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Testületi tájékoztató 
 

A Képviselő-testület június 28-án tartotta soron 
következő ülését. 
  Első napirendi pontban a Homokháti Integrált 
Szociális és Gyermekjóléti Központ 
gyermekjóléti és szociális tevékenységének 
2017. évi beszámolóját fogadták el a testület 
tagjai. A napirend tárgyalásán Csótiné Ördög 
Edit intézményvezető nem tudott részt venni, 
helyette Kaziné Olácsi Edit megbízott szakmai 
vezető ismertette az elkészített anyagot. 
évben az alábbi feladatokat látta el az Integrált 
Intézmény 

• házi segítségnyújtás, 
• közösségi pszichiátriai ellátás,
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
• család- és gyermekjóléti szolg
• szenvedélybetegek nappali ellátása,
• idősek nappali ellátása. 

  Második napirendben az Önkormányzat által 
biztosított szociális szolgáltatásai éves átfogó 
értékelését ismerhették meg a Képvisel
tagjai.  
Forráskút Község Önkormányzata saját 
feladatellátásban: 

• étkeztetést, 
• tanyagondnoki szolgáltatást, míg

Bordány Nagyközség Önkormányzatával 
közösen 

• fogyatékos személyek részére támogató 
szolgáltatást nyújt. 

Szociális étkezés tekintetébent összesen 9
rendelkezett megállapodással 201
Átlagosan, napi szinten 67 fő vette igénybe a 
szolgáltatást. Összesen 16.779 adag ebédet 
fogyasztottak el szociális étkeztetés keretében, 
melyből helyben fogyasztásra csak kis számban, 
457 adag elfogyasztásával került sor, 2.5
adagot pedig maguk vittek el az ellátottak. Az 
ebédadagok legnagyobb részét, 13.
kiszállítással, a tanyagondnokok jutották el 
térítésmentesen az ellátottakhoz. 
  A következő 2 napirendi pontban az alábbi, 
2017. évi beszámolókat tárgyalták és fogadták 
el a Testület tagjai:  
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án tartotta soron 

Homokháti Integrált 
Szociális és Gyermekjóléti Központ 
gyermekjóléti és szociális tevékenységének 
2017. évi beszámolóját fogadták el a testület 
tagjai. A napirend tárgyalásán Csótiné Ördög 

 nem tudott részt venni, 
i Edit megbízott szakmai 

 ismertette az elkészített anyagot. 2017. 
évben az alábbi feladatokat látta el az Integrált 

ellátás, 
rendszeres házi segítségnyújtás, 

szolgálat, 
szenvedélybetegek nappali ellátása, 

z Önkormányzat által 
biztosított szociális szolgáltatásai éves átfogó 

ét ismerhették meg a Képviselő-testület 

Forráskút Község Önkormányzata saját 

tanyagondnoki szolgáltatást, míg 
Nagyközség Önkormányzatával 

fogyatékos személyek részére támogató 

Szociális étkezés tekintetébent összesen 90 fő 
rendelkezett megállapodással 2017. évben. 

ő vette igénybe a 
adag ebédet 

fogyasztottak el szociális étkeztetés keretében, 
l helyben fogyasztásra csak kis számban, 

adag elfogyasztásával került sor, 2.532 
l az ellátottak. Az 

ebédadagok legnagyobb részét, 13.790 adagot 
kiszállítással, a tanyagondnokok jutották el 

 2 napirendi pontban az alábbi, 
2017. évi beszámolókat tárgyalták és fogadták 

- Somogyi Könyvtár,
- Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
- Homokháti Önkormányzatok 

Kistérségfejlesztési Társulása
- Mórahalom és Térsége Ivóví

javító programhoz kapcsolódó Társulás
- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 

Társulás, 
- Forrás-4 Szenny

zati Társulás.  
  Ötödik napirendi pontban a Helyi 
Esélyegyenlőségi program elkészítésének 
határidejét a szeptember végi ülésre javasolja a 
Képviselő-testület. A dokumentáció 
elengedhetetlen eleme a pályázatoknak, így 
alapos adatgyűjtésnek, helyzetelemzésnek kell 
megelőznie az elkészítését.
  Egyebekben a következ
döntés:  
- Az ASP pályázat zárásához szükséges az I

formációbiztonsági, valamint az Iratkezelési 
Szabályzat Képviselő-
Az említett dokumentumokat Jegyz
ismertette a megjelentekkel.

- A Csipkebogyó kézimunkakör vezet
Zoltánné kérelmére 25 ezer forintos támog
tásról döntöttek a képvisel
megrendezendő Felnő
szeti Tábor kézi hímző
vételre.  

- Várhatóan augusztus hónapban érkezik meg az 
új, pályázati forrásból beszerzett Ford busz. 
Ezt követően a régi járm
döntöttek a képviselő
Forráskúton életvitelszer
magáncélra. A bérlés részletes feltételeir
sőbbi lapszámokban számolunk be, valamint 
érdeklődhetnek a Tátika Kft
mesteri Hivatalban. 

  Zárt ülés keretében a testület döntött a 
Díszpolgári cím és a Forráskút Községért 
érdemérem odaítélésérő
hagyományainkhoz hű
Falunapunk megnyitóján kerül sor, 2018. 
augusztus 24-én. 

   Dudásné Gábor Tünde

 

Somogyi Könyvtár, 
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, 
Homokháti Önkormányzatok 
Kistérségfejlesztési Társulása, 
Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-
javító programhoz kapcsolódó Társulás, 

alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 

4 Szennyvíz-Közmű Önkormány-

Ötödik napirendi pontban a Helyi 
ségi program elkészítésének 

határidejét a szeptember végi ülésre javasolja a 
testület. A dokumentáció 

elengedhetetlen eleme a pályázatoknak, így 
ek, helyzetelemzésnek kell 

znie az elkészítését. 
Egyebekben a következő témákban született 

Az ASP pályázat zárásához szükséges az In-
formációbiztonsági, valamint az Iratkezelési 

-testület általi elfogadása. 
okumentumokat Jegyző Asszony 

ismertette a megjelentekkel. 
A Csipkebogyó kézimunkakör vezetője, Pálnik 
Zoltánné kérelmére 25 ezer forintos támoga-
tásról döntöttek a képviselők a Békéscsabán 

ő Felnőtt és Ifjúsági Népművé-
szeti Tábor kézi hímző tanfolyamán való rész-

Várhatóan augusztus hónapban érkezik meg az 
új, pályázati forrásból beszerzett Ford busz. 

en a régi jármű „hasznosításáról” 
döntöttek a képviselők az alábbiak szerint: a 
Forráskúton életvitelszerűen élők kibérelhetik 

gáncélra. A bérlés részletes feltételeiről ké-
bbi lapszámokban számolunk be, valamint 

dhetnek a Tátika Kft-nél és a Polgár-

Zárt ülés keretében a testület döntött a 
Díszpolgári cím és a Forráskút Községért 
érdemérem odaítéléséről, aminek átadására 
hagyományainkhoz hűen, az idén XXV. 
Falunapunk megnyitóján kerül sor, 2018. 

Dudásné Gábor Tünde 
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Ovis hírek 

Az Óvodák Kistérségi Egyesületének vers
mesemondó, valamint rajzversenye „Kism
kistérségben”címmel június 6.-án Mórahalmon került 
megrendezésre. A hagyományokhoz 
óvodánkból is beérkeztek a nevezések, és izgalommal 
vártuk a megmérettetést. Azon a napon
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 5 évesek korcsoportjában

                „Legjobb mesemondó”címet érdemelt Paplógó 
Gabriella  

                „Jó mesemondó” címet érdemelt Kálmán Romi
• Mese kategóriában a 6-7 évesek korcsoportjában

                 „Nagyon jó mesemondó” címet érdemelt Nagy 
Léna 

• „Kedvenc versem, mesém” rajz kategóriában: 
- 3-4 éves korcsoportban Tari Anna Blanka II. 

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

 
 
Kedves Óvó nénik, Dajka nénik!
Kisgyermekek naplójából 
 
Amikor először átléptük az Óvoda kapuját az 
ismeretlenség tárult elénk. 
Annyit tudtunk, hogy lesz egy jelünk és nagyon 
kedves Óvó nénik és Dajka nénik várnak Ránk.
Nehéz szívvel, többször sírva kapaszkodtunk Apába, 
Anyába, kérve, hogy ne hagyjon ott az Óvodában, de 
a Ti kedves szavatok, mosolyotok gyorsan 
felszárította könnyeinket és mire Ők a sarokig értek, 
mi már a többi kis pajtással együtt játszottunk a 
szőnyegen. 
Nagyon sok mondókát, verset, éneket megtanultunk 
Tőletek, alvás előtt mindig elröpítettetek a mese 
világába. 
Minden évben nagyon vártuk a Mikulást, mert, ahogy 
a mondóka is mondja, „Annak viszi, ki még hiszi, ha 

3 

Az Óvodák Kistérségi Egyesületének vers-és 
mesemondó, valamint rajzversenye „Kisművészek a 

án Mórahalmon került 
megrendezésre. A hagyományokhoz híven, 
óvodánkból is beérkeztek a nevezések, és izgalommal 

. Azon a napon közel 100 
ri tagjainak kiválasztani 

azokat, akik kategóriánként az ügyesek közül a 
A verseny végén minden 

yerek oklevélben részesült és kihirdették a 
kategóriák dobogósait, valamint a különdíjasokat.  

Mese kategóriában a 5 évesek korcsoportjában 
„Legjobb mesemondó”címet érdemelt Paplógó 

Jó mesemondó” címet érdemelt Kálmán Romi 
7 évesek korcsoportjában 

„Nagyon jó mesemondó” címet érdemelt Nagy 

„Kedvenc versem, mesém” rajz kategóriában:  
4 éves korcsoportban Tari Anna Blanka II. 

 gyermekeknek, valamint az 
knek és óvó néniknek! 

Kedves Óvó nénik, Dajka nénik! 

ször átléptük az Óvoda kapuját az 

yit tudtunk, hogy lesz egy jelünk és nagyon 
kedves Óvó nénik és Dajka nénik várnak Ránk. 
Nehéz szívvel, többször sírva kapaszkodtunk Apába, 
Anyába, kérve, hogy ne hagyjon ott az Óvodában, de 
a Ti kedves szavatok, mosolyotok gyorsan 

Ők a sarokig értek, 
mi már a többi kis pajtással együtt játszottunk a 

Nagyon sok mondókát, verset, éneket megtanultunk 
tt mindig elröpítettetek a mese 

Minden évben nagyon vártuk a Mikulást, mert, ahogy 
dóka is mondja, „Annak viszi, ki még hiszi, ha 

hull a hó, jön Télapó.” 
A szünetekről visszatérve tele voltunk élményekkel, 
amiket Ti odafigyeléssel, türelemmel végig 
hallgattatok.  
Együtt örültetek és táncoltatok velünk a Farsangokon.
Nagyon szép ajándékokkal leptetek meg a vers
mesemondó és rajzversenyeken.
Vittetek bennünket uszodába, a Budapesti Állatkertbe 
kirándulni, sőt még a Mars téri piacon is látogatást 
tettünk, együtt vásároltunk finom zöldségeket a 
salátáink elkészítéséhez. 
Nagyon sok szép rajzok
Anyukáink féltve őriznek. 
Sokat játszottunk az udvaron. Mászókáztunk, 
csúszdáztunk, fogócskáztunk.
Szívesen emlékezünk vissza a csoportszobában lév
játékokra is. 
Most ismét nehéz szívvel ballagó tarisznyával a 
vállunkon mit is mond
mondunk köszönetet a sok jóért, amit T
kaptunk. Köszönjük a kedves szavakat, a sok 
vigasztalást, tanítást, bátorítást.
Szeptembertől vár Ránk az iskola, ahol a játékot és a 
mesét felváltják a számok és a bet
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a forráskúti 
Margarét Óvodába jártunk és bízunk benne, hogy Ti 
is büszkék lesztek Ránk, ha hallotok Rólunk az 
iskolából. 

 
Anyukák naplójából

Az Óvodába való beiratkozás az Anyukák számára is 
nagyon nehéz. 
Ahogy telt az idő, egyre könnyebb volt az elválás.
Számunkra felejthetetlen élmények maradnak az 
Anyák napi ünnepségek és ajándékok, amit ezúton is 
nagyon szépen köszönünk.
Nagyon jó volt együtt tölteni a családi délutánokat.
Köszönjük a tanítást, odafigyelést. Mindig, minden 
esetben próbáltatok türelmesek maradni. 
Bízunk benne, hogy a most ballagó gyerekek szép 
élményeket hagytak szívetekben és mindig szívesen 
emlékeztek vissza Rájuk. 
Búcsúzó gyermekek és szüleik nevében nagyon 
szépen köszönünk Mindent, kívánunk Nektek 
örömökkel teli nyarat és jó pihenést!

 
Szeretettel: Napocska csoport

 

l visszatérve tele voltunk élményekkel, 
amiket Ti odafigyeléssel, türelemmel végig 
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Sokat játszottunk az udvaron. Mászókáztunk, 
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Szeretettel: Napocska csoport 
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Felsős eredményeink 
 
„Az én digitális világom” szövegalkotási 
versenyen - A Szegedi Szakképzési Centrum 
Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai 
Szakgimnáziuma szervezésében: 

1. helyezés: Gál Violetta, 
2. helyezés: Dudás Nelli 

 
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megye 
fordulójának eredménye: 

6. osztály:13. hely Galzó Kata

 
  A SZÉP MAGYAR BESZÉD verseny megyei 
fordulójának eredménye: 

5-6. osztály: 2. hely Galzó Kata 
 
Mozaik Országos Tanulmányi verseny 5 fordulós 
levelezőverseny döntőjére behívták 6 tanulónkat, 
akik irodalom és anyanyelv 7-8 tantárgyakból 
indultak:  
Gál Violetta, Dudás Nelli, Csongrádi Kamilla, Farkas 
Réka, Hegedűs Máté, Purgel Petra. 
 
A Mozaik Országos Tanulmányi versenyen
földrajz 7-8. tantárgyból iskolánk 3 tanuló vett részt: 
Forrai Krisztián és Pintér Norman 8. osztályos és 
Farkas Gusztáv 7. osztályos tanuló. 
A döntőbe jutott és 2. helyezést ért el Forrai Krisztián
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„Az én digitális világom” szövegalkotási 
A Szegedi Szakképzési Centrum 

Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai 

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megye 

13. hely Galzó Kata

 

A SZÉP MAGYAR BESZÉD verseny megyei 

6. osztály: 2. hely Galzó Kata  

Mozaik Országos Tanulmányi verseny 5 fordulós 
jére behívták 6 tanulónkat, 

8 tantárgyakból 

Gál Violetta, Dudás Nelli, Csongrádi Kamilla, Farkas 

Tanulmányi versenyen 
8. tantárgyból iskolánk 3 tanuló vett részt: 

Forrai Krisztián és Pintér Norman 8. osztályos és 

be jutott és 2. helyezést ért el Forrai Krisztián

 

 
Üllés: Fontos Sándor 
kategóriában második helyezést ért el Czakó Ella 4. 
osztályos tanuló. 
 
Mórahalom: a Csizmazia György Komplex 
Természetismereti Emlékversenyen
csapata második lett. A csapat tagjai: Dudás Dénes 5. 
osztály, Galzó Kata 6. osztály, G
és Farkas Eszter 8. osztály.
 
A Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 
fordulóján  a negyedikesek 21. (47 csapatból), az 
ötödikesek a 35. (73 csapatból), a hatodikosok a 17. 
(66 csapatból), a hetedikesek 26.(35 csapatból) 
helyezést érték el.  
A negyedikes csapat tagjai: Czakó Ella, Mata Nóra, 
Szekeres Bálint, Török Sarolt.
Az ötödikes csapat tagjai: Dudás Dénes, Kovács Aida, 
Szilágyi Klaudia, Toldi Viola.
A hatodikos csapat tagjai: Galzó Kata, Nagy Noé, 
Török Karolin. 
A hetedikes csapat tagjai: Dudás Nelli, Farkas Réka, 
Gál Violetta, Hegedűs Máté.
 
Öt tanuló részt vett a 
Nemzetközi Matematika Versenyen
döntőjébe bejutott Szekeres Bálint és Török Sarolt 
negyedik osztályos, Kovács Aida ötödik osztályos, 
Török Karolin hatodik osztályos tanuló.
 
Kovács Aida 5. osztályos és Galzó Kata 6. osztályos 
tanulónk részt vett a Kalmár László Matematika 
Verseny megyei fordulóján, 
álltak. 
 
 Az iskolánk által szervezett 
kistérségi matematikaversenyen
tanuló képviselhette iskoláját, itt
5. osztály: Dudás Dénes a negyedik,
6, osztály: Galzó Kata első és Török Karolin negyedik 
7. osztály: Dudás Nelli a hatodik helyezést érte el.
A résztvevő 9 település iskolái közötti 
csapatversenyben iskolánk a 4. helyet szerezte meg.
 
Sportversenyek: 

Az MDSZ által meghirdetett 

(2018.05.17. Ruzsa) 

• 2. helyezett lett Dudás Nelli atlétika 
háromtusa egyéni versenyszámban

• 2. helyezett lett a lány svédváltó, melynek 
tagjai: Toldi Viola, Forrai Vivien, Dudás Nelli, 
Nagy-Kardos Réka

 

 

Üllés: Fontos Sándor napok, versillusztráció 
kategóriában második helyezést ért el Czakó Ella 4. 

Mórahalom: a Csizmazia György Komplex 
Természetismereti Emlékversenyen iskolánk 
csapata második lett. A csapat tagjai: Dudás Dénes 5. 
osztály, Galzó Kata 6. osztály, Gál Violetta 7. osztály, 

 

Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 
a negyedikesek 21. (47 csapatból), az 

ötödikesek a 35. (73 csapatból), a hatodikosok a 17. 
(66 csapatból), a hetedikesek 26.(35 csapatból) 

A negyedikes csapat tagjai: Czakó Ella, Mata Nóra, 
Szekeres Bálint, Török Sarolt. 
Az ötödikes csapat tagjai: Dudás Dénes, Kovács Aida, 
Szilágyi Klaudia, Toldi Viola. 
A hatodikos csapat tagjai: Galzó Kata, Nagy Noé, 

at tagjai: Dudás Nelli, Farkas Réka, 
űs Máté. 

Öt tanuló részt vett a Bonifert Domonkos 
Nemzetközi Matematika Versenyen, amelynek a 

jébe bejutott Szekeres Bálint és Török Sarolt 
negyedik osztályos, Kovács Aida ötödik osztályos, 

k Karolin hatodik osztályos tanuló. 

Kovács Aida 5. osztályos és Galzó Kata 6. osztályos 
Kalmár László Matematika 

Verseny megyei fordulóján, ahol sikeresen helyt 

Az iskolánk által szervezett Forráskút Kupa 
ikaversenyen évfolyamonként 2 

tanuló képviselhette iskoláját, itt 
5. osztály: Dudás Dénes a negyedik, 
6, osztály: Galzó Kata első és Török Karolin negyedik  
7. osztály: Dudás Nelli a hatodik helyezést érte el. 

 9 település iskolái közötti 
versenyben iskolánk a 4. helyet szerezte meg. 

Az MDSZ által meghirdetett Kis Iskolák Versenye 

2. helyezett lett Dudás Nelli atlétika 
háromtusa egyéni versenyszámban 
2. helyezett lett a lány svédváltó, melynek 

Toldi Viola, Forrai Vivien, Dudás Nelli, 
Kardos Réka 



 

• 5. helyezett lett a fiú svédváltó, melynek 
tagjai: Oláh Ferenc, Meszes Patrik, Heged
Máté, Kiss Balázs 

• 2. helyezett lett a lány atlétika csapat, 
melynek tagjai: Czékus Noémi, Toldi Viola,
dudás Nelli, Forrai Vivien, Csongrádi 
Kamilla, Nagy-Kardos Réka 

• 5. helyezett lett a fiú atlétika csapatunk, 
melynek tagjai: Király Soma, Oláh Ferenc, 
Meszes Patrik, Hegedűs Máté, Kiss Balázs, 
Tandari Dávid 

• 4. helyezett lett a lány kézilabda csapat, 
melynek tagjai: Csongrádi Kamilla, Dudás 
Jázmin, Dudás Nelli, Farkas Eszter, Farkas 
Réka, Gál Violetta, Kánis Izolda, Korsós 
Roxána, Monostori Netti, Nagy
Nagy-Kardos Réka 

 

Az MDSZ által meghirdetett tollaslabda egyéni 
(2018.03.23. Kiskunfélegyháza) versenyen

3. helyezett lett Dudás Nelli „Toll A” kategóriában 
az országos döntőben. 
A tanév során Dudás Nelli tollaslabda sportágban 
több nemzetközi 
versenyen is 
eredményesen 
szerepelt. Képviselte 
hazánkat 
Horvátországban, 
Szlovákiában, 
Csehországban és 
Bulgáriában. Ez utóbbi 
helyen párosban a 3. 
helyet szerezte meg. 
 

Dudás Nelli 7. osztályos 
tanuló elnyerte a Magyarország Jó tanulója
sportolója 2017-díjat. 

Bozsik-program intézményi 
beszámoló 

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános 
Iskola és AMI – forráskúti csapata a 2017/18
szezonban 4 csapattal képviseltette magát. 
Szerepeltünk I. korcsoportban (1-2 osztályosok), II. 
korcsoportban (3-4 osztályosok), III. korcsoportos 
lány csapattal (5-6 osztályosok), illetve IV. 
korcsoportos fiúkkal. A fesztiválok/tornák a Ruzsán, 
Bordányban, Forráskúton zajlottak le, az utazásban 
nagy segítségünkre volt az önkormányzat, hiszen 
minden alkalommal biztosítottak számunkra buszt. A 
rendezvények végén minden alkalommal érmet, 
oklevelet kaptunk. 
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5. helyezett lett a fiú svédváltó, melynek 
tagjai: Oláh Ferenc, Meszes Patrik, Hegedűs 

2. helyezett lett a lány atlétika csapat, 
melynek tagjai: Czékus Noémi, Toldi Viola, 
dudás Nelli, Forrai Vivien, Csongrádi 

5. helyezett lett a fiú atlétika csapatunk, 
melynek tagjai: Király Soma, Oláh Ferenc, 

űs Máté, Kiss Balázs, 

4. helyezett lett a lány kézilabda csapat, 
ek tagjai: Csongrádi Kamilla, Dudás 

Jázmin, Dudás Nelli, Farkas Eszter, Farkas 
Réka, Gál Violetta, Kánis Izolda, Korsós 
Roxána, Monostori Netti, Nagy-Kardos Lilla, 

Az MDSZ által meghirdetett tollaslabda egyéni 
a) versenyen 

3. helyezett lett Dudás Nelli „Toll A” kategóriában 

A tanév során Dudás Nelli tollaslabda sportágban 

Magyarország Jó tanulója - Jó 

program intézményi 

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános 
forráskúti csapata a 2017/18-as 

szezonban 4 csapattal képviseltette magát. 
2 osztályosok), II. 

4 osztályosok), III. korcsoportos 
6 osztályosok), illetve IV. 
A fesztiválok/tornák a Ruzsán, 

Bordányban, Forráskúton zajlottak le, az utazásban 
nagy segítségünkre volt az önkormányzat, hiszen 
minden alkalommal biztosítottak számunkra buszt. A 
rendezvények végén minden alkalommal érmet, 

I.  korcsoport: Forráskutat hétf
képviselte ebben a korosztályban. Feszt
vál keretében ügyességi feladatok és sok 
játék szerepelt programjukban. A gyer
kek nagyon jól érezték magukat a re
dezvényeken, csokit üdít
lommal átvehettek jutalom gyanánt.

Játékosok: Tari Krisztián, Muhel Tibor, 

 
 
 
 
 
 

 
II.  korcsoport: A csapat létsz

már meghatározott pályán, meghatározott 
létszámmal, meghatározott játékid
játszanak. A pálya mé
kapu mérete 3x2 méter, játékid
perc/mérkőzés, 4+1 f
kőznek. Egy tornán 60 percet játszha
nak. Jó játékunknak köszönhet
során szinte soha nem találtunk legy
re. 

Játékosok: Demeter 
Rajmund, Jenei Gábor, Király Soma, Oláh 
Ferenc, Meszes Zsolt, Dudás Dénes, Zámbó 
Viktor, Csongrádi Zoltán.

 

III.  korcsoport lányok:
12 fő. A pálya mérete 40x20 méter, a k
pu mérete 3x2, játékid
perc/mérkőzés, 4+1 f
kőznek egymással. Ezen
rendkívül eredményesen szerepeltek. Sok 
gól, tetszetős játék jellemezte mérk
inket. Ebből a csapatból kikerült egy j
tékos (Széll Szaffi), aki a SZEOL NB1
es bajnok csapatának tagjává vált. 

 

 

: Forráskutat hétfős csapat 
képviselte ebben a korosztályban. Feszti-
vál keretében ügyességi feladatok és sok 
játék szerepelt programjukban. A gyere-
kek nagyon jól érezték magukat a ren-
dezvényeken, csokit üdítőt minden alka-
lommal átvehettek jutalom gyanánt.  

Játékosok: Tari Krisztián, Muhel Tibor, 
Kovács Áron, 
Meszes Viktor, 
Németh Zoárd, 
Sápi Bence, 

Mantsch 
Mihály. 

: A csapat létszáma 9 fő. Ők 
rozott pályán, meghatározott 

létszámmal, meghatározott játékidővel 
játszanak. A pálya mérete 40x20 méter, a 
kapu mérete 3x2 méter, játékidő 15 

őzés, 4+1 fős csapatok mér-
znek. Egy tornán 60 percet játszhat-

nak. Jó játékunknak köszönhetően az év 
során szinte soha nem találtunk legyőző-

Demeter András, Gyuris 
i Gábor, Király Soma, Oláh 

Ferenc, Meszes Zsolt, Dudás Dénes, Zámbó 
Viktor, Csongrádi Zoltán. 

korcsoport lányok: A csapat létszáma 
ő. A pálya mérete 40x20 méter, a ka-

pu mérete 3x2, játékidő 15 
őzés, 4+1 fős csapatok mér-

znek egymással. Ezen korosztály 
rendkívül eredményesen szerepeltek. Sok 

ős játék jellemezte mérkőzése-
ől a csapatból kikerült egy já-

tékos (Széll Szaffi), aki a SZEOL NB1-
es bajnok csapatának tagjává vált.  
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A lányok egész évben kitartóan és lelkesen 
dolgoztak a sikerek érdekében.  
 
Játékosok: Czékus Noémi, Farkas Réka, Fo
rai Vivien, Sárközi Emília, Széll Szaffi, Gy
ris Adrienn, Borbás Lorina, Ocskó Patrícia, 
Toldi Viola, Török Karolin, Vass Karolina, 
Vigh Liliána.  

 
I. korcsoport: A csapat létszáma 8 f

mérete 40x20 méter, a kapu mérete 3x2, játé
idő 15 perc/mérkőzés, 4+1 fős csapatok. A fiúk 
motiváltan jól játszottak, többször gy
tértünk haza. 

 
Játékosok: Forrai Krisztián, Gyuris Roland, Kiss B

lázs, Kusztovszki Kristóf, Balogh Péter, Balog 
Martin, Godó Arnold, Hegedűs Máté.

 

 HAJRÁ FORRÁSKÚT! 

Citerás hírek 
 

Idén, Június 2-án, szombaton került másodjára 
megrendezésre, az Országos Népzeneoktatás Ünnepe, 
Óbudán. Vidám, lelkes kis csapat indult útnak két 
településről, Bordányból, az Ádám Jenő
Iskola és AMI-ból, valamint Forráskútról, a 
Forráskúti Általános Iskola és AMI
utazott fel s képviselte a két iskolát citera és népiének 
produkcióval; tanárunkkal, valamint négy szül
testvérrel. Szombat reggel 7:30-kor találkoztunk a 
bordányi iskola előtt majd mentünk át a Forráskúti 
Iskolához, s onnan indultunk tovább a bordányi 
Önkormányzat kisbuszával. A kisbuszt köszönjük a 
bordányi Polgármester Úrnak, Tanács Gábornak s a 
Szegedi Tankerületi Központnak az anyagi 
támogatást. Útközben jó volt a hangulat, 
beszélgettünk, játszottunk, énekeltünk val
tulipánokat hajtogattunk Tanárnőnek, dekorációra, 
készülődve a következő koncertünkre. Örkényben 
megálltunk a pihenőhelynél, ahol a felnő
gyermekek forró csoki, szendviccsel feltölt
jókedvűen folytathattuk az utat. Budapesten
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A lányok egész évben kitartóan és lelkesen 
 

Játékosok: Czékus Noémi, Farkas Réka, For-
rai Vivien, Sárközi Emília, Széll Szaffi, Gyu-

Ocskó Patrícia, 
Toldi Viola, Török Karolin, Vass Karolina, 

 

A csapat létszáma 8 fő. A pálya 
mérete 40x20 méter, a kapu mérete 3x2, játék-

ős csapatok. A fiúk 
motiváltan jól játszottak, többször győztesen 

Játékosok: Forrai Krisztián, Gyuris Roland, Kiss Ba-
lázs, Kusztovszki Kristóf, Balogh Péter, Balog 

űs Máté. 

án, szombaton került másodjára 
megrendezésre, az Országos Népzeneoktatás Ünnepe, 
Óbudán. Vidám, lelkes kis csapat indult útnak két 

l, Bordányból, az Ádám Jenő Általános 
ból, valamint Forráskútról, a 

nos Iskola és AMI-ból 13 diák 
utazott fel s képviselte a két iskolát citera és népiének 
produkcióval; tanárunkkal, valamint négy szülő s két 

kor találkoztunk a 
tt majd mentünk át a Forráskúti 

onnan indultunk tovább a bordányi 
Önkormányzat kisbuszával. A kisbuszt köszönjük a 
bordányi Polgármester Úrnak, Tanács Gábornak s a 
Szegedi Tankerületi Központnak az anyagi 
támogatást. Útközben jó volt a hangulat, 
beszélgettünk, játszottunk, énekeltünk valamint papír 

őnek, dekorációra, 
 koncertünkre. Örkényben 

helynél, ahol a felnőttek kávé, a 
gyermekek forró csoki, szendviccsel feltöltődve és 

en folytathattuk az utat. Budapesten 

megálltunk a Parlamenttel szemben a Dunaparton, s 
kicsit körbe néztünk, elmentünk egy csarnokba, ahol 
finomságokat tudtunk venni, enni
helyszínre, megkerestük a nekünk kijelölt sátrat, ahol 
lepakolhattunk, majd beregisztrált bennünket T
Mindenki kapott a karjára egy karszalagot, amire 
később az ebédet kaptuk, gulyáslevest és egy pohár jól 
eső limonádét. Tanárnő kap
meg☺  
Napközben kirakodóvásárt nézegethettünk, majd 
próbáltunk egyet, s hamarosan a színpa
A bordányi Vadgesztenye Citerazenekar Bordányi 
népdalokat játszott, a bordányi népi ének együttes 
Zoborvidéki népdalokat énekelt,s volt egy népi énekes 
szóló műsorunk is ahol ének s Tanárn
gazdagítottuk műsorunkat. Forráskút
citerazenét hallhattunk, ahol a dunántúli 
kapkodótechnikában gyönyörködhettünk, majd a 
Cinke Citerazenekar Forráskúti népdalokat, a 
Tűzrózsa Citerazenekar szatmári népdalokat játszott. 
A műsorunk végét közös csokor zárta, Jászsági 
népdalokat citeráztunk s énekeltünk közösen. 
A fellépés után megkaptuk az ebédet, majd 
elköszöntünk a helytől s elindultunk hazafelé.
Nagyon szép nap volt, jól éreztünk magunkat s külön 
öröm, hogy mindkét településr
mindkét helynek jóhírrel, szép zené
Köszönjük 
Résztvevők Bordányból: Sárközi Szimonetta, Tóth 
Cintia, Juhász Anna és anyukája, Kiss Vanessza és 
családja, Deme Mihály, Gábor Zalán, Forráskútról: 
Gyuris Adri és édesapja, Vass Karolina, Török Sarolt, 
Gál Henrietta, Gál Violetta, Galzó Kata, Gyöngyi 
Máté, sofőrünk: Vass Gábor és Kiss Csillag Anna 
Tanárnő 

 

megálltunk a Parlamenttel szemben a Dunaparton, s 
kicsit körbe néztünk, elmentünk egy csarnokba, ahol 
finomságokat tudtunk venni, enni-inni. Megérkezve a 
helyszínre, megkerestük a nekünk kijelölt sátrat, ahol 
lepakolhattunk, majd beregisztrált bennünket Tanárnő. 
Mindenki kapott a karjára egy karszalagot, amire 

bb az ebédet kaptuk, gulyáslevest és egy pohár jól 
ő kapott sör jegyet, de nem itta 

Napközben kirakodóvásárt nézegethettünk, majd 
próbáltunk egyet, s hamarosan a színpadon zenéltünk. 
A bordányi Vadgesztenye Citerazenekar Bordányi 
népdalokat játszott, a bordányi népi ének együttes 
Zoborvidéki népdalokat énekelt,s volt egy népi énekes 

sorunk is ahol ének s Tanárnő citerajátékával 
űsorunkat. Forráskútról Szóló 

citerazenét hallhattunk, ahol a dunántúli 
kapkodótechnikában gyönyörködhettünk, majd a 
Cinke Citerazenekar Forráskúti népdalokat, a 

zrózsa Citerazenekar szatmári népdalokat játszott. 
sorunk végét közös csokor zárta, Jászsági 

ráztunk s énekeltünk közösen.  
A fellépés után megkaptuk az ebédet, majd 

ől s elindultunk hazafelé. 
Nagyon szép nap volt, jól éreztünk magunkat s külön 
öröm, hogy mindkét településről tudtunk jönni, s 
mindkét helynek jóhírrel, szép zenével adhattunk. 

szépen!  
k Bordányból: Sárközi Szimonetta, Tóth 

Cintia, Juhász Anna és anyukája, Kiss Vanessza és 
családja, Deme Mihály, Gábor Zalán, Forráskútról: 
Gyuris Adri és édesapja, Vass Karolina, Török Sarolt, 

ioletta, Galzó Kata, Gyöngyi 
rünk: Vass Gábor és Kiss Csillag Anna 

 



[öéâÇ~ àö}t 

 

 

Köszönet Márti néninek!
 

Első osztályban megtanítottad matekból az 
összeadást, kivonást 1-től 20-ig, magyarból írni, 
olvasni, és mire Mindenkinek tisztán ment a g, az r 
és az u, Farsangon Te voltál a fantasztikus Gru.
Osztálykiránduláson a Vadnyugati városban jártunk, 
itt láthatták, hogy milyen igazi western h
váltunk. 
Augusztusban kitartóan jöttünk a próbákra, együtt 
vártuk az elsősöket a szép évnyitóra. 
Másodikban matekból a szorzótáblát kérted, 
magyarból a szavak és mondatfajták jöttek, 
Februárban kiderült, hogy ki is az ász, Farsangon 
láthattuk a szépséges Szörnyella de Frászt.
Osztálykiránduláson a Maros fölött csúsztunk, utána 
a Hagymatikumban vidáman strandoltunk.
Zánkán kezdtük a harmadik évet, együtt fede
fel a Balaton felvidéket. Túrázás, bobozás, fagyizás 
kedves emlék marad, hazaérve a felmér
megoldatlan maradt. 
Gyertyafény keringőre dúdoltuk Anasztázia 
dallamát, Karácsonyi műsorunkkal elkápráztattuk 
az egész iskolát. 
A TV maci zenéje a legtöbb korosztálynak ismer
az idei Farsangon Te voltál a csinos Pizsih
Családi szarvasi kirándulással zártuk a tanévet, 
Évek múltával öröm lesz felidézni a sok szép 
emléket. 
A Mini Magyarország látványa leny
gyermeket, szülőt egyaránt, Sétahajóval e
nagy Magyarország középpontját. 
A Mikulás bulikon szuper volt a játék és a zene, az 
anyák napi műsoroktól a közönségnek könnyes volt 
a szeme. 
 
Év végén a piros pontokat ajándékokkal 
jutalmaztad, Jóságod, szereteted Mindenki szívében 
megmarad. Mi nagyon megszerettünk Téged a 
három év alatt, reméljük, hogy ez az osztály is 
szívedben helyet kap. 
Köszönet a három év kemény munkájáért, Mi most 
tovább lépünk szeptembertől vár Ránk a negyedik 
tanév. 
Tiszta szívvel, sok szeretettel kívánunk Neked jó 
pihenést és szép nyarat, az új osztályodhoz 
kellemes, örömteli pillanatokat! 
Forráskút, 2018. június 20. 
     
 3. osztály (2017/18) 
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Köszönet Márti néninek! 
osztályban megtanítottad matekból az 

ig, magyarból írni, 
olvasni, és mire Mindenkinek tisztán ment a g, az r 
és az u, Farsangon Te voltál a fantasztikus Gru. 
Osztálykiránduláson a Vadnyugati városban jártunk, 
itt láthatták, hogy milyen igazi western hősökké 

Augusztusban kitartóan jöttünk a próbákra, együtt 
 

Másodikban matekból a szorzótáblát kérted, 
ak és mondatfajták jöttek,  

Februárban kiderült, hogy ki is az ász, Farsangon 
láthattuk a szépséges Szörnyella de Frászt. 
Osztálykiránduláson a Maros fölött csúsztunk, utána 
a Hagymatikumban vidáman strandoltunk. 
Zánkán kezdtük a harmadik évet, együtt fedeztük 
fel a Balaton felvidéket. Túrázás, bobozás, fagyizás 
kedves emlék marad, hazaérve a felmérők fele 

re dúdoltuk Anasztázia 
sorunkkal elkápráztattuk 

b korosztálynak ismerős, 
az idei Farsangon Te voltál a csinos Pizsihős. 
Családi szarvasi kirándulással zártuk a tanévet, 
Évek múltával öröm lesz felidézni a sok szép 

A Mini Magyarország látványa lenyűgözte 
t egyaránt, Sétahajóval elértük a 

A Mikulás bulikon szuper volt a játék és a zene, az 
soroktól a közönségnek könnyes volt 

végén a piros pontokat ajándékokkal 
jutalmaztad, Jóságod, szereteted Mindenki szívében 

agyon megszerettünk Téged a 
három év alatt, reméljük, hogy ez az osztály is 

Köszönet a három év kemény munkájáért, Mi most 
l vár Ránk a negyedik 

Tiszta szívvel, sok szeretettel kívánunk Neked jó 
st és szép nyarat, az új osztályodhoz 

 

Művelődési Ház programajánlója
Szakköreinkhez, klubjainkhoz 

továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni! 

Szeretettel várunk mindenkit!

Nyugdíjasklub hétfőnként 15.00

Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 17.0

Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától

Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében” 
csütörtökönként 17 órától 

Tűzzománc szakkör Csütörtökönként 18.00 órátó

Zumba  

hétfőnként 19 órától                    

Balett   

 a NYÁRI SZÜNETBEN SZÜNETEL!

Amatőr SzínKör   
Hétfőnként 18 órától Kálmán Dánielné vezetésével

Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztő
terapeuta vezetésével július 16

Nagycsaládos gyűlés  
augusztus 7-én, kedden 18 órától.

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

KÖNYVTÁR                  
Kedden és csütörtökön 8-12 és 13
 

Szeretettel várjuk
Művelődési Ház nyitva tartása: 

hétfő, csütörtök: 10

kedd, szerda, péntek: 10

www.facebook.com/forraskutimuvhaz

Radnóti Miklós: Július  

Düh csikarja fenn a felhőt, 
fintorog. 

Nedves hajjal futkároznak 
mezétlábas záporok. 

Elfáradnak, földbe búnak, 
este lett. 

Tisztatestű hőség ül a  
fényesarcú fák felett.  

 

Művelődési Ház programajánlója 
Szakköreinkhez, klubjainkhoz  

továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!  

Szeretettel várunk mindenkit! 

főnként 15.00-tól 

próbák hétfőnként 17.00 órától 

szerdánként 9 órától 

„az egymástól tanulás jegyében” 

sütörtökönként 18.00 órától 

                     

a NYÁRI SZÜNETBEN SZÜNETEL! 

étfőnként 18 órától Kálmán Dánielné vezetésével  

Godáné Ádám Mária egészségfejlesztő-
július 16-án közös főzés 

 
órától. 

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA 
18 óráig tart nyitva 

 

12 és 13-18 óráig  

Szeretettel várjuk! 
Művelődési Ház nyitva tartása:  

hétfő, csütörtök: 10-20 óráig 

kedd, szerda, péntek: 10-18 óráig 

www.facebook.com/forraskutimuvhaz 
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Egyházközségi hírek 
Július 11. Szerda: Szent Benedek Európa f

védőszentje,  
Július 23. Hétfő: Szent Brigitta, Európa 

társvédőszentjének napja.  
Július 24. Kedd: Árpád-házi Szent Kinga ünnepe, 
Július 25. Szerda: Szent Jakab apostol ünnepe. 
Július 26. Csütörtök: Szent Anna ünnepe. 
Augusztus 5. Évközi 18. Vasárnap - Havas 

Boldogasszony ünnepe 
Augusztus 6. Hétfő: URUNK 

SZINEVÁLTOZÁSÁNAK ünnepe. For
egész napos szentségimádás, reggel 8 óra 
Rózsafüzér, ½ 9-től SZENTMISE, mise után 
szentségkitétel – napközben ne hagyjuk magára a 
szentségi Jézust, Neked is legyen reá legalább egy 
10 perced!!! Este 18,00 órakor közös 
Szentségimádás – 18.30 órakor záró szentmise!

 
SZÍVBŐL JÖVŐ IMA  

 
(Gyermekek a szülőkért) 

A Te szent oltalmadban bízva, Ó kedves szent Antal!
Emelem föl szívemet, Mennyei Atyámhoz, kérve az 

bőséges kegyelmét és áldását édes SZÜLEIMRE.
És minthogy én magam még gyönge vagyok, azért tég
hívlak segítségül, óh, hatalmas csodatevő, hogy édes jó 

szüleimet erősítsd és vigasztald az élet nehéz 
küzdelmeiben. Magamat pedig vezérelj mindig a gyermeki 

erények útján, hogy jó szüleimnek soha bánatot vagy 
keserűséget ne okozzak, hanem jó magavisele
méltó legyek ama nagy szeretetedre és gondoskodásra, 
mellyel irántam viseltetnek. Távoztass el tő

kísértést, szomorúságot, csapást és tartsd meg 
mindnyájunkat szerető pártfogásodban. Ámen.

 
     KÉRTEM ISTENT 
 
A választások idején sokszor és sok emberben 
fölvetődött a „BÖCSÜLET”, a „BECSÜLET” 
kérdése!   Van-e a becsületnek érteke e Földön? Van
e értéke a Földkerekségen? Van-e értéke e kerek 
Világon? Csaltak! Csalnak! Hazudnak… csendben 
gondolják, mert „mi is” Csalunk, Csaltunk...
mondták, MONDJÁK sokan e napokban!
    Olvastam egy igen érdekes kísérletrő

kitalálói néhány ország fővárosában „elvesztettek” 12 
pénztárcát és várták mennyi érkezik vissza. 
Magyarországról nyolc érkezett meg a benne hagyott 
pénzzel együtt az igazolványról leolvasott címre. 
Tehát e kis játék alapján hazánk kétharmada 
becsületes. Jó ezt hallani, de ha jól belegondolunk 
nem is annyira jó arány. Csakhogy a „léc” annyira 
lent van, hogy már ennek is örülhetünk!?...
Hol tart a mai világban a becsület? 
   - Töprengtem én is.. a mai gyerekek ismerik
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Július 11. Szerda: Szent Benedek Európa fő 

: Szent Brigitta, Európa 

házi Szent Kinga ünnepe,  
Július 25. Szerda: Szent Jakab apostol ünnepe.  
Július 26. Csütörtök: Szent Anna ünnepe.  

Havas 

SZINEVÁLTOZÁSÁNAK ünnepe. Forráskúton 
egész napos szentségimádás, reggel 8 óra 

l SZENTMISE, mise után 
napközben ne hagyjuk magára a 

szentségi Jézust, Neked is legyen reá legalább egy 
10 perced!!! Este 18,00 órakor közös 

záró szentmise! 

 

 
A Te szent oltalmadban bízva, Ó kedves szent Antal! 
Emelem föl szívemet, Mennyei Atyámhoz, kérve az ő 

séges kegyelmét és áldását édes SZÜLEIMRE. 
És minthogy én magam még gyönge vagyok, azért téged 
hívlak segítségül, óh, hatalmas csodatevő, hogy édes jó 

sítsd és vigasztald az élet nehéz 
küzdelmeiben. Magamat pedig vezérelj mindig a gyermeki 

erények útján, hogy jó szüleimnek soha bánatot vagy 
séget ne okozzak, hanem jó magaviseletemmel 

méltó legyek ama nagy szeretetedre és gondoskodásra, 
mellyel irántam viseltetnek. Távoztass el tőlük minden 

kísértést, szomorúságot, csapást és tartsd meg 
 pártfogásodban. Ámen. 

és sok emberben 
dött a „BÖCSÜLET”, a „BECSÜLET” 

e a becsületnek érteke e Földön? Van-
e értéke e kerek 

Világon? Csaltak! Csalnak! Hazudnak… csendben 
gondolják, mert „mi is” Csalunk, Csaltunk...- 

MONDJÁK sokan e napokban! 
Olvastam egy igen érdekes kísérletről. A kísérlet 

városában „elvesztettek” 12 
pénztárcát és várták mennyi érkezik vissza. 
Magyarországról nyolc érkezett meg a benne hagyott 

yról leolvasott címre. 
Tehát e kis játék alapján hazánk kétharmada 
becsületes. Jó ezt hallani, de ha jól belegondolunk 
nem is annyira jó arány. Csakhogy a „léc” annyira 
lent van, hogy már ennek is örülhetünk!?... 

prengtem én is.. a mai gyerekek ismerik-e ezt a 

szót, hogy becsület? Része-e még a gyermeknevelésnek? 
Felhívjuk-e gyermekeink figyelmét: mit jelent 
becsületesen élni, mit jelent becsületesen gondolkodni? 
„magyarázzuk-e” a fogalmat életünk példájával?
   - Pedig igazából nem is olyan nehéz szó… 
ÉRTHETŐ,- de NEHEZEN ÉLHET
előfordul a Szentírásban „ne hazudj, mások becsületében 
kárt ne tégy!”  Van isteni parancsunk arra is, hogy 
legyünk becsületesek, ne tegyünk olyasmit , amivel 
mások becsületébe gázolunk…Ám sajnos ma nem 
evidencia a családokban a becsületre való nevelés. Sokan 
úgy gondolják, a jólneveltség nem el
hátrányt jelent. Ma annak áll a világ, aki csibészkedik, 
aki ügyeskedik, próbál „praktikusabban” gondolkodni 
bizonyos dolgokról. Aki már gyermekét is arra tanítja, 
hogy senkiben ne bízzon, legyen dörzsölt. A 
becsületesség egyet jelent a hitelességgel. Tehát 
becsületes ember vagyok?!  
     Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, de 
felelte: Nem. Azt mondta
megpróbáltatás terméke, nem kapni, megszerezni kell.
   Kértem Istentől, hogy adjon nekem boldogságot, de 
azt felelte: Nem. Azt mondta, csak áldását adhatja 
boldogság rajtam múlik, hogy miként fogadom azt. 
   Kértem Istentől, hogy kíméljen meg a fájdalmaktól, de 
Ő azt felelte: Nem.  A szenvedés eltávolít a világ 
hiúságától és közelebb visz Hozzá.
   Kértem Istentől, adjon lelki fejl
Nem. Azt mondta, hogy a fejlő
hajlandó megmetszeni, hogy egészséges é
gyümölcs.  
   Kértem Istentől, hogy segítsen másokat szeretni úgy, 
ahogy Ő szeret engem. Erre azt felelte: látom, már 
kezded érteni…  
    Kértem erőt… És adott Isten nehézségeket, melyek 
erőssé tesznek.  
    Kértem bölcsességet… És adott problémákat, hogy 
megoldjam azokat.  
   Kértem bátorságot… És adott veszélyeket, hogy 
legyőzzem őket.  
   Kértem, adjon szeretetet… És Isten adott gondterhelt 
embereket, hogy segítsek rajtuk…
   Kértem kegyelmeket… És adott Isten lehet
kapcsolódni a kegyelemhez.  
   Semmit sem kaptam, amit akartam. 
   MEGKAPTAM MINDENT, AMIRE SZÜKSÉGEN 
VOLT.  .  
   És IMÁIM MEGHALLGATÁSRA LELTEK. …És 
Isten azt mondta: Igen.  
   Megkérdeztem Istent, könnyebb volna
ha nem akarnék mindig mindent én megoldani? És 
felelte: Igen.  Azt mondta: átenged
kezdeményezést a földi dolgokban nem a szabad 
akaratom feladását jelenti, hanem a mennyei távlatok 
elfogadását. 

 

e még a gyermeknevelésnek?  
e gyermekeink figyelmét: mit jelent 

becsületesen élni, mit jelent becsületesen gondolkodni? 
e” a fogalmat életünk példájával? 

Pedig igazából nem is olyan nehéz szó… - Igen, elég 
de NEHEZEN ÉLHETŐ.. Sok helyen 

fordul a Szentírásban „ne hazudj, mások becsületében 
kárt ne tégy!”  Van isteni parancsunk arra is, hogy 
legyünk becsületesek, ne tegyünk olyasmit , amivel 

ok becsületébe gázolunk…Ám sajnos ma nem 
evidencia a családokban a becsületre való nevelés. Sokan 
úgy gondolják, a jólneveltség nem előnyt, inkább 
hátrányt jelent. Ma annak áll a világ, aki csibészkedik, 
aki ügyeskedik, próbál „praktikusabban” gondolkodni 
bizonyos dolgokról. Aki már gyermekét is arra tanítja, 
hogy senkiben ne bízzon, legyen dörzsölt. A 
becsületesség egyet jelent a hitelességgel. Tehát 

Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, de Ő azt 
felelte: Nem. Azt mondta, hogy a türelem a 
megpróbáltatás terméke, nem kapni, megszerezni kell. 

l, hogy adjon nekem boldogságot, de Ő 
azt felelte: Nem. Azt mondta, csak áldását adhatja – a 
boldogság rajtam múlik, hogy miként fogadom azt.  

kíméljen meg a fájdalmaktól, de 
 azt felelte: Nem.  A szenvedés eltávolít a világ 

hiúságától és közelebb visz Hozzá. 
l, adjon lelki fejlődést, de Ő azt felelte: 

Nem. Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom, de 
egészséges és szép legyen a 

l, hogy segítsen másokat szeretni úgy, 
 szeret engem. Erre azt felelte: látom, már 

t… És adott Isten nehézségeket, melyek 

… És adott problémákat, hogy 

Kértem bátorságot… És adott veszélyeket, hogy 

Kértem, adjon szeretetet… És Isten adott gondterhelt 
embereket, hogy segítsek rajtuk… 

Kértem kegyelmeket… És adott Isten lehetőségeket, 

Semmit sem kaptam, amit akartam.  
MEGKAPTAM MINDENT, AMIRE SZÜKSÉGEN 

És IMÁIM MEGHALLGATÁSRA LELTEK. …És 

Megkérdeztem Istent, könnyebb volna-e velem a dolga, 
indent én megoldani? És Ő azt 

lte: Igen.  Azt mondta: átengedni neki a 
kezdeményezést a földi dolgokban nem a szabad 
akaratom feladását jelenti, hanem a mennyei távlatok 

Folytatás a következő oldalon 
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   Megkérdeztem Istent, jobban érteném-e amit 
mondani akar, ha többet lennék vele kettesben, 
csendben? És Ő azt felelte: Igen. Azt mondta: ami 
igazán fontos, az mindig csendben születik, gondolat, 
vers, zene, megharcolt döntések egyaránt. 
   Megkérdeztem Istent, szeret-e Ő engem 
bűneimmel, nyomorúságommal együtt?  És Ő azt 
felelte: Igen. Azt mondta éppen azért szeret, hogy ne 
bűneimen, nyomorúságaimon keresztül lássam az 
életet, hanem az Ő irgalmán keresztül. Így lesz erőm 
harcolni bűneim ellen és megküzdeni a 
nyomorúságaimmal..  
   Megkérdeztem Istent, Jöhetek-e Hozzá máskor is 
ilyen furcsa kérdésekkel? És Ő azt felelte: Igen.  És 
azt mondta, a kérdés már fél gyógyulás, ha neki 
teszem fel a kérdéseimet, tőle remélhetek válaszokat 
is. 
   Nem kaptam választ életem összes kérdésére, de 
választ kaptam minden feltett kérdésemre.  
 
Had zárjam egy vajdasági népmesével (Csóka 1910) 
  „ Annak idejin, miko   Krisztus a fődön járt, Szent 
Péter vót a kísérője. Hát möntek, vándorotak. Gyalog 
möntek, persze Krisztus mönt elő, Pétör mönt utána. 
Májd mögpillantott Krisztus egy apró pénzdarabot, 
de e vótak fáradva nagyon. 
   Nézd, Pétör – aszongya -, ott van egy pénzdarab, 
vödd föl, jó lössz az, májd  vögyünk rajta valamit! 
  Hát -  aszongya – Uram! Olyan kicsike az a pénz, 
hogy nem is érdemes lehajúlni érte! 
  Mindegy, Krisztus lehajút, azt fövötte a 
pénzdarabot. 
  Odaértek a legközelebbi faluhoz, vött rajta tíz szöm 
cseresznyét Jézus Krisztus.  
  - Jaj de éhös vagyok! – aszongya  Pétör, - mikó 
őszünk mán  a cseresznyébű?… 
   - Máj, ha kimögyünk! Iparkodni köll. Most köll 
mönni! Máj öszünk, ha mögpihenünk! 
    Ahogy  möntekaz úton,  Jézus Krisztus  bizonyos 
időnként leejtött akarattá egy szöm cseresznyét.  Hát 
persze Pétör éhös vót, mohón fölkapta és benyalta. 
Möntek, möntek megin tovább, megin egy szömet  
leejtött... Úgy, hogy aszongya egyszer Krisztus: - 
látod Pétör!  Nem akartá lehajuni azé az egy 
pénzdarabé, amit mög vöttünk belőle, tizször is 
lehajútá érte.! 
Látod, nem kő kevélynek lönni! – Látod? Ez a 
kevélység. Éccő  lehajútá vóna, most így meg tízszö  
le köllött hajúni!...”  Így tanította Jézus jártában és 
keltében az apostolait! De ma is tanít minket is! 
 
    Testvér! Te is tedd fel kérdéseidet Istennek És 
fordulj Hozzá bizalommal, és választ is kapsz vagy 
kaphatsz azokra! 

         Sok szeretettel: Soós János esperes plébános 

 
Agrárhírek 
 
A falugazdász tájékoztatója 
 
Júliusi aktualitások 

Az őstermelői igazolvány ügyintézésével 
kapcsolatos tudnivalók 
 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 2018. évi támogatási 
kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók  
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 módosításhoz mindenképpen hozzák el 
a jelszót. A másodvetés bejelentéséhez több 
információ megadása szükséges: kultúra 
megnevezése, területnagyság, parcellarajz, 
főnövény vetési és betakarítási ideje, másodvetés 
vetési ideje. Új elemmel bővül az adatszolgáltatás 
köre: a másodvetés betakarítási idejét is majd be 
kell jelenteni. 
A termeléshez kötött zöldségtámogatást igénylő 
gazdák esetében, ahol a másodvetés után kérjük a 
kiegészítő támogatást, a másodvetés bejelentésének 
július 15-ig meg kell történnie. 
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. Ehhez egy helyszíni szemle 
jegyzőkönyvet kell kitöltenünk az érintett 
termelőkkel. Amennyiben ügyintézés szükséges, úgy 
az érintett termelőket keresni fogom, illetve 
érdeklődjenek július végén. 
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 elkészítésével 
kapcsolatos tudnivalók: 
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A tagdíjbevallás késedelmes benyújtásának a 
határideje július 15. 
Július 1-től 15-ig, ha késedelmesen készítjük el a 
tagdíjbevallást, a fizetendő tagdíj 10%
megfelelő szankciót fognak alkalmazni.
A tagdíjbevallás elkészítéséhez az előző évi 
árbevételre, valamint a támogatások összegére lesz 
szükség (ADÓBEVALLÁSON MINDEN ADAT 
SZEREPEL!!!  Lehetőség szerint ezt hozzák 
magukkal!) 
A tagdíjbevallás kizárólag elektronikus úton lesz 
elkészíthető a NAK honlapján megtalálható 
felületen. 
A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
11749008-20190244 számú bankszámlájára 
banki átutalással, illetve a bevallás során igényelt, 
egyedi azonosítóval ellátott csekken lehet megfize
ni. 
Átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a 
kamarai tag kamarai regisztrációs számát, továbbá 
adószámát vagy adóazonosítóját. 
Azok a termelők, akik az előző évben 
alatti kategóriába kerültek, s a tavalyi árbevételük 
most sem haladta meg a 600.000 Ft
szóló csekket kapnak, melyet június 30
fizetni a postán. Más tennivalójuk nincs.
 A nyár folyamán többször leszek majd sz
badságon, ezekben az időszakokban az ügyintézési 
lehetőség Szegeden az NAK központjában (Kossuth 
Lajos sgt. 17. ) lesz lehetséges. 
 

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

 
 
 

MUNKÁLTATÓK FIGYELMÉBE! 
 LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK!

 
TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001.

„FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTM Ű

MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN”

 

A paktum projekt célja a hátrányos helyzet
álláskereső személyek munkába állásának 
támogatása. A projekt a Mórahalmi járás és a 
Kisteleki járás igazgatási területére, valamint a 
Szegedi járás 5 településére terjed ki.
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A tagdíjbevallás késedelmes benyújtásának a 

ig, ha késedelmesen készítjük el a 
tagdíjbevallást, a fizetendő tagdíj 10%-ának 

alkalmazni. 
A tagdíjbevallás elkészítéséhez az előző évi 
árbevételre, valamint a támogatások összegére lesz 

(ADÓBEVALLÁSON MINDEN ADAT 
Lehetőség szerint ezt hozzák 

A tagdíjbevallás kizárólag elektronikus úton lesz 
tő a NAK honlapján megtalálható 

A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
számú bankszámlájára 

banki átutalással, illetve a bevallás során igényelt, 
egyedi azonosítóval ellátott csekken lehet megfizet-

y rovatban fel kell tüntetni a 
kamarai tag kamarai regisztrációs számát, továbbá 

Azok a termelők, akik az előző évben a 600.000 Ft 
kategóriába kerültek, s a tavalyi árbevételük 

most sem haladta meg a 600.000 Ft-ot, névre 
kapnak, melyet június 30-ig be kell 

fizetni a postán. Más tennivalójuk nincs. 
A nyár folyamán többször leszek majd sza-

badságon, ezekben az időszakokban az ügyintézési 
lehetőség Szegeden az NAK központjában (Kossuth 

Az aktuális információk, pályázati 
www.szechenyi2020.hu , 

www.mvh.gov.hu és a 
honlapokon , kérem figyeljék ezeket az 

  

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

MUNKÁLTATÓK FIGYELMÉBE!  
LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK!  

00001. 
„FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTM ŰKÖDÉS 

MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN”  

A paktum projekt célja a hátrányos helyzetű 
 személyek munkába állásának 

támogatása. A projekt a Mórahalmi járás és a 
Kisteleki járás igazgatási területére, valamint a 

. 

Az együttműködés a következ
lakcímmel rendelkezőket érinti: Ásotthalom, Bordány, 
Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, 
Ruzsa, Üllés, Zákányszék, Zsombó, Baks, Balástya, 
Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer, Dóc, 
Sándorfalva, Szatymaz, Domaszék, Röszke.

Jelen Európai Uniós finanszírozású projekt 
tekintetében hátrányos helyzet
minősülnek azok a személyek, akik: 

1. alacsony iskolai végzettség
2. 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pály

kezdő álláskeresők, 
3. 50 év felettiek,  
4. GYED-ről vagy GYES

legalább egy gyermeket egyedül nevel
5. foglalkoztatást helyettesít

szesülők,  
6. tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, 
7. megváltozott munkaképesség
8. roma nemzetiségű sze
9. közfoglalkoztatottak,
10. inaktívak.  

 
Munkaadók részére elhelyezkedést segít
támogatásokat nyújtunk:

• bérköltség támogatás (legfeljebb 8+4 hó, 
legfeljebb 100%); 

• munkatapasztalat-szerzést el
bérköltség-támogatás nyújtása (legfeljebb 90 
napos, legfeljebb 100 %);

• foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás 
(legfeljebb 8+4 hó, legfeljebb 70%);

• Önfoglalkoztatóvá válás támogatása 
(legfeljebb 6 hónap);

• mobilitás támogatása.

Fontos: Az elhelyezkedést segít
igénybevételének feltétele, hogy
esetén növelje a munkáltató STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI 
LÉTSZÁMÁT! (12 és 6 hónapra visszamen

Másik fontos követelmény, hogy a munkaadó az adott 
célszemély továbbfoglalkoztatását köteles biztosítani 
legalább a támogatott időszak felével megegyez

Részletekért keresse a Paktum Irodát személyesen: 6782 
Mórahalom, István király út 8.

Email: paktumiroda@morahalom.hu
Toppantó Gabriella mentor:30/55

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 
valósul meg. 

 

ködés a következő településeken 
őket érinti: Ásotthalom, Bordány, 

Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, 
, Üllés, Zákányszék, Zsombó, Baks, Balástya, 

Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer, Dóc, 
atymaz, Domaszék, Röszke. 

Jelen Európai Uniós finanszírozású projekt 
tekintetében hátrányos helyzetű célcsoportnak 

sülnek azok a személyek, akik:  
alacsony iskolai végzettségűek,  
25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pálya-

ők,  

ől vagy GYES-ről visszatérők, vagy 
legalább egy gyermeket egyedül nevelők,  
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban ré-

tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,  
megváltozott munkaképességű személyek,  

ű személyek, 
közfoglalkoztatottak, 

Munkaadók részére elhelyezkedést segítő 
támogatásokat nyújtunk: 

bérköltség támogatás (legfeljebb 8+4 hó, 
 
szerzést elősegítő 

támogatás nyújtása (legfeljebb 90 
legfeljebb 100 %); 

ővítését szolgáló támogatás 
(legfeljebb 8+4 hó, legfeljebb 70%); 
Önfoglalkoztatóvá válás támogatása 
(legfeljebb 6 hónap); 
mobilitás támogatása. 

: Az elhelyezkedést segítő támogatások 
igénybevételének feltétele, hogy a munkavállaló alkalmazása 
esetén növelje a munkáltató STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI 
LÉTSZÁMÁT! (12 és 6 hónapra visszamenőleg vizsgálják) 

Másik fontos követelmény, hogy a munkaadó az adott 
célszemély továbbfoglalkoztatását köteles biztosítani 

őszak felével megegyező ideig. 

Részletekért keresse a Paktum Irodát személyesen: 6782 
Mórahalom, István király út 8. 

paktumiroda@morahalom.hu, ill. 
Toppantó Gabriella mentor:30/55-88-944 

a Széchenyi 2020 program keretében 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírr
 

Születés 
Lajkó Andornak és Katona Éva Beáta

Hermina 

Kónya László és Kecskeméti Eszternek

Karina 

Barna Csabának és Csáki Anitának

Léna 

Vass Zoltánnak és Pesír Zitának

Dorka 

nevű gyermeke született. Gratulálunk!
 

Halálozás  
 Sisák Józsefné volt Gombos Józsefné Vetró 
Rozália 

 Özv. Figura Jánosné Maróti Margit

  
 Vass Lajos Géza 

 
Hozzátartozói fogadják részvétünket!

 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szerettünk, Vass Lajos Géza búcsúztatásán 
megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 
fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

Gyászoló 

Topolyán Nemzetközi 
Forráskúti Csipkebogyó Kézimunkakör
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Apróhirdetések 
 

 

rreekk  

Lajkó Andornak és Katona Éva Beáta 

Kónya László és Kecskeméti Eszternek 

Barna Csabának és Csáki Anitának 

Vass Zoltánnak és Pesír Zitának 

Gratulálunk! 

Sisák Józsefné volt Gombos Józsefné Vetró 

(élt 87 évet) 
Özv. Figura Jánosné Maróti Margit 

(élt 92 évet) 

(élt 71 évet) 

Hozzátartozói fogadják részvétünket! 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szerettünk, Vass Lajos Géza búcsúztatásán 
megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 
fájdalmunkban velünk együtt éreztek. 

Gyászoló család 

Eladó fürdőkád, kézmosók csapteleppel, wc
tartályok, szekrény, beépített szekrény, éjjeli 
szekrények, heverők, tükrök, függönyök, 
függönykarnisok, lámpák, h
Érdeklődni a gyógyszertárban 8
 

Topolyán Nemzetközi Kézimunka kiállításon járt a 
Forráskúti Csipkebogyó Kézimunkakör 

 

őkád, kézmosók csapteleppel, wc-
tartályok, szekrény, beépített szekrény, éjjeli 

ők, tükrök, függönyök, 
függönykarnisok, lámpák, hűtőszekrény. 

dni a gyógyszertárban 8-13-ig 

Kézimunka kiállításon járt a 
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Vásártartások 
Mórahalom        július 15. állat- és kirakodó 
Ruzsa            július 22. állat- és kirakodó vásár
Kistelek         augusztus 5. állat- és kirakodó vásár
 

Hétvégi állatorvosi ügyelet
Július 14-én és 15-én 08 órától 20 óráig  

 Dr. Papp Zalán Telefon: 06 
Július 21-én és 22-én 08 órától 20 óráig  

 Dr. Tóth Ferenc Telefon: 06 20
Július 28-án és 29-én 08 órától 20 óráig  

 Dr. Szőke Csaba Telefon: 06 30/3245

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  

750 Ft/adag, előfizetve 700 Ft/adag. 
Valamint egyéb menü lehetőségek!

 
Vállaljuk továbbá családi rendezvények 

lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig.

Pizza elvitelre és helyben fogyasztásra.

Várjuk megrendelését telefonon is!

Nyitva tartás: mindennap 1100 - 2100

Várjuk kedves vendégeinket!
Erzsébet utalványt és  

SZÉP Kártyát is elfogadunk!

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

javítása, vizsgára való felkészítése és 
vizsgáztatása 

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

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

s kirakodó vásár 

Hétvégi állatorvosi ügyelet 

06 20/9739-149 

Telefon: 06 20/4763-517 
 

Telefon: 06 30/3245-032 

 

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 

 

Ft/adag.  
Valamint egyéb menü lehetőségek! 

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

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

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

Tanácsadó 

Fogorvosi Rendelő 

Gyógyszertár  
 e-mail:  dr.cseh

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

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata

Műszaki hibabejelentés: 

Szennyvízrákötés bejelentése

3A Takarék 

Posta Forráskút 

Kormányablak Üllés 

Polgárőrség 

Körzetben szolgálatban lévő rendőr, 0
órában hívható 

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 
 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET: 

Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15

 

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
  E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 900 péld
Megjelent: 2018.07.10. Következő lapzárta 

Az újság minden háztartás számára ingyenes

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS 

MAIL CÍMEK: 

Polgármesteri Hivatal            06 62/287-222  

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

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

polgarmester@forraskut.hu 

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

iskola@forraskut.hu 

és Bölcsőde  
Óvodai intézményegység     06 62/287-123 

                                     06 70/489-5646 
ovoda@forraskut.hu 

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

tel./fax: 06 62/287-023 

muvhaz@forraskut.hu 
      06 62/287-034 

          06 62/287-066 

           06 62/287-112 

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

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

          06 62/287-118 

gyfélszolgálata: 06 40/922-334 

Műszaki hibabejelentés:         06 80/922-333 

bejelentése: 06-30/496-2450 

         06 62/287-156 

          06 62/287-001 

          06 62/681-370 

       06 70/279 0078 

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

SEGÉLYHÍVÓ:           112 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:      104   

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

Tel.: 06 62/433-104 

Forrás Forráskút község lapja 

Felelős kiadó: Forráskút Község Önkormányzata 
Címe:6793 Forráskút, Fő u. 74. 
Kiadásért felelős: Fodor Imre 

Kapás Anita 
Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939 
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház 

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

muvhaz@forraskut.hu 
Megjelenés: havonta 900 példányban 

. Következő lapzárta július 31. 
Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


