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Búcsú az Iskolánktól 

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

végzős tanulói  

szeretettel meghívják Önt és kedves családját a 

 2017. június 17-én (szombaton) 9 órakor tartandó ballagási ünnepségükre. 

 

˝Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. 
Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, 

mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, 
hanem barátainkban leltük fel az egész világot.˝ 

Kölcsey Ferenc 
  

 

Ballagók névsora: 
Fejes Nikolett Vivien 
Gal Laura 
Goda Zsolt Richárd 
Gyuris Csaba 
Hegedűs Gergő László 
Kálló Vanessza Angelika 
Kalmár Petra Anna 
Kovács Márk 
Kudliman Ronald József 
Matuszka Patrik 
Monostori Noémi 
Senften Leona 
Szekeres Milán Zsolt 
Széll Szonja 
Tóth Ármin 
Vass Máté 
Veres Krisztián Tamás

Tanáraink: 
Igazgató: Sápi Zoltán 

Igazgató-helyettes: 
Tóth Katalin 

Osztályfőnök: 
Rácz-Posztós Helga 



Önkormányzati hírek 
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Testületi tájékoztató 

A Képviselő-testület május 25-én tartotta soron 
következő ülését. 

Első napirendi pontban a település közbiztonsági 
helyzetéről készült 2016. évi rendőrségi és 
polgárőrségi beszámolókat ismerhették meg a 
jelenlévők. A rendőrség képviseletében Dr. Zélity 
László rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, 
kapitányságvezető, Köles Attila rendőr alezredes, 
őrsparancsnok és Repkó Zoltán rendőr főtörzsőrmester 
vett részt az ülésen.  
Köles Attila elmondta, hogy Forráskút község 
illetékességi területén az ismerté vált 
bűncselekmények számát az előző évekhez viszonyítva 
alacsony szinten tudták tartani. Sajnos az ittas 
vezetések száma emelkedett az előző évihez 
viszonyítva 30 %-kal, ezért az idei évtől fokozott 
ellenőrzésekre lehet számítani az ilyen jellegű 
szabálysértések kiszűrése érdekében. Alezredes úr 
felhívta még a figyelmet az internetes vásárlások 
veszélyeire. Dr. Zélity László elmondta, hogy a tavaly 
ősszel történt rablás elkövetőit a térfigyelő kamerák 
felvételei és a lakosság által összegyűjtött információk 
alapján sikerült előállítani. Elhangzott még, hogy a 
kapitányság határőrizeti feladata néhány héttel ezelőtt 
megszűnt, ezért a környező településeken gyakrabban 
lehet majd látni a járőröket. 
A Polgárőrség munkájáról Kovács István képviselő, a 
Polgárőrség vezetője adott tájékoztatást. Elmondta, 
hogy a tavalyi évben 34 fős taglétszámuk volt, a 
szolgálatban töltött idő összesen 913 óra volt, ebből 80 
óra a rendőrséggel együttes szolgálat. Az egyesület 
tagjai biztosították a rendezvények helyszíneit, illetve 
temetői őrszolgálatot teljesítettek, továbbá 
tanévkezdéskor az iskola környékének biztosításával 
végezték munkájukat. 

Második napirendben Dudás László tűzoltó alezredes, 
kirendeltség-vezető helyettestől a 2016. évről készült 
katasztrófavédelmi beszámolót hallgatták meg a 
testület tagjai. A tavalyi évben összesen 2 esetben 
történt mentés a településen. A katasztrófavédelem 
feladatai közé tartozik a viharkárok utáni 
helyreállítástól a szivattyúzásig minden. Szerencsére 
településünkön ritkán kerül sor a szolgálatukra. 
Alezredes úr javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
belterületi égetésre vonatkozóan alkossanak 
rendeletet. 

Harmadik napirendben a 2016. évi beszámolóhoz 
kapcsolódóan módosították a tavalyi évi költségvetési 
rendeletet, amelynek az oka, hogy Forráskút Község 
Önkormányzata részére a központi költségvetés 
terhére különböző jogcímeken pótelőirányzatot 
állapítottak meg. 

Negyedik napirendben az Önkormányzat 2016. évi 
zárszámadási rendeletét fogadták el a képviselők.         

Következő napirendben a 2016. évi összefoglaló Belső 
ellenőrzési jelentést vitatták meg, amit a Szegedi 
Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és 
Szolgáltató Nonprofit Kft belső ellenőre, Juhász Lejla 
készített. 

Hatodik napirendben a Tátika Kft 2016. évről szóló 
gazdasági beszámolóját hagyta jóvá a testület, 
amelyet előzőleg a Felügyelő Bizottság tagjai már 
elfogadásra javasoltak. 

Hetedik napirendben a talajterhelési díjról szóló rendeletet 
módosította a testület. 

Következő napirendi pontban a Képviselő-testület döntött a 
2017. évi Forráskút Község Érdemérem és Díszpolgári cím 
elnyerésére történő pályázat kiírásáról. A javaslatokat 
2017. június 20-ig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal 
titkárságán, vagy a Művelődési Házban. A beérkezett 
javaslatokról a június végi Képviselő-testületi ülésen 
döntenek. 

Egyebekben aktualitásokról esett szó: 
- Polgármester úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 

a bölcsőde pályázat pozitív elbírálásban részesült, 
de a költségek emelkedése miatt akár 40 millió fo-
rinttal is meghaladhatja a tényleges támogatási 
intenzitást, ezért a szükséges összeget önerőből 
kell finanszírozni. 

- Nyertes pályázatunk van továbbá a Védőnői Ta-
nácsadó és Sportöltöző energetikai korszerűsítésé-
re vonatkozóan. 

- A rendezési terv készítése most van társhatóságok 
általi véleményezés szakaszában, amelyet várha-
tóan a nyár közepén fogad el a Képviselő-testület. 

Dudásné Gábor Tünde 
jegyzőkönyvveztő 

Díszpolgári Címre kiírás 

Amint arra minden évben sor kerül, úgy idén is dönt a 
képviselő-testület arról, hogy ki kapja meg „Forráskút 
község Díszpolgára” kitüntető címet, illetve kinek 
adományoz a testület „Forráskút községért 
Érdemérmet”. 

A kitüntetések adományozásáról a 10/2015. (V.4.) 
önkormányzati rendelet szól. A díszpolgári cím és az 
érdemérem adományozására Forráskút község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult. 

A Díszpolgári Cím és Érdemérem adományozására 
javaslatot tehet minden választójoggal rendelkező 
forráskúti lakosú állampolgár és közösség, valamint 
bármely önkormányzati képviselő. 

A díszpolgári cím vonatkozásában olyanokra várunk 
javaslatot, akik a község fejlődéséért kiemelkedően 
tevékenykedtek, társadalmi, gazdasági, kulturális, 
egészségügyi, sport, tudományos vagy művészeti téren 
eredményükkel, alkotásukkal növelték a község 
hírnevét és tekintélyét. A község kapcsolatainak 
létrehozásában, kiszélesítésében, erősítésében 
jelentősen közreműködtek. 

Az érdemérem vonatozásában olyan személyre, 
önszerveződő közösségre várjuk a javaslatokat, akik a 
község fejlődéséért, a falu lakosságmegtartó erejének 
növekedéséért, az életszínvonal javításáért, a közösségi 
élet színesebbé tételéért, a gazdasági élet élénkítéséért 
kimagaslóan sokat tettek, illetve a sport, tudomány, 
művészet, hagyomány-őrzés illetve egyéb területeken 
olyan kimagasló eredményt értek el, amellyel a község 
hírnevét öregbítették. 

Kérünk mindenkit, hogy 2017. június 20-ig adják 
le írásbeli javaslatukat a Polgármesteri Hivatal 
titkárságán, vagy a Művelődési Házban. 
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Tájékoztatás a 2016. évi Tanyafejlesztési 
pályázatunkról 

A Herman Ottó Intézet a tavalyi évben pályázati 
felhívást tett közzé „a tanyák, valamint a tanyás 
térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a te-
lepülési és térségi fejlesztések támogatására” cím-
mel.  

Forráskút Község Önkormányzata „Tanyai életmód 
és egészség védelme” elnevezéssel pályázatot nyúj-
tott be a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységé-
nek fejlesztésére, valamint mobil egészségügyi szű-
rővizsgálatok végzésének szervezésére a tanyai la-
kosok számára. A fejlesztés megvalósulásának 
összköltsége 1.871.770,- Ft, az önkormányzat 
1.792.593,- Ft támogatásban részesült. 
A beszerzett eszközök egy része biztonsági eszköz, 
illetve a tanyagondnoki gépjárművek használatához 
kapcsolódik, mint az üléshuzat- és gumiszőnyeg 
garnitúra, elsősegélydobozok, tűzoltó-készülékek, 
láthatósági mellények, magasnyomású mosó és 

porszívó. A benzinmotoros fűkasza és fűnyíró a la-
kókörnyezet rendezettségének fenntartását teszi 

lehetővé.  

A háziorvoshoz, szakorvoshoz való szállítást a 

kerekesszékek könnyítik meg azok esetébe, akik 
nehezen mozognak. A szociális étkeztetés kereté-

ben biztosított napi egyszeri meleg étel tárolására 
és kiszállítására fém ételhordók, az étel melegen 

tartására műanyag hőtároló dobozok kerültek be-

szerzésre. A bevásárlótáskákat és kosarakat a be-
vásárlások alkalmával használják a tanyagondno-

kok. A belterületen használt kerékpárok kényelme-

sebben, hatékonyabban és biztonságosabban hasz-
nálhatóak a csomagok szállítására alkalmas bicikli-

kosarak segítségével.  
Vérnyomásmérők és vércukormérők állnak rendel-
kezésre a rendszeres mérések, illetve rosszullétek 

alkalmával. Továbbá a pályázat keretében került 

beszerzésre a tanyagondnokok munkaruhája: téli 
kabátok, cipők, esőkabátok, pólók és nadrágok. 
A szűrővizsgálatok lebonyolítására márciusban ke-
rült sor Dr. Vereczkey Csaba és szakorvosok köz-

reműködésével, amelyeken hozzávetőlegesen 100 
fő vett részt. Bőrgyógyászati szűrővizsgálat alkal-

mával anyajegy-, melanoma és általános 
bőrrákszűrés valósult meg tanácsadással egybeköt-
ve. Demencia szűrővizsgálatok elvégzését követően 
folyamatos konzultációs kapcsolatot tart fenn a 

vizsgálatot végző orvos a háziorvossal, továbbá vál-
lalta az esetleges terápiás folyamatok irányítását. 

Ortopédiai szűrés keretében gerincferdülés és láb 
vizsgálatra, látásvizsgálat alkalmával dioptriabemé-
résre, betegség szűrésre és tanácsadásra, továbbá 

teljes körű fül-orr-gégészeti és audológiai vizsgálatra 
is sor került. 
A pályázat keretében beszerzett eszközök egy része 
növeli az önkormányzatunk által nyújtott szolgáltatá-
sok biztonságát, másrészt pedig a szűrővizsgálatokkal 
kiegészítve elősegíti településünk lakosainak egész-
ségmegőrző tevékenységét. 

 
 
 
 

 Tisztelt Forráskúti Lakosok! 

A Hivatalhoz érkezett bejelentések száma ismét in-
dokolttá tette egy az ebtartás helyes szabályaira 
emlékeztető cikk megjelentetését. A tavaszi párzási 
időszak az egyébként szabályosan és gondosan tar-
tott kutyák gazdáit is komoly kihívások elé állítják, 
ugyanakkor ez egy esetleges szabálysértési, vagy 
állatvédelmi eljárásban sajnos nem enyhítő körül-
mény. Az állatvédelmi törvény értelmében az 
ebtartó köteles gondoskodni az állat megfelelő és 
biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, 
szökésének megakadályozásáról.  

Sem közterületen, sem más ingatlanán nem lehet 
kóborolni hagyni az ebet, megfelelő, biztonságos 
helyen kell tartani, vagy a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően gondoskodni kell a szökésveszély meg-
akadályozása érdekében. 

E szabályok betartása nemcsak a járókelők érdeke, 
hanem a tulajdonosoké is, elvégre senki nem szeretne 
akár több tízezer forintnyi bírságot fizetni a kedvte-
lésből tartott kutya miatt. 

Felhívom a figyelmet, hogy ha a kutya a kerítés hiá-
nya vagy nem megfelelő volta miatt kijut az utcára, 
és ott sérülést, kárt okoz, úgy az állattartó felelőssége 
minden további nélkül megállapítható. 

A fentiekre tekintettel kérek minden állattartót, hogy 
legyen jó gazda, gondoskodjon a kedvence szökésé-
nek megakadályozásáról, ez mindannyiunk közös ér-
deke! 

Egyben kérem, hogy az ebnyilvántartásba a kutyák 
tartásában bekövetkező változásokat szíveskedjenek 
bejelenteni! 

Köszönettel: 
dr. Kapás Anita 

jegyző 
 

Tisztelt Lakosok! 

Településünkön a zöldhulladék gyűjtésének június ha-
vi időpontjai: június 13. és június 27. 
A zöldhulladék elszállítási igényüket kérjük, előre je-
lezzék ügyfélszolgálati irodánkon személyesen vagy 
telefonon. Zsákot az igény bejelentés után tudunk 
biztosítani. 
 

Négyforrás Nonprofit Kft.  
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Óvodai ballagás 

„Kinőtték az óvodát!” Ezt éreztük, amikor az óvodai ballagáson álltunk és néztük, hallgattuk, ahogy elbúcsúztak 
gyermekek. Május 26-án pénteken délután 11 nagycsoportos óvodás búcsúzott a Forráskúti Margarét Óvodától a 
Művelődési Ház nagytermében tartott ballagási és tanévzáró ünnepségen. Sokat készültek a műsorra a gyerekek, 
és az óvodai dolgozók közösen. A dekoráció a dajka nénik és az óvó nénik közös munkája, a ballagási műsor a 
gyerekek felkészítését és a felkészülésüket igazolta, hogy ők bizony már meg fogják állni a helyüket az iskolában. 
Nagy lépés ez a ballagás a gyermekek életében, hiszen búcsút kell mondaniuk az óvó néniknek, dajka néniknek, 
a kedves játékoknak, gyermektársaiknak, akikkel nap, mint nap együtt játszottak az udvaron. Szeptembertől 
már kötelességeik lesznek, és vár rájuk a tudományok tárháza: az iskola. Ezek a gyerekek inkább előre, mint 
visszatekintenek. Izgalommal a szívükben, várják az újat, de sajnálják a régit. Kinőtték már az óvodát, és bár 
szívesen emlékeznek az óvodai élményekre, mégis várják az iskolát. Tarisznyával a vállukon ballagtak és 
mondták a búcsúzó verseket, énekelték a dalokat: Goda Fanni Regina, Jenei Dániel, Kovács Szabolcs, Laczkó 
Csaba Norbert, Lajkó Barbara, Meszes Viktor, Milasin Rómeó, Németh Dzsenifer, Soós Nikolett, Tari Krisztián 
István, Vajner Violetta Vanda; kísérték őket az óvó nénik Fodor Lászlóné Mónika és Farkasné Szemerédi 
Gabriella, illetve a dajka nénik Kecskeméti Miklósné és Monostori Csilla.  
Az elkövetkezendő időszakra kívánunk nekik sok sikert, jó tanulást, szorgalmat, sok piros pontot, ötöst és 
élményekben gazdag további gyermekkort. 
A szülőknek erőt, türelmet, kitartást, hogy gyermekeiket egyengetni tudják az úton, amelyen elindultak.  

Forráskúti Margarét Óvoda nevelő testülete 
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Minden hónapra egy mondóka, vers 
Családgondozók rovata könyvtárosunk 

közreműködésével 

Balogh József: Vakáció 
Nyakunkon a nyár már, 

nyomában a játék, 
mezőt, hegyet járni 
eltökélt a szándék. 

A csavargó szélben 
táncoljon a labda, 

és a játékot mi 
nem is hagyjuk abba! 

Mert élet a játék, 
bár minden nap véges, 
legyen az ép testben 
lelkünk naptól fényes! 

 

Feltalálókról Dudás József tollából: 

Mottó: 

Nincs hálásabb feladat,  
mint a magyar feltalálókról írni. 

Puskás Tivadar 
a telefon feltalálója 

Az 1800-as évek végén egy új talál-
mány hozta lázba a világot, a telefon. 
Puskás Tivadar már rég foglalkozott a 
kérdéssel, de mivel nem adta be a ta-
lálmányi hivatalnak, megtette ezt az 
angol Bell. Az emberünk, nevéhez 
méltóan elpuskázta. De sebaj, a tele-
fonközpontot, ami szervesen kapcso-
lódik a telefonhoz, már szabadalmaztatta, sőt megtoldotta 
a telefonhírmondóval. Ennek a lényege, hogy ugyanúgy 
működik, mint a rádióműsor, csak telefonon. Reggel 6-kor 
pontos idő, hírek, időjárás jelentés, tőzsdei hírek, útinform, 
utána zenés műsor. Ugye milyen ismerős?  

Mindezek birtokában kiutazott Amerikába. Nem máshoz, 
mint Thomas Alva Edison-hoz csöngetett be, aki az első 
pillanatban látta, hogy valóságos kincset talált. Innentől 
szabad kezet kapott a műhelyeibe, sőt minden kérdésben 
kikérte a véleményét is, úgyhogy mikor Edison találmánya-
iról beszélünk, erősen kételkednünk kell benne, hiszen fel-
lelhető Puskás Tivadar munkássága benne.  

Népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy az 1885-ös 
világkiállításon egy személyben képviselte az Egyesült Ál-
lamokat. A lelkes párizsiak megbízták a közvilágításuk 
megszervezésével. Többek között az újonnan épült Eiffel 
torony kivilágításával is. A madridiak látván a közvilágítás 
sikerét, ők is megbízást adtak a közvilágítás megszervezé-
sére. A londoniakat a telefonhírmondó nyűgözte le és in-
kább erre kérték fel, hogy építse ki a telefonhírmondót, 
kellő elégtétel volt ez a Bell féle ügyre. Ettől kezdve nem 
ment vissza Amerikába, hanem szűkebb hazájában, Er-
délyben telepedett le. 

Idős korában azt mondta, „közel az idő, mikor ülünk egy 
készülék előtt, és nem csak halljuk, hanem látjuk is azt, 
aki beszél”. A látnoki szavak. Kár, hogy nem élhette meg a 
televízió 1925-ös bemutatását. 

Következik Irinyi János, a gyufa feltalálója 

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”  

minden csütörtökön 17 órától 

Tűzzománc szakkör:  
Hétfőnként és csütörtökönként 18.00 órától 

Részvételi díj 200 Ft/alkalom 

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   Kálmán Dánielné vezetésével  

Felnőtt csapat: hétfőnként 18 órától 
Gyerek csapat: péntekenként 16.30 órától 

Korhatár nincs! 

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 10-18 óráig  
szombaton 9 – 11 óráig várja az olvasókat. 

Szeretettel várjuk  

a Művelődési Házba és a Könyvtárba! 

www.facebook.com/forraskutimuvhaz 
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 Erdélyben jártunk 

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános 
Iskola és AMI és a Ruzsai Weöres Sándor  Általános 
Iskola és AMI sikeresen pályázott az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett 
Határtalanul! program tanulmányi kirándulására. 
Ennek köszönhetően a két település hetedikesei öt 
felejthetetlen napot töltöttek Erdélyben 2017. május 
29. és június 2. között. A pályázatunk címe: Kul-
túra: történelmi, irodalmi és természeti 
nevezetességek Erdélyben. 

Kul-túránk során ismereteket szereztünk Erdély 
irodalmi, történelmi, építészeti, néprajzi, zenei, 
természettudományi kincseiről. Célunk volt a 
tanulók kirándulás előtt szerzett ismereteit valós 
környezetben, élményszerű megerősítéssel 
elmélyíteni. Lehetőségünk volt a határainkon túl élő 
magyarok hagyományainak, életmódjának, 
értékrendjének megismerésére is.  

Az öt nap alatt jártunk Nagyszalontán ahol a 200 
éve született Arany Jánosra emlékeztünk, 
Nagyváradon az építészeti remekművek mellett Ady 
Endre emlékhelyét is felkerestük.  Utunk során 
Királyhágó, Bánffyhunyad és Körösfő is érdemelt 
egy-egy megállót. Az első este pedig Nagyenyeddel 
ismerkedtünk meg, mely végig szállásunk és 
kirándulásaink kiindulópontja volt. Itt esténként 
közös sportjátékokon keresztül ismerkedtünk a helyi 
fiatalokkal. A település iskolásainak magyar nyelvű 
könyveket, iskolaszereket, játékokat és ruhaneműt 
is ajándékoztunk. 

Kolozsváron felkerestük Mátyás király szülőházát és 
a Szent Mihály-templom mellett álló híres 
lovasszobrát is. A Házsongárdi temetőben 
ellátogattunk a magyar művelődéstörténet 
nagyjainak sírjához. Két legendás helyre is 
eljutottunk még ezen a napon – a tordai hasadékhoz 
és a sóbányához, ahol a tudományos ismereteken 
túl a helyhez fűződő legendákat ismertük meg. Túrát 
tettünk a fekvő óriáshoz a Székelykőhöz, s itt is 
megismerkedtünk a helyhez kapcsolódó legendával 
és természettudományos ismeretekkel is. 
Torockószentgyörgyön ellátogattunk Brassai Sámuel, 
Erdély polihisztorának emlékhelyéhez és túrát 
tettünk a várhoz is. 

Marosvásárhelyen, Erdély és Székelyföld legnagyobb 
várának és belvárosának megtekintésén túl a 
zseniális Bolyaiakra is emlékeztünk. Segesvár 
óvárosában folytattuk a középkori hangulat 
felidézését, s megemlékeztünk Petőfiről is, aki a 
hagyomány szerint itt esett el.  Gyulafehérvár 
történelmi központjára csak egy koraesti sétányi 
időnk maradt. 

Vajdahunyad várában visszacsöppentünk egy 

középkori vár életébe. Déván Kőmíves Kelemen 
szomorú balladáját idéztük meg.  Utunk utolsó 
állomásán, Aradon a Nemzeti összetartozás napjára  
a hely szellemének segítségével emlékeztünk.  
Megkoszorúztuk a tizenhárom aradi vértanú 
emlékművét a vesztőhelyen.   

A program zárásaként itthon bemutató 
előadást és a Nemzeti Összetartozás Napja 
közelében témanapot tartottunk a diáktársaknak és 
a szülőknek. 

 
 A kísérő pedagógusok nevében: 

Szádeczky Katinka és Martyinné Pálföldi Anett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemzetközi és országos sikerek 
 
DUDÁS NELLI 6. osztályos ta-
nulónk 2017. május 26-28. kö-
zött nemzetközi tollaslabdator-
nán vett részt a németországi 
Baden-Würtemberg tartomány-
beli Friedrichshafenben. A 10 
ország közel 400 sportolója részvé-
telével zajló neves eseményen 
Nelli a korcsoportjában az elő-
kelő 5-8. helyen végzett, ezzel 
mintegy 30 vetélytársát utasította 
a háta mögé.  
 

 
GÁL VIOLETTA 6. osztályos 
tanulónk a XX. Simonyi 
Zsigmond Kárpát-medencei 
helyesírási verseny jubileumi 
szövegalkotási pályázatán 
indult. Hat ország magyar ajkú 
diákjai több mint 250 pálya-
munkát küldtek be – valamennyi 
egy-egy helyesírási történetet 
mesélt el. Közülük választották 
ki évfolyamonként a legeredmé-
nyesebb tízet. A rangos ver-
sengésben Viola 2. helyezést 
ért el.  
 
 

NAGYON BÜSZKÉK VAGYUNK DIÁKJAINK 
TELJESÍTMÉNYÉRE! 
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GÁL VIOLETTA 
Helyesírási történet 

Mindig jók a csetszabályok? 
 

Aliz vagyok, egy átlagos, kamaszodó hatodikos. Rengeteg 
barátnőm van, folyton bandázunk vagy csetelünk. A bá-
tyám azt mondta, ha lenne csetes verseny, biztosan meg-
nyerném. Szerinte senkinek sem pörögnek ilyen fergete-
ges tempóban az ujjai a billentyűzeten, mint nekem. 
Azért lehet így, mert a csetszabályokat jól ismerjük és 
alkalmazzuk: szerintem helyett sztem, vagyok helyett 
vok szerepel az üzenetekben; és persze nem bajlódunk az 
ékezetekkel!  

 
Minden napomat suli után a barátnőimmel vagy a telefo-
nommal töltöm – így alig marad időm tanulni. A tanévből 
már csak egy hét van, és nagyon úgy tűnik, hogy matekból 
komoly a baj! A holnapi témazárótól függ, hogy jövőre 
hetedikes leszek-e vagy sem. A legjobb barátnőm (a BFF-
em), Izi is ebben a cipőben jár. Egész este tanultam. A 
lányok már azon aggódtak, hogy megbetegedtem, mert 
csak öt percenként reagáltam a bejegyzéseikre.  
Elérkezett a mindent eldöntő matekóra. Nagyon izgul-
tam… Remegett a kezem. A tenyerem izzadt, a füleim vö-
rösödtek. Esetlennek éreztem magam: még a tolltartómat 
is kiborítottam. A mellettem lévő padban Izi ült, rajta 
nyoma sem volt a feszültségnek. Pedig nagy volt a tét! 
Eszembe jutottak anya indulásom előtti utolsó mondatai: 
„Ha nem lesz legalább kettes, egész nyárra búcsút ve-
hetsz a telefonodtól  és a laptoptól! A szülinapodra pedig 
lehetőséget ajándékozunk, hogy hetente kétszer matek-
órákat vehess!”  Három hónapon keresztül?! Ez lenne a 
legrosszabb nyaram!!! 
A doga után kissé megnyugodtam: nagyjából ment. A ta-
nárnő gyorsan javított, hamarosan meg is írhattam SMS-
ben a nagy hírt anyának:  

 

„MEGIRTUK A TZ-T IZIVEL. MEGBUKTATTAK. 
DELUTAN KESON MEGYEK, 

FAGYIZUNK A LANYOKKAL.” 
 

A cukrászdában voltunk. Épp kérni akartam egy-egy gom-
bóc pisztáciát, puncsot és csokit, amikor megcsörrent a 
telefonom. Anya volt. Felvettem. Majdnem kiesett a mo-
bil a kezemből, olyan hangosan kiabált a vonal túlsó végén. 
Annyit tudtam kivenni a hangzavarból, hogy azonnal men-
jek haza. Meg azt, hogy hogyan is képzelem a fagyizga-
tást, miközben megbuktam. Ekkor láttam át, hogy félre-
értette az üzenetet. Gyorsan elköszöntem a csajoktól, és 
lélekszakadva rohantam hazáig.  
  
Nem volt kedves a fogadtatás! Percek teltek el, mire 
szóhoz jutottam. Végre tisztázhattam mindent! Azt ír-
tam, hogy „MEGIRTUK A TZ-T IZIVEL. MEGBUKTAT-
TAK.” Ezt értette félre! Nem engem buktattak meg, ha-
nem Izit! MEGBUKTATTÁK! Csak elmaradt az ékezet! 

Még csak nem is kettest, hanem hármast kaptam!... Erre 
anya megölelt… Örült, hogy nem kell évet ismételnem. 
 Jó, valóban gyorsan lehet írni a csetszabályok be-
tartásával, de alkalmazásuk nem mindig hasznos. Különösen 
akkor nem, ha olyan embernek írunk, aki ezeket nem ismeri! 

 
Magyar Népzeneoktatás Ünnepén jártak a 
citerásaink 

Május 20-án, szombaton egy lelkes kis csapat indult útnak 
Óbudára, az ott megrendezett Magyar Népzeneoktatás 
Ünnepére, ahova népzenész csoportjaink is meghívást 
kaptak. A két településről, Bordányból, az Ádám Jenő 
Általános Iskola és AMI-ból, valamint Forráskútról, a 
Forráskúti Általános Iskola és AMI-ból 9 diák utazott fel s 
képviselte a két iskolát citera és népiének produkcióval; 
tanárunkkal, valamint két szülő s egy nagyszülővel. 
Szombat reggel 6-kor találkoztunk a forráskúti 
Önkormányzat előtt, s indultunk el a forráskúti 
Önkormányzat kisbuszával és két személyautóval. A 
kisbuszt köszönjük a forráskúti Polgármester Úrnak, Fodor 
Imrének. Útközben jó volt a hangulat, beszélgettünk, 
játszottunk, énekeltünk. Örkényben megálltunk a 
pihenőhelynél, ahol a felnőttek kávé, a gyermekek forró 
csoki és tejeskávé segítségével felébredhettünk és 
jókedvűen folytathattuk az utat. Odaérkezve összevártuk 
egymást, megkerestük a nekünk kijelölt sátrat, ahol 
lepakolhattunk, majd beregisztrált bennünket Tanárnő, így 
mindenki kapott a karjára egy karszalagot, amire később 
az ebédet kaptuk. Napközben kézműveskedhettünk, 
kirakodóvásárt nézegethettünk, majd próbáltunk egyet, s 
hamarosan a színpadon zenéltünk. A fellépés után 
megkaptuk az ebédet, majd a közeli cukrászdába kaptunk 
meghívást egy-egy fagyira, kávéra. Délután elköszöntünk 
a helyről s elindultunk a Parlament felé, ahol sokat 
fényképeztünk, kipróbáltuk a látványcentrum liftjét, s még 
a vízlépcsőben is megmártózhattunk.  Délután négy óra 
felé hazaindultunk.  
Nagyon szép nap volt, jól éreztünk magunkat s külön 
öröm, hogy mindkét településről tudtunk jönni, s mindkét 
helynek jóhírrel, szép zenével adhattunk. Köszönjük 
szépen!  
RésztvevőK Bordányból: Sárközi Szimonetta, Kiss 
Vanessza és családja, Ocskó Melinda Barbara és 
édesanyja, Deme Mihály, Gábor Zalán, Forráskútról: Gyuris 
Adri és édesapja,Vass Karolina és nagymamája, Galzó 
Kata, Gyöngyi Máté,sofőrünk: Veres Gyula és Kiss Csillag 
Anna Tanárnő 
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Bringa, canga, kerékpár…   

Május 27-én felkerekedtünk, hogy ismét egy tartalmas napot 
tudhassunk a magunkénak. A célunk a Szegedi Vadaspark 
volt.   
Ott kisebb csoportokat alkotva, térképpel a kezünkben kutat-
tuk fel az állatokat. Nagy sikert arattak a csupasz turkálók, a 
szurikáták. Lenyűgöztek bennünket a zsiráfok, az oroszlá-
nok; megcsodáltuk a papagájok és a fényfácánok színpom-
pás tollazatát… Megtudtuk, hogy 2018-ban elefánttal fog 
bővülni a látnivalók sora. Az elmaradhatatlan csoportképet a 
pingvinek medencéjénél készítettük. 
Magát a több mint 60 km-es utat jókedvűen, néha-néha dalra 
fakadva tekertük le. Az élményekben gazdag napot hazafelé 
egy kis fagyizással, majd eprezéssel zártuk. 

Külön öröm számunkra, hogy mindig vannak szü-
lők, felnőttek, testvérek…, akik szívesen velünk tartanak 
ezekre a kiruccanásokra! 

                                                                                                           
6. osztály 

 

 

 

Forráskút-projekt az iskolában 
 
Minden évben foglalkozunk településünk történelmé-
vel, kultúrájával. Az idén az ötödikesekkel csoportok-
ban, projektmunkák keretében dolgoztuk fel a témát. 
Szép, ötletes alkotások születtek, ezekből szeretnénk 
megmutatni néhányat. 

 1. csoport – Képeslapot terveztek. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
2. csoport – Feladványokat, rejtvényeket (tit-
kosírást, intarziát, szókeresőt, rovásírásos 
mondatokat) készítettek. Például: 
 

 
 

3-4. csoport – Képverset alkottak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
5. csoport – Könyvet/helyi mondát írtak. 
      
 
 
 
 

 



                                                  minden, ami belefér 
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Kirándulás Kecskemétre 

 
Május 19-én a 2. és 5. osztály tanulmányi kirándu-
lásra ment Kecskemétre. Hosszas utazás után meg-
érkeztünk úti célunk helyszínére, a kecskeméti kato-
nai repülőtérre, ahol különböző járműveket tekint-
hettünk meg kívülről, és néhányat belülről is.   Elő-
ször egy tűzoltóautót tekintettünk meg, majd ki le-
hetett próbálni, hogyan oltják a tüzet a tűzoltók: 
használtuk a sugárcsövet. Ezt követően egy hókotró 
autót mutattak be, aminek a látványa is hűsítően 
hatott ránk a tikkasztó melegben. Következett a ku-
tyás bemutató, ami ámulatba ejtett bennünket: mi 
mindenre képes az ember legjobb barátja. A bemu-
tató után katonai repülőket és helikoptereket fedez-
hettünk fel kívülről és belülről. Nagyon izgi volt! Az 
utolsó állomáson fegyvereket vehettünk kézbe; itt, 
aki kérte, annak az arcát terepszínekkel befestették, 
hogy álcázhassa magát. A reptér után cukrászdába 
mentünk egy kis fagyizásra, hogy belülről is lehűt-
sük magunkat . A csodás nap után fáradtan, de vi-
dáman indultunk haza. 

Galzó Kata 

 5. osztályos tanuló 

 
 

Kedves Kézimunka Kedvelők! 

Idén is megrendezzük a  

„Minden, ami kézi munka - kézimunka” 

 kiállításunkat, amelyen ismét bemutatkozási le-
hetőséget biztosítunk minden ügyes kezű alkotó-
nak. 
Szeretettel meghívjuk és várjuk Önöket a Faluna-
pon megrendezendő Kézimunka Kiállításra. 

A kiállítás témája: hímzett – varrott – horgolt- re-
ce- papír-, csuhé-, gyapjútechnikával készült al-
kotások, de más technikával készült kézimunká-
nak is örömmel helyet adunk. 

A kiállítás helye és ideje:  

Forráskút, a Jerney János Művelődési Ház 

2017. augusztus 25-27. 

A jelentkezéseket és a kiállítandó munkákat au-
gusztus 19-ig várjuk a művelődési házban, vagy 
Pálnik Zoltánnénál. 
Bővebb információ: (06) 30/731 0386      
 e-mail: palnikne.edit@gmail.com 
 

 
 
 

 

 

2017. július 11-én,  
10.00 – 13.00 óráig 
a Művelődési Házban. 

 
Személyigazolványát, lakcímkártyáját és 

TAJ kártyáját hozza magával! 



Egyházi hírek 
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Egyházközségi hírek 
 

Június 11.  Szentháromság vasárnap:   
de. ½ 11. kor mise  

Június 18. vasárnap ÚRNAPJA, de. ½ 11 órakor mise 
Úrnapi körmenettel.  

    TANÉVZÁRÓ SZENTMISE - Tedeum - meghívjuk a 
tanárokat és az egész évet végigtanuló gyermekeket 
HÁLAADÁSra az egész évért  

Június 29. Csütörtök: Péter-Pál ünnepe, délelőtt 11 órakor 
lesz ünnepi szentmise  

Július 2. Évközi.13. Vasárnap: Sarlós Boldogasszony 
ünnepe: ünnepi mise de. ½ 11. kor mise 

                             PÉTER FILLÉREK gyűjtés  
Július 6. első csütörtök: Jézus Szíve családok közös 

szentségimádása 
Július  7. első péntek: mise előtt szentgyónási lehetőség 
   

IRGALMAZZ, irgalmazz, Uram! 
Jönnek hullámok, jön árvíz hozzánk. 

Hallgasd meg alázatos imánk. 
Bocsáss meg nekünk, Uram! 

 
Megszentelj bennünket, Szent Uram, 
Tegyél akadályt nagy hullámoknak. 

Meddig ezen a földön élünk, napjainknak 
Irgalmazz, irgalmazz, Uram! 

 
Tudod minden igényeinket, vigyázol ránk, 

Alázatosan előtted térdelünk. 
Könnyekkel imánk az oltárnál, az életünk. 

Jönnek hullámok, jön árvíz hozzánk. 
 

Megszentelődés palást, add ránk, 
Emeljünk lázas imákat az Istenségnek. 

Önts, üdvösség, esőt békességnek. 
Hallgasd meg alázatos imánk. 

 
Terhelnek terhek. Irgalmazz, Uram, 
A mennyei úton nehezen haladunk. 

Csak nálad Uram, enyhülést találunk. 
Bocsáss meg nekünk, Uram! 

 
Bocsáss meg nekünk, Uram! 
Hallgasd meg alázatos imánk.  

Jöjj Jézus Szíve, jöjj el hozzánk. 
Irgalmazz, irgalmazz, Uram!   

Dan Ibolya Csillag 
 

ÜRES A SÍR…  A LÉLEK IS ÜRES?... 
 

 Az „Úr feltámadásáról” szóló evangéliumi beszámolókból 
egyöntetűen kitűnik, hogy még a tanítványok sem értették, 
hogy mi is történt valójában az első húsvét reggelén. És ezt 
nem is titkolták az evangélisták. Nem szégyellik. Vannak 
olyanok is, akik ezen megbotránkoznak. Sőt saját 
„hitetlenségüket” is, erre alapozzák. Ha már a tanítványok 
sem tudták, hogy mi történt MESTERÜKKEL, mi történt 
Jézusukkal, akkor minek kellene nekünk hinnünk valamiféle 
„Föltámadás”ban? Ők sem tudták mi az, mi sem tudjuk. Tehát 
humbug az egész, a naiv nép félrevezetése. 
Mézesmadzag azoknak, akik felülnek a papok mámorító és 
édeskés meséinek egy szebb valóságról. Egy megfoghatatlan 
„isten-országáról”, a még megfoghatatlanabb jövőben. Persze 
az már nem igen jut eszü(n)kbe, hogy JÉZUS KRISZTUS 
FÖLTÁMADÁSA  MINDEN EMBERI  TAPASZTALATOT 

MEGHALADÓ ESEMÉNY. Mi, emberek pedig még a 
sokszor megtapasztalt élményekről, jelenségekről 
sem tudunk igazán hűen beszámolni, még kevésbé az 
olyan jelenségekről, amelyek ugyan ebben a világban 
történnek, mégis túlvilágiak. Mert ha elménk és 
szívünk nyitott, nem pedig valamilyen ideológia, 
rögeszmék, vagy rosszabb esetben, kényszerképzet 
rabja, akkor készek vagyunk észrevenni a 
megtapasztalás bonyolultságát és a tapasztalataink 
végességét, korlátait. A tapasztalat, vagy élmény nem 
öleli fel az egész valóságot. Csak „tükörben, látunk”, s 
ezért nagy alázatosságra van szükségünk. Legalább 
olyanra, mint, amit több nagy tudós esetében 
megfigyelhetünk. Alázatos beismerése annak, hogy a 
tudománynak, az ember megismerésének vannak 
határai. Azon túl, már a HITre kell támaszkodnunk.  
     Életünk a rejtélyesség miliőjében zajlik. Ebből 
kifolyólag az idő múlásával párhuzamosan 
fokozatosan rászorulunk az együttműködésre a 
létezés titkaival. Misztérium az életünk. És misztérium 
a lényünk. Amire rászorulunk.  Itt a világban 
önmagától értetődőnek tartjuk, hogy lélegzünk, hogy 
dobog a szívünk, hogy az alig pár perces kisbaba is 
álmodik, hogy bennünk az anyag szellemet szül  (agy 
a gondolatot)  Önkéntelenül is látnunk kellene,  hogy 
minden ember kiaknázhatatlan kincstár  és egyben 
vételen titok. Az ember a létezés titkának légkörében 
rejtélyes lény. Aki végeredményben nem képes sem a 
„teljes önismeretre”, nem képes sem „a másik ember” 
megismerésére.  Nem képes „a világ” megismerésére. 
Nem képes „a világmindenség” teljes megismerésére.  
     Krisztus föltámadása is TITOK, misztérium! De 
lenyűgöző és érthetetlen titok Ez a titok minket is 
félelemmel tölt el, akárcsak a sírlátogató asszonyokat, 
vagy tanítványokat. Ők a halott Krisztust keresik, és 
az ÉLŐVEL találkoznak 
    Szerintem, a megkeresztelt emberek jó része az 
idén is készült Húsvét megünneplésére.  És igyekezett 
is ünnepelni. A kérdés csak az, hogy ki milyen 
tartalmat adott ennek az ünneplésnek? Vajon min volt 
a hangsúly?  A nyuszi tojta húsvéti tojásokon, 
amelyek akkorák, hogy még a húsvéti tapsifülesnek is 
talicskára van szüksége ahhoz, hogy egy-egyet 
elszállíthasson a megajándékozottaknak.(vagy 
tanácsot kérjen a régi piramisépítő lelkektől, hogy 
hogyan kell mozgatni a nagy anyagtömböket?)  Vagy 
a sonka és kolbászfőzésen, a jelszó érdekében, hogy 
nincs húsvét - jó házi nedűben áztatott - főtt sonka 
nélkül.  
    A megállíthatatlannak tűnő 
ELKERESZTÉNYTELENEDÉS következtében, sok 
megkeresztelt már azt sem tudja, mit ünnepel. Arra 
pedig már mi is kezdünk rászokni, hogy a média 
húsvéttal kapcsolatban a kereszténység „egyik nagy” 
ünnepéről ír.  
     Egyre erősebb bennem az az érzés, hogy még a 
hitre valamit adó keresztények is megrekednek a 
nagypénteknél.  
Bizonyos helyzetekben a nagypénteket jobban 
megülik, mint magát a föltámadás vasárnapját. Az 
emberi szenvedés ünneplése önmagában balgaság. 
Jézus Krisztus megváltó szenvedése hozta el nekünk 
a föltámadást.  Jézus szenvedése elhozta az Új Életet.     
      Testvér! Jézus Krisztus föltámadása hozzon Neked 
is Új Életet. 
                 Ezt kéri számodra is:   

Soós János esperes plébános 
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A falugazdász tájékoztatója 
 
Júniusi aktualitások 
 

Tisztelt Termelők! 

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 
személyes adatokban, 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. Az egyéb szükséges 
dokumentációk nem változtak, a tudnivalók az előző 
számokban szerepelnek.  

A 2016-os területalapú támogatásokkal 
kapcsolatos információk:  
A 2016. évi támogatási összegek kifizetése június 
30-ig lesz esedékes azoknál a gazdáknál, ahol nem 
történt ellenőrzés, vagy az ellenőrzés nem tárt fel 
eltérést. Az ellenőrzéssel érintett gazdák 
támogatásainak kifizetése csúszhat, ennek 
időtartamáról nincs információnk.  

A 2017. évi támogatási kérelmek szankciós 
benyújtási határideje június 9.! 
 A kérelmek módosítására, valamint a másodvetések 
bejelentésére úgy, mint az előző években, az 
ellenőrzés megkezdéséig lesz lehetőség. 
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. 
A termeléshez kötött gyümölcstámogatást 
igénylő gazdáknak a tavalyi évhez hasonlóan a 
NÉBIH Földművelésügyi Osztálya a Hatósági 
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 kérjük a 
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. 
 
Az Agrárkamarai tagdíjbevallás határideje 
június 1. és július 15. között lesz lehetséges.  
Ehhez az előzetes információk alapján az előző évi 

árbevételre, valamint a támogatások összegére lesz 
szükség. A tagdíjbevallás kizárólag elektronikus úton 
lesz elkészíthető a NAK honlapján megtalálható 
felületen. 
Július 15-től 31-ig ha késedelmesen készítjük el a 
tagdíjbevallást, a fizetendő tagdíj 10 %-ának 
megfelelő szankciót fognak alkalmazni. 
A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
11749008-20190244 számú bankszámlájára ban-
ki átutalással, illetve a bevallás során igényelt, 
egyedi azonosítóval ellátott csekken lehet megfizet-
ni. 
Átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a 
kamarai tag kamarai regisztrációs számát, továbbá 
adószámát vagy adóazonosítóját. 
Az előző évektől eltérően azt az ígéretet kaptuk, 
hogy minden gazda névre szóló értesítő levelet és 
csekket fog kapni. A levél tartalma még nem isme-
retes, de kérek mindenkit, hogy az abban leírtak 
szerint járjanak el. Amennyiben július elejéig sem 
kapják meg a levelet, kérem, érdeklődjenek a to-
vábbi teendőkről. 

A jellemzőbb tagdíj kategóriák a 2016. évi 
árbevétel függvényében: 
I. kategória  0  -  600.000 Ft 
 A fizetendő tagdíj mértéke  2.000 Ft. 
Ebben az esetben nem kell tagdíjbevallást 
készíteni, a tagdíjat banki átutalással, vagy postai 
úton csekken is be lehet fizetni.  
II. kategória   600.000 Ft  -  4.000.000 Ft
 A fizetendő tagdíj mértéke : 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 rendszer) lehet benyújtani a 
bevallást. 
III. kategória  4.000.000 Ft  -  10.000.000 
Ft A fizetendő tagdíj mértéke: 10.000 Ft 
A többi kategóriát nem részletezem, az elektronikus 
bevallás felületen az árbevétel megadásával 
automatikusan kiszámítja a rendszer a fizetendő 
tagdíj mértékét. 
 

Az aktuális információk, pályázati 
lehetőségek a www.szechenyi2020.hu, www.fvm.hu, 
a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon, 
kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is. 
 
     
 Tisztelettel: 

 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
 

 

Ügyfélfogadási idő Forráskúton: 
Kedd, szerda: 8-16 óráig 

Gyuris Ferenc falugazdász 
Tel.:0630/337-2520 

 



   Minden, ami belefér                                              

Tavaszi Zsongás 
 

Idén is megrendezte hagyományos tavaszi műsorát a Forráskúti Amatőr Színkör, bár a korábbi évektől eltérően 
egyre inkább bővül a fellépők köre. Így a Tavaszi Zsongással lehetőséget adunk a legkisebb tehetségek, az óvo-
dások számára is, hogy kipróbálhassák magukat a színpadon.  
A műsor során a Színjátszók csapata anyák napi és pedagógus napi köszöntővel is készült, de a repertoárjukban 
szerepeltek vicces és a kicsik számára félelmetes színdarabok is, valamint a felnőttek egy tanulságos, kedves je-
lenettel készültek. 
A fellépők között szerepeltek a Margarét Óvoda vers- és mesemondó délutánjának továbbjutói, Budai Blanka, 
Mészáros Lili, Paplógó Gabriella, Gyuris Vilmos, Nagy Léna, Kálmán Romi, Török lányok –Hajni, Saci és Lini, Goda 
Fanni, Soós Niki, Meszes Viktor és Tari Krisztián. Mindannyian nagyon ügyesek voltak, gratulálunk nekik! 
A Tavaszi Zsongás keretében tartotta tanévzáróját az óvodai néptánccsoport, mellyel nagy sikert arattak. 
Az idén indult Balett csoport is színpadra lépett egy kis gimnasztikai bemutatóval. A korábbi évekhez hasonlóan 
hallhattuk a citera együtteseinket is, valamint az Őszirózsa Népdalkör is készült egy dalcsokorral. 
A programot a Csipkebogyó Kézimunkakör kiállítása is színesítette. 
A műsort követően a Színjátszók süteménnyel is megvendégelték a fellépőket és a nézőket. 
A színes műsort köszönjük elsősorban Kálmán Dánielné Mónika tanár néninek, a Tavaszi Zsongás házigazdájának 
és főszervezőjének, a Színjátszókör vezetőjének, valamint az összes felkészítő pedagógusnak és szülőknek, akik 
segítették a gyerekeket abban, hogy ilyen ügyesek legyenek a színpadon. 
Minden fellépőnek ezúton is gratulálunk! 

Illés-Vizsnyiczai Borbála 
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� Teljes körű temetési szolgáltatás,  

hétfőtől vasárnapig, 0-24 óráig. 
� Állandó elérhetőségünk 

06 30/447 28 66 

Vass József 
Forráskút, Csongrádi u. 20. 

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

Halottszállítási ügyelet: 
Szeged – Kiskundorozsma 

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

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helyreigazítás 

Az előző újságunkban megjelent szép korúak köszön-
tése cikk leadását követően Csongrádi Károlyné férje 
elhalálozott. Margitka néni most már családja segítsé-
gével tölti idős napjait. Elnézést kérünk Családjától, 
hozzátartozóitól a köszöntésben leírtak végett.  

Fogadják együttérzésünket. 

Forráskút Község Önkormányzata nevében 
Rabi Mihályné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírreekk  
 

Házasságkötések 
Kocsispéter Edit és Mojzes Zoltán 

és 

Vass Tímea és Szabó Lajos 

fogadott örök hűséget. Sok boldogságot! 
__________________________________________________________________________ 

Halálozás  
 Kovács Antal 

 (élt 73 évet) 

Kovács Antalné Pintér Etelka 

 (élt 68 évet) 

Id. Csongrádi Károly 

 (élt 95 évet) 

Özv. Hegedűs Sándorné Kovács Irén 

 (élt 76 évet) 

Maróti Kálmán 

 (élt 79 évet) 

  Hozzátartozói fogadják részvétünket! 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szüle-
ink, Kovács Antal és felesége, Pintér Etelka te-
metésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család 
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          Vásártartások 

 

hír – Forrás   Forráskút község lapja 
Felelős Kiadó: Forráskút Község Önkormányzata 
 Címe: 6793 Forráskút Fő u. 74. 
 Kiadásért felelős: Fodor Imre 
 Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita 

Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939 
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház 
                Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3. 
                Telefon/fax: 62/287-023 
                E-mail: muvhaz@forraskut.hu 
Megjelenés: havonta 900 példányban. 
Megjelent: 2017.06.15.  Következő lapzárta június 30. 

Az újság minden háztartás számára ingyenes.  

              

 
Ruzsa június 25. állat- és kirakodó vásár, 
Kistelek július 2. állat- és kirakodó vásár, 
Kiskundorozsma  július 9. kirakodó vásár, 
Mórahalom  július 16. állat- és kirakodó vásár. 

Orvosi ügyelet  
   Forráskúton az Orvosi Rendel őben 

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

12 – 16 óráig rendelkezésre állási id ő. 
A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS  természetesen folyamatos a forráskúti 

rendelőben 7.30 – 16 óra között,  
ezen kívüli időben (hétköznap délután  

16 órától reggel 7.30 óráig, illetve hétvégén)  
HÍVJÁK Szegedi Központi Háziorvosi ügyeletet a 104 

–ES KÖZPONTI MENTŐ SEGÉLYHÍVÓN!!!  

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK,  

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

Fodor Imre polgármester 06 70/38 28 031 

 e-mail:  polgarmester@forraskut.hu 

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

  e-mail:  iskola@forraskut.hu 

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

Művelődési Ház    tel./fax: 06 62/287-023 
 e-mail:   muvhaz@forraskut.hu 

Orvosi Rendelő 06 62/287-034 

Tanácsadó 06 62/287-066 

Fogorvosi Rendelő 06 62/287-112 

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

Négyforrás Nonprofit Kft. 06 70/489 56 56 

 e-mail:   negyforraskft@forraskut.hu 

Borostyán Étterem 06 62/287-118 

Víziközmű Társulat 06 30/505 10 13 

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata: 06 40/922-334 

        Műszaki hibabejelentés: 06 80/922-333 

Szennyvízrákötés bejelentése: 06-30/496-2450 

Partiscum Forráskút. 06 62/287-156 

Posta Forráskút 06 62/287-001 

Üllési Okmányiroda 06 62/681-370 

Repkó Zoltán KMB 06 20/209 5303 

Polgárőrség 06 70/279 0078 
 

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112 
 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET: 
Telefon:  104   

 (ingyenes mentő segélyhívó) 

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

 Tel.: 06 62/433-104 

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

Tel.: 287-118 

www.borostyanetterem.net 

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

 

Vállaljuk továbbá családi rendezvények lebonyolítását 
előjegyzés alapján, 120 főig. 

Pizza elvitelre és helyben fogyasztásra. 

Várjuk megrendelését telefonon is! 

Nyitva tartás : mindennap 11 00 - 2100 óráig. 

Várjuk kedves vendégeinket! 
Erzsébet utalványt és  

SZÉP Kártyát is elfogadunk! 

Hétvégi állatorvosi ügyelet 
 

Június 9-én 16 órától 12-én 6 óráig Dr. Papp Sándor 

Telefon: 06 30/4879-805 

Június 16-án 16 órától 19-én 6 óráig Dr. Hursán Mihály 

Telefon: 06 30/9986-139 

Június 23-án 16 órától 26-án 6 óráig Dr. Tóth Ferenc 

Telefon: 06 20/4763-517 

 

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. 
 


