat banki átutalással, vagy postai úton, 

600.000 Ft  -  4.000.000 Ft 
 5.000 Ft 

Ebben az esetben már tagdíjbevallást kell készíteni az 
Agrárkamara elektronikus felületén, melyet vagy az 
egyéni jelszóval készíthetnek el, vagy a falugazdász 
irodában az új informatikai rendszeren keresztül (SAP 

ni a bevallást. 
4.000.000 Ft  -  10.000.000 Ft 

 10.000 Ft 
A többi kategóriát nem részletezem, az elektronikus 
bevallás felületen az árbevétel megadásával 
automatikusan kiszámítja a rendszer a fizetendő tagdíj 

A nyár folyamán többször leszek majd szabadságon, 

lehetőségek a 
www.fvm.hu , a 

www.nak.hu honlapokon 
figyeljék ezeket az oldalakat is. 

    
 Tisztelettel: 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 



 

Egyházi hírek 
Július 11. Kedd: Szent Benedek Európa fő 
védőszentje. 

Július 23. Évközi 16. Vasárnap: Szent Brig
Európa társvédőszentjének napja.  

Július 24. Hétfő: Árpád-házi Szent Kinga ünnepe, 

Július 25. Kedd: Szent Jakab apostol ünnepe, 

Július 26. Szerda: Szent Anna ünnepe. 

Augusztus 6. Vasárnap: URUNK 
SZINEVÁLTOZÁSÁNAK ünnepe. Forráskúton egész 
napos szentségimádás, reggel 8 óra nyitó IMA
órától Rózsafüzér,  ½ 11-től SZENTMISE
szentségkitétel – napközben ne hagyjuk magára a 
szentségi Jézust, Neked is legyen reá legalább egy 10 
perced!!! Este 18 órakor közös Szentségimádás 
18.30 órakor záró szentmise! 
 
 

MINDEGY?  NEM MINDEGY
 

Napok, egyformák, ezer meg ezer.
Mögötted megint egy. 

S megint egy este. Vetkezel.
 

Fejed fölött óh hányszor vetetted át
Már így az inged! 

S óh hányszor hallottad mormolni a szád:
Megint egy. 

 
(És bocsásd meg a mi vétkeinket.)

 
Napok, egyformák, ezer meg ezer.

Előtted megint egy. 
 

Reggel, a tükörből, ha öltözöl,
Óh hányszor fogadott ez a közönyös tekintet
S ez a kar lemondón óh hányszor legyintett,

Hogy mindegy! 
Hogy minden mindegy! 

 
(És ne vigy a kísértésbe minket.)

 
Ha egyszer ököllel belevágnál a tükörbe

S csuklódon a véred halálig ömölve
Befestené pirosra az inged?

 
Mindegy? 

Nem mindegy! Nem mindegy!
 

Mert éget még sírodon túl is az a vér
S a Tükör mögött tárul a síron túli Tér

S világol az Örök Tekintet
 

Jézusom, bocsásd meg a mi vétkeinket!
(Gellért Oszkár) 
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Benedek Európa fő 

: Szent Brigitta, 

házi Szent Kinga ünnepe,  

: Szent Jakab apostol ünnepe,  

: Szent Anna ünnepe.  

SZINEVÁLTOZÁSÁNAK ünnepe. Forráskúton egész 
napos szentségimádás, reggel 8 óra nyitó IMA, 10 

től SZENTMISE, mise után 
napközben ne hagyjuk magára a 

szentségi Jézust, Neked is legyen reá legalább egy 10 
perced!!! Este 18 órakor közös Szentségimádás – 

NEM MINDEGY! 

Napok, egyformák, ezer meg ezer. 

S megint egy este. Vetkezel. 

Fejed fölött óh hányszor vetetted át 

S óh hányszor hallottad mormolni a szád: 

(És bocsásd meg a mi vétkeinket.) 

Napok, egyformák, ezer meg ezer. 

öltözöl, 
Óh hányszor fogadott ez a közönyös tekintet. 
S ez a kar lemondón óh hányszor legyintett, 

 

gy a kísértésbe minket.) 

Ha egyszer ököllel belevágnál a tükörbe 
S csuklódon a véred halálig ömölve 

rosra az inged? 

Nem mindegy! Nem mindegy! 

Mert éget még sírodon túl is az a vér 
S a Tükör mögött tárul a síron túli Tér 

S világol az Örök Tekintet 

bocsásd meg a mi vétkeinket! 

„JÓK HELYETT MÉG JOBBAK!”
 
Jézus búcsúzik a tanítványaitól.  Pál apostol az efezusi 
hívektől. VALAMI VÉGET ÉRT!  Valami véget ért! Véget 
ért visszavonhatatlanul. VALAMI ÚJ kezdő
a jók helyett még jobbak lenni?
Megfigyelhetjük, nem elég jónak lenni, ez csak 
általánosság, így eljutunk a „SZABADIDŐS 
KATOLIKUSOK” szintjére.  Mit is értek ez alatt, „ha lesz 
időm”, akkor elmegyek misére, „ha lesz
imádkozok! „Ha lesz időm!” a
Isten az első helyről életemben az utolsó helyre kerül!  És 
ebből lesz az a fajta keresztény, 
ma hívőként viselkedek, de ha eljött
már nem lehet megismerni! Ugyanúgy csal, káromkodik, 
veszekszik, mint hitetlen társai!
A büntetés végrehajtás, a veszélyes személyeket, az 
úgynevezett nagy halakat „nyomkövetővel” látja el, h
megfigyelhesse mozgását. 
Ha ISTEN kezdetben NÉVEN SZÓLÍTOTT
SZEMÉLYNEK TEREMTETT, akkor fogadjuk el 
természetfeletti „nyomkövetőt
boldogságra.  
 
Nézzük csak meg ez hogyan m
Lea Libresco blogger vallomása a megtéréséről:
Lea ateista író volt. Hosszú út vezetett
Lea népszerű ateista blogger, aki az élet fontos kérdéseire 
keresett igényes választ. 2012-
A Yalle Egyetemen végzett statisztikus. Mindig az igazság 
keresése vezette útján. Családja nem volt vallásos, 
Családjában senkit sem ismert, aki komolyan vette v
a hitét!  Zsidó származású. Nem hívő közegben nőtt fel. 
Egyetemista koráig nem találkozott olyannal, ak
gyakorló keresztény volt. Aki, aki őszintén tudott volna 
beszélni hitéről. Nem látott maga előtt vonzó példát. Úgy 
érezte, sokan valótlanságokban hisznek. 
logikusnak látszó érvekkel próbálta 
a vallásos meggyőződéseikből, amelyek szerinte nem 
voltak igazak. Arra a kérdésre
kívülállóból hogy lett hívővé, a
legerősebben az motiválta, 
miként találhat rá az igazságra
bizonyos dolgok teljesen nyilvánvalóak számunkra. 
Semmilyen természetfeletti beavatkozásra nincs szükség, 
ahhoz, hogy megértsük őket. 
„Az ERKÖLCS azonban nem így működik. Honnan való 
az a tudás, amit nem tudok felépíteni 
alapvető alkotóelemekből?  Végső soro
pontom volt. Az első: Isten nem létezik. A második: Az 
erkölcs nem az emberektől való, nem mi hoztu
hanem valami rajtunk kívül álló transcendens dolog.
A harmadik: úgy tűnik, transcendens dolgo
érhetek el pusztán a magam erejéből.  Három állítás 
egyszerre nem lehet igaz. Melyiket adjam föl? 
magamnak a kérdést. Abban egészen biztos voltam, hogy 
az erkölcs transcendens.  
Lea Libresco végül úgy döntött, elfogadja,
létezik. Fölismerte: ”Az az Isten, akiről a hívők beszélnek, 
éppen az az Isten akihez egyre közelebb oson
észre sem vettem!” 
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2012-ben megkeresztelkedett, Katolikus lett.  És most 
a 22 esztendős leány katolikusként írja blo
A jezsuita „America Magazine” egyik szerkesztője és 
szerzője lett.  
S íme, így is, működik Isten természetfeletti
nyomkövetője.  
 
S még egyet had említsek.  Nem régen volt az 
Eurovíziós dalfesztivál. Nyertesei egy portug
testvérpár Salvador és Luisa Sobral.  Ők 
növendékei voltak és a 62. Eurovíziós dalfesztiv
nyertesei lettek. 
Daluk cime: Amar Pelos Dois, amelynek 
szerzője. Salvador pedig az előadója. Ez az első 
alkalom, hogy a vetélkedőt portugál nyerte meg. 
Mégpedig nem akárhogyan. A fesztivál története 
során elért legmagasabb pontszámmal: 
hétszázötvennyolc ponttal. A huszonhét éves 
Salvador, soha nem akart sztár lenni! A Lisszabonban 
született Salvador gyermekkora óta énekelt. A 
családja mindig bátorította. Tanulmányait egy 
iskolában kezdte, később pszichológiát, majd jazzt 
tanult. „Otthonülő gyerek voltam!” –
interjúban a News Magasine-nak.  „Nem tetszettek a 
diszkók, nem követtem a barátaimat. Nem akartam 
inni és verekedni és a lányokkal sem volt túl sok 
szerencsém...”  
Salvador Sobral szívátültetés előtt áll, de betegségéről 
nem szeret beszélni. „Van egy csomó jó dolog az 
életben, sokkal több jó, mint rossz. Ez a betegség csak 
egy kis probléma, tulajdonképpen ez az egyetlen 
gondom, és ha nem is lehet teljesen meggyógyítani, 
kezelhető.” – mondja.  Hazájában nemzeti hősként 
ünneplik, de őt nem szédítette meg a siker. 
védje magát, nem olvassa a Facebookot, 
sem a YouTube-on megjelenő kommenteket.
„Ez el fog múlni, néhány nap múlva az emberek 
elfelejtik ezt és csak azok a rajongók maradnak, akik 
valóban szeretik a zenémet. Csak ők érdekelnek.”  
Salvador Sobral megtartotta a hitét a Szalézi i
korából. Betegsége során megtanult napról napra 
élni, mindig csak a mának. Minden újabb napra Isten 
ajándékaként tekint. 
Itt is, működik Isten természetfeletti nyomkövetőj
  
Testvér! Tekints TE is minden napra úgy, mint Isten 
ajándékára… 
                
 

 Soós János esperes
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Házasságkötések 
Gárgyán Tímea és Ádám Dániel

fogadott örök hűséget. Gratulálunk Nekik!

Állampolgári esküt tett 
 

Bartha Zoltán 

Halálozás  
 Vetró Mária (élt 88 évet

  Hozzátartozói fogadják részvétünket

 

UTAZZON BIZTONSÁGBAN!
 
Külföldi utazásához segítek megtalálni a le
kedvezőbb utasbiztosítást, hogy ne kelljen aggó
nia a váratlan események bekövetkezése miatt!

Keressen bátran az alábbi elérhetőségeimen:
 

Maróti Dávid 
06 30 947 1194 

Forráskút, Szövetkezeti utca 4.
md@marotidavid.hu

 
Széleskörű pénzügyi tanácsadás és ügyintézés 

helyben, a hét minden napján

 

òÇ~ÉÜÅöÇçétà| {•Üx~

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rreekk  

Gárgyán Tímea és Ádám Dániel 

fogadott örök hűséget. Gratulálunk Nekik! 

évet) 

Hozzátartozói fogadják részvétünket! 

UTAZZON BIZTONSÁGBAN! 

segítek megtalálni a leg-
hogy ne kelljen aggód-

nia a váratlan események bekövetkezése miatt! 

Keressen bátran az alábbi elérhetőségeimen: 

Forráskút, Szövetkezeti utca 4. 
md@marotidavid.hu 

pénzügyi tanácsadás és ügyintézés  
a hét minden napján. 
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Vásártartások 
Ruzsa                   július 23. állat- és kirakodó vásár
Kistelek          augusztus 6. állat- és kirakodó vásár
Kiskundorozsma augusztus 13. kirakodó vásár
Mórahalom  augusztus 20. állat- és kirakodó vásár

Hétvégi állatorvosi ügyelet
Július 14-én 16 órától 17-én 6 óráig Dr. Kovács Tibor

Telefon: 06 30/
Július 22-én 16 órától 24-én 6 óráig Dr. Papp Zalán

Telefon: 06 2
Július 28-án 16 órától 31-én 6 óráig Dr. Szőke Csaba

Telefon: 06 3
Augusztus 4-én 16 órától 7-én 6 óráig Dr. Tóth Ferenc

Telefon: 06 20/4763

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 

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
- biztosításkötés 

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

rakodó vásár 
és kirakodó vásár 

Hétvégi állatorvosi ügyelet 
Kovács Tibor 

Telefon: 06 30/9653-114 
Papp Zalán 

Telefon: 06 20/9739-149 
Szőke Csaba 

Telefon: 06 30/324-5032  
Dr. Tóth Ferenc 

Telefon: 06 20/4763-517  

orráskúton az Orvosi Rendelőben  

A betegek bejelentkezésére 11.30-ig van 

rendelkezésre állási idő. 
természetesen folyamatos a 

16 óra között, ezen kívüli 

16 órától 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 

Víziközmű Társulat 

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata

Műszaki hibabejelentés: 

Szennyvízrákötés bejelentése

Pillér Forráskút 

Posta Forráskút 

Üllési Okmányiroda 

Repkó Zoltán KMB 

Polgárőrség 
 

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 
 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET: 

Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15
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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 

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 
ovoda@forraskut.hu 

tel./fax: 06 62/287-023 

mail:   muvhaz@forraskut.hu 
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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 

lent: 2017.07.14. Következő lapzárta július 31. 
Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


