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Búcsú az Iskolánktól 

 

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú M
ős tanulói szeretettel meghívják Önt és kedves családját a 2018. június 16

szombaton 9.00 órakor tartandó ballagási ünnepségre.
 

„Eddig csak 
most valóra válhat minden, ami szép.

Az élet, a munka tárt karokkal vár, 
s hogy szép lesz

Ballagók névsora:     

Balog Martin 
Balogh Péter 
Baráth Ákos 
Dobó Ádám 
Dudás Jázmin 
Faragó Norbert 
Farkas Eszter 
Forrai Krisztián 
Godó Arnold 
Gyuris Roland Norbert 
Hódi Dorottya 
Kondász Bálint 

Korsós Roxána 
Kovács Kristóf Zsolt 
Monostori Netti 
Nagy-Kardos Lilla 
Nagy-Kardos Réka 
Pesti Tamara 
Pintér Norman 
Rabi Antal 
Szélpál Anna 

 

 ingyenes 

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
s tanulói szeretettel meghívják Önt és kedves családját a 2018. június 16-án, 

szombaton 9.00 órakor tartandó ballagási ünnepségre. 

„Eddig csak álmodtunk, terveztünk még, 
most valóra válhat minden, ami szép. 

Az élet, a munka tárt karokkal vár,  
s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll.” 

/Szabó Pál/ 
 

 Tanáraink: 

Igazgató:  
Sápi Zoltán 

Igazgató-helyettes: 
Tóth Katalin 

 
Osztályfőnök: 

1-3. osztály: 
Szente Eszter 

4-8. osztály: 
Szádeczky Katinka 
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Testületi tájékoztató 

A Képviselő-testület május 31-én tartotta soron 
következő ülését. 
  Első napirendben a 2017. évi beszámolóhoz 
kapcsolódóan módosították a taval
költségvetési rendeletet, amelynek az oka
Forráskút Község Önkormányzata 
központi költségvetés terhére különböző 
jogcímeken pótelőirányzatot állapítottak meg.
  Második napirendben a 2017. évi költségvetés 
teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalta a testület.
Megállapítható, hogy a beszámolási időszak alatt 
az intézmények működése zavartalan volt,
átmeneti likviditási hiány nem merült fel. 
Önkormányzatunk jelenleg folyószámla
szerződéssel nem rendelkezik. A költségvetésben 
tervezett beruházások egy része megvalósult, 
illetve az év folyamán további beruházáso
megvalósításáról is döntés született. 
A beszámoló ismertetése után a képviselők 
egyhangúlag elfogadták az Önkormányzat 201
évi zárszámadási rendeletét.         
  Következő napirendben a 2017. évi
Belső ellenőrzési jelentést vitatták meg, 
Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési 
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft belső 
ellenőre, Juhász Lejla készített. 
  Negyedik napirendben a Tátika Kft 201
szóló gazdasági beszámolóját hagyta jóvá a 
testület, amelyet előzőleg a Felügyelő
tagjai már elfogadásra javasoltak. 
  Ötödik napirendi pontban a Négyforrás Nonprofit 
Kft éves beszámolóját tárgyalták meg és fogadták 
el a Képviselő-testület tagjai. 
  Hatodik napirendben a gyermekvédelmi feladatok 
ellátásának éves értékeléséről szóló jelentést 
ismerhették meg a jelenlévők. A beszámolóból 
kiderül, hogy a 0-18 éves korosztályra 
demográfiai mutatói a korábbi csökkenést 
követően lassú emelkedést mutatnak. 
Értékelve a 2017. évet megállapítható, hogy 
Forráskút Község Önkormányzata a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
megfelelően gondoskodik. Az önkormányzat és az 
intézmények között szoros az együttm
folyamatos az információcsere. 
  Hetedik napirendben az óvodai létszám túllépést 
engedélyezte a Képviselő-testület. 
  Következő naprendi pontban a szakmai vezetővel 
egyeztetett, nevelőtestülettel és érdekképviseleti 
fórum tagjaival jóváhagyott Bölcsődei házirendet 
fogadták el a képviselők. 
  Kilencedik napirendi pontban 
székhelyű társulások – Homokháti Kistérség 
Többcélú Társulása és Homokháti Önkormányzatok 
Kistérségfejlesztési Társulása –
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tartotta soron 

. évi beszámolóhoz 
kapcsolódóan módosították a tavalyi évi 
költségvetési rendeletet, amelynek az oka, hogy 
Forráskút Község Önkormányzata részére a 
központi költségvetés terhére különböző 

előirányzatot állapítottak meg. 
2017. évi költségvetés 

szóló beszámolót tárgyalta a testület. 
Megállapítható, hogy a beszámolási időszak alatt 

nyek működése zavartalan volt, 
viditási hiány nem merült fel. 

Önkormányzatunk jelenleg folyószámla-hitelkeret 
szerződéssel nem rendelkezik. A költségvetésben 
tervezett beruházások egy része megvalósult, 
illetve az év folyamán további beruházások 

A beszámoló ismertetése után a képviselők 
az Önkormányzat 2017. 

. évi összefoglaló 
jelentést vitatták meg, amit a 

és Gazdaságfejlesztési 
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft belső 

napirendben a Tátika Kft 2017. évről 
hagyta jóvá a 

testület, amelyet előzőleg a Felügyelő Bizottság 

Ötödik napirendi pontban a Négyforrás Nonprofit 
Kft éves beszámolóját tárgyalták meg és fogadták 

gyermekvédelmi feladatok 
szóló jelentést 

ismerhették meg a jelenlévők. A beszámolóból 
osztályra vonatkozó 

a korábbi csökkenést 
  

Értékelve a 2017. évet megállapítható, hogy 
ányzata a gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
en gondoskodik. Az önkormányzat és az 

intézmények között szoros az együttműködés, 

z óvodai létszám túllépést 

Következő naprendi pontban a szakmai vezetővel 
egyeztetett, nevelőtestülettel és érdekképviseleti 
fórum tagjaival jóváhagyott Bölcsődei házirendet 

Kilencedik napirendi pontban Mórahalmi 
mokháti Kistérség 

Homokháti Önkormányzatok 
– társulási 

megállapodás módosítását fogadták el a testület 
tagjai. 
  Következő napirendi pontban a Képviselő
döntött a 2018. évi Forráskút Község Érde
és Díszpolgári cím elnyerésére történő pályázat 
kiírásáról. A javaslatokat 201
leadni a Polgármesteri Hivatal titkárságán. A 
beérkezett javaslatokról a június végi Képviselő
testületi ülésen döntenek.
  Egyebekben a Képviselő
településen működő egyesületek, alapítványok 
támogatásáról a következők szerint:

- Polgárőr Egyesület 200.000,
- Forráskúti Általános Iskolás Gyermek

Alapítvány cserediák kapcsolatok ápolására 
570.000,- Ft 

- Lóbarátok Egyesülete 
- Forráskútért Civil Egyesület 100.000,

  Zárt ülés keretében 3 tém
Képviselő-testület tagjai. 
 

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 
községért Érdemérmet”. 

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

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,
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 2018
adják le írásbeli javaslatukat a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán, vagy a Művelődési 
Házban. 
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és Díszpolgári cím elnyerésére történő pályázat 
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A kitüntetések adományozásáról a 10/2015. (V.4.) 
önkormányzati rendelet szól. A díszpolgári cím és 
az érdemérem adományozására Forráskút község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult. 

rdemérem 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 

dően tevékenykedtek, társadalmi, 
gazdasági, kulturális, egészségügyi, sport, 
tudományos vagy művészeti téren eredményükkel, 
alkotásukkal növelték a község hírnevét és 
tekintélyét. A község kapcsolatainak 
létrehozásában, kiszélesítésében, erősítésében 

tősen 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, 

őrzés illetve egyéb területeken olyan 
kimagasló eredményt értek el, amellyel a község 

Kérünk mindenkit, hogy 2018. június 20-ig 
adják le írásbeli javaslatukat a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán, vagy a Művelődési 
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„Kinőtték az óvodát!”  

Ezt éreztük, amikor az óvodai ballagáson néztük, hallgattuk, ahogy elbúcsúztak gyermekek. Június 1
nagycsoportos óvodás búcsúzott a Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcs
ünnepségen. Sokat készültek a műsorra a gyerekek, és az óvodai dolgozók közösen. A ballagási m
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. Szeptembertő

gyerekek inkább előre, mint visszatekintenek. Izgalommal a szívükben, várják az újat, de sajnálják a régit. Kin
óvodát, és bár szívesen emlékeznek az óvodai élményekre, mégis várják az iskolát. Tarisznyával a vállukon ballagtak és 
mondták a búcsúzó verseket, énekelték a dalokat: Bárkányi Brenda, Bodnár Réka Vivien, Budai Noémi, Csikós Réka, Farkas 
Dominik, Galzó Zalán, Gazdag Máté Dávid, Kinyó Kevin Csaba, Matuszka Balázs, Nagy Léna, Rabi Elizabet, Sz
Tandari Alexa, Tóth Kolos, Tóth-Rabi Lara, Török Hajnal, Vass Kornél; kísérték 
Emese, Polonyiné Szilágyi Zsuzsanna,  illetve a daj
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,
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Ezt éreztük, amikor az óvodai ballagáson néztük, hallgattuk, ahogy elbúcsúztak gyermekek. Június 1
nagycsoportos óvodás búcsúzott a Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsődétől a Művelődési Ház nagytermében tartott ballagási 

űsorra a gyerekek, és az óvodai dolgozók közösen. A ballagási mű
k 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 
ütt játszottak az udvaron. Szeptembertől már kötelességeik lesznek, és vár rájuk a tudományok tárháza: az iskola. Ezek a 

re, mint visszatekintenek. Izgalommal a szívükben, várják az újat, de sajnálják a régit. Kin
bár szívesen emlékeznek az óvodai élményekre, mégis várják az iskolát. Tarisznyával a vállukon ballagtak és 

mondták a búcsúzó verseket, énekelték a dalokat: Bárkányi Brenda, Bodnár Réka Vivien, Budai Noémi, Csikós Réka, Farkas 
Máté Dávid, Kinyó Kevin Csaba, Matuszka Balázs, Nagy Léna, Rabi Elizabet, Sz

Rabi Lara, Török Hajnal, Vass Kornél; kísérték őket az óvó nénik Dr. Hursánné Blaskó 
Emese, Polonyiné Szilágyi Zsuzsanna,  illetve a dajka néni Huszár Erzsébet.  

szakra kívánunk nekik sok sikert, jó tanulást, szorgalmat, sok piros pontot, ötöst és élményekben gazdag

t, türelmet, kitartást, hogy gyermekeiket egyengetni tudják az úton, amelyen elindultak.

Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcs

Fotók: Galzóné Gyuris Tímea és Tóth Csaba  

Ezt éreztük, amikor az óvodai ballagáson néztük, hallgattuk, ahogy elbúcsúztak gyermekek. Június 1-én pénteken délután 17 
ődési Ház nagytermében tartott ballagási 

sorra a gyerekek, és az óvodai dolgozók közösen. A ballagási műsor a gyerekek felkészülését 
k 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 
l már kötelességeik lesznek, és vár rájuk a tudományok tárháza: az iskola. Ezek a 

re, mint visszatekintenek. Izgalommal a szívükben, várják az újat, de sajnálják a régit. Kinőtték már az 
bár szívesen emlékeznek az óvodai élményekre, mégis várják az iskolát. Tarisznyával a vállukon ballagtak és 

mondták a búcsúzó verseket, énekelték a dalokat: Bárkányi Brenda, Bodnár Réka Vivien, Budai Noémi, Csikós Réka, Farkas 
Máté Dávid, Kinyó Kevin Csaba, Matuszka Balázs, Nagy Léna, Rabi Elizabet, Szűcs Vivien, 

ket az óvó nénik Dr. Hursánné Blaskó 

szakra kívánunk nekik sok sikert, jó tanulást, szorgalmat, sok piros pontot, ötöst és élményekben gazdag 

amelyen elindultak.  

Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde nevelő testülete 
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Tehetségfejlesztő eszközfejlesztés Forráskúton 

Nemzeti Tehetség Program

 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség 
Program keretében a tehetségsegítés 

feltételrendszerének javítását célzó hazai programok 

támogatására kiírt pályázatán az Üllés, Forráskút, 
Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola NTP-TFJ-17-0035. számú 
„Tehetségfejlesztő eszközfejlesztés Forráskúton” című 
pályázata 2017-ben 800 000 Ft összegű támogatásban 
részesül. A 2017/2018-as tanév során a pályázatban 
tervezett eszközök beszerzése megvalósult, s azokat a 
gyerekek és pedagógusok használatba is vették.
 
Az intézményben folyó tehetséggondozó tevékenység 

eszközrendszerének bővítése, megteremtése céljából 

logikai, matematikai és interperszonális tábla és 

társasjátékokat 

vásároltunk. Ezen 

eszközök szakköreink 

részére olyan egy- vagy 

többszemélyes 

feladványokat 

tartalmaznak, melyek a 

különféle 

gondolkodástípus 

kialakulását segítik elő valamint a kooperatív 

tevékenységeket, kommunikációt fejlesztik. Az alábbi 

játékok kerültek megvásárlásra: Babszüret / Bohnanza, 

Keltis-kártyajáték, Királyi áru, Granna Szuper Farme

Granna - Szuper farmer – Ranch, Coyote, Sárkánytojás, 

Activity Junior - Új kiadás, Activity Original 2013, Tabu 

kimondhatatlan szavak játéka - új kiadás, Fedőnevek, 

Hanabi - fémdobozos magyar kiadás, Timeline: 

Találmányok, Quarto Classic, Blokus, Block by Block, 

Turnstile – Forgóajtók, Katamino, Hoppers, Pylos Classic, 

Concept, Activity 

Champion, Sztorikocka 

Kalandokkal, Sztorikocka, 

Sztorikocka 

Cselekvésekkel, Dobble 

123, Circuit Maze, 

Szoliter. Ajánljuk, hogy 

otthonra is szerezzenek 

be ilyen játékokat! 

 
Az informatika és a robotika, programozás iránt 
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Tehetségfejlesztő eszközfejlesztés Forráskúton - 

Nemzeti Tehetség Program 

megbízásából az 
a Nemzeti Tehetség 

a tehetségsegítés 

feltételrendszerének javítását célzó hazai programok 

Üllés, Forráskút, 
Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú 

0035. számú 
égfejlesztő eszközfejlesztés Forráskúton” című 

000 Ft összegű támogatásban 
as tanév során a pályázatban 

tervezett eszközök beszerzése megvalósult, s azokat a 
gyerekek és pedagógusok használatba is vették. 

intézményben folyó tehetséggondozó tevékenység 

eszközrendszerének bővítése, megteremtése céljából 

logikai, matematikai és interperszonális tábla és 

kialakulását segítik elő valamint a kooperatív 

tevékenységeket, kommunikációt fejlesztik. Az alábbi 

játékok kerültek megvásárlásra: Babszüret / Bohnanza, 

kártyajáték, Királyi áru, Granna Szuper Farmer Extra, 

Ranch, Coyote, Sárkánytojás, 

Új kiadás, Activity Original 2013, Tabu - A 

új kiadás, Fedőnevek, 

fémdobozos magyar kiadás, Timeline: 

us, Block by Block, 

Forgóajtók, Katamino, Hoppers, Pylos Classic, 

Az informatika és a robotika, programozás iránt 

mélyebben érdeklődők részére pedig, szakköri formában 
használható LEGO, Mindstorms 8
robottechnológiai alapcsomagot szereztünk be 662
értékben. Ez az eszközcsom
gondolkodását, fejlesztik fantáziájukat, és az eszközök 
segítségével megismerkedhetnek a grafikus programozás 
alapjaival is. A csomag lehetőséget biztosít arra, hogy a 
diákok megépítsenek, 
leprogramozzanak és 
teszteljenek olyan 
feladatokat, amik a 
valós 
robottechnológiából 
vett iskolai példák. 
 

Ez a fejlesztés tovább 

javíthatja tehetséggondozó tevékenységünket, amit indokol 

matematikai tehetséggondozást, melynek keretében 

pedagógusaink a matematika iránt fogékony gyerekeket 

igyekezzenek eljuttatni a Zrínyi, Varga Tamás, Bólyai, 

Kalmár László, Bonifert Domokos verse

immár kisgyerekkortól tudunk alkalmazni játékokat is a 

fejlesztésére. Ezen eszközöket délutánonként heti 6 órában 

közel 80 tanuló vette igénybe a tanév során valamint a 

2018. március 27-én iskolánkban szervezett kistérségi 

matematika verseny alkalmából a térségi iskolák jelen lévő 

tanulói és tanárai is megismerkedhettek eszközeinkkel és 

tevékenységünkkel, mely a következő években is 

folytatódik. 

 

mélyebben érdeklődők részére pedig, szakköri formában 
használható LEGO, Mindstorms 8-12 fő részére összeállított 
robottechnológiai alapcsomagot szereztünk be 662 500 Ft 
értékben. Ez az eszközcsomag segíti a gyerekek térbeli 
gondolkodását, fejlesztik fantáziájukat, és az eszközök 
segítségével megismerkedhetnek a grafikus programozás 
alapjaival is. A csomag lehetőséget biztosít arra, hogy a 

javíthatja tehetséggondozó tevékenységünket, amit indokol 

az, hogy az iskolában 

tanulók közül több 

tanuló is érdeklődik a 

programozás iránt, 

melyet jelenleg csak 

elméleti úton van 

lehetőségük kipróbálni. 

Kiemelten kezeljük a 

matematikai tehetséggondozást, melynek keretében 

pedagógusaink a matematika iránt fogékony gyerekeket 

igyekezzenek eljuttatni a Zrínyi, Varga Tamás, Bólyai, 

Kalmár László, Bonifert Domokos versenyekre, melyekhez 

immár kisgyerekkortól tudunk alkalmazni játékokat is a 

fejlesztésére. Ezen eszközöket délutánonként heti 6 órában 

közel 80 tanuló vette igénybe a tanév során valamint a 

én iskolánkban szervezett kistérségi 

eny alkalmából a térségi iskolák jelen lévő 

tanulói és tanárai is megismerkedhettek eszközeinkkel és 

tevékenységünkkel, mely a következő években is 

 



 

 
Hetedikeseink 2018. május 21. és 25

Határtalanul! pályázat keretein belül a csólyospálosi és 

ruzsai társaikkal együtt Erdélybe kirándultak. Az előkészítő 

feladatok, a közösen töltött napok, a gazdag program 

minden eleme igyekezett arra ösztönözni a gyerekeket, 

hogy nyitott szemmel és szívvel járjanak; legyenek 

kíváncsiak, érdeklődők, elfogadók; tiszteljék történelmünk 

és irodalmunk nagyjait; értékeljék a természet nyújtotta 

szépségeket. Nos, az alábbi élménybeszámolót olvasva 

láthatjuk: a kirándulás elérte célját!  

 

  „Vajon miért volt csöndesebb az iskola egy egész hétig? 

És miért nem láthattunk ott egy hetedikest sem? Erre 

egyszerű a válasz: a Határtalanul! program keretein belül 

Erdélyben jártunk!  

  Amikor felszálltunk a buszra, mindenki izgatottan foglalta 

el a helyét. Kíváncsian vártuk az első megállónkat, Aradot. 

Büszkén tekintettünk fel a tizenhárom vértanúra emlékező 

emlékműre, amit meg is koszorúztunk útitársainkkal, a 

csólyospálosi és a ruzsai hetedikesekkel együtt. Még 

megnéztük „magos” Déva és Vajdahunyad várát, majd 

este elfoglaltuk Nagyenyeden a szállásunkat. Az alvás nem 

volt az erősségünk…,  de annyit azért mindig sikerült 

pihennünk, hogy másnap buszra szállva élvezhessük a 

szebbnél szebb helyek nyújtotta látványt. Gyönyörködtünk 

többek között a tordai sóbányában és hasadékban, majd 

Kolozsvár nevezetességeiben. Meglátogattunk egy 

torockói iskolát, és egy hosszabb túrán is részt vettünk, 

melynek célja a Székelykő tetejének meghódítása volt. (E 

hely tengerszint feletti magassága: kb. 1130 m!!) A fiúknak 

még ezek után is volt energiájuk focizni, amit 

természetesen mi, “drukkerek” sem hagyhat

Jártunk a marosvásárhelyi Rózsák terén, szétnéztünk a 

Kultúrpalotában, megcsodáltuk a Bolyaiak szobrát. 
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és 25-e között a 

Határtalanul! pályázat keretein belül a csólyospálosi és 

társaikkal együtt Erdélybe kirándultak. Az előkészítő 

feladatok, a közösen töltött napok, a gazdag program 

minden eleme igyekezett arra ösztönözni a gyerekeket, 

hogy nyitott szemmel és szívvel járjanak; legyenek 

ék történelmünk 

és irodalmunk nagyjait; értékeljék a természet nyújtotta 

szépségeket. Nos, az alábbi élménybeszámolót olvasva 

 

„Vajon miért volt csöndesebb az iskola egy egész hétig? 

egy hetedikest sem? Erre 

egyszerű a válasz: a Határtalanul! program keretein belül 

Amikor felszálltunk a buszra, mindenki izgatottan foglalta 

el a helyét. Kíváncsian vártuk az első megállónkat, Aradot. 

három vértanúra emlékező 

emlékműre, amit meg is koszorúztunk útitársainkkal, a 

csólyospálosi és a ruzsai hetedikesekkel együtt. Még 

megnéztük „magos” Déva és Vajdahunyad várát, majd 

este elfoglaltuk Nagyenyeden a szállásunkat. Az alvás nem 

nk…,  de annyit azért mindig sikerült 

pihennünk, hogy másnap buszra szállva élvezhessük a 

szebbnél szebb helyek nyújtotta látványt. Gyönyörködtünk 

többek között a tordai sóbányában és hasadékban, majd 

Kolozsvár nevezetességeiben. Meglátogattunk egy 

i iskolát, és egy hosszabb túrán is részt vettünk, 

melynek célja a Székelykő tetejének meghódítása volt. (E 

hely tengerszint feletti magassága: kb. 1130 m!!) A fiúknak 

még ezek után is volt energiájuk focizni, amit 

természetesen mi, “drukkerek” sem hagyhattunk ki! 

Jártunk a marosvásárhelyi Rózsák terén, szétnéztünk a 

Kultúrpalotában, megcsodáltuk a Bolyaiak szobrát. 

Segesváron a legnevezetesebb az volt, amikor a magyarok 

talán legnagyobb költőjének, Petőfi Sándornak az eltűnési 

helyén koszorúval emlékeztünk

hágónál tett pihenőnk után a nagyszalontai Csonka

toronynál idéztük fel mindazt, amit Arany Jánosról és 

költészetéről tanultunk. Az egykori szülőház látogatásával 

(ahol élőben láthattuk azt az eperfát és a gémeskutat, 

amiről verseiben olvashattunk) elbúcsúztunk Erdélytől.

  Igaz, ami igaz, nehéz és fárasztó hét áll mögöttünk, de az 

élményekért és az újonnan kötött barátságokért, a közös 

éneklésekért minden percét hatalmas élmény volt 

megélni! Köszönjük a Határtalanul! pályázatnak 

csodás napokat! 

 

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

megbízásából az Emberi Erőforrás

Határtalanul! programjának HAT

számú támogatási szerződése forrásából valósult meg

 

 

 

Segesváron a legnevezetesebb az volt, amikor a magyarok 

talán legnagyobb költőjének, Petőfi Sándornak az eltűnési 

helyén koszorúval emlékeztünk. Az utolsó napon a Király-

hágónál tett pihenőnk után a nagyszalontai Csonka-

toronynál idéztük fel mindazt, amit Arany Jánosról és 

költészetéről tanultunk. Az egykori szülőház látogatásával 

(ahol élőben láthattuk azt az eperfát és a gémeskutat, 

eiben olvashattunk) elbúcsúztunk Erdélytől. 

Igaz, ami igaz, nehéz és fárasztó hét áll mögöttünk, de az 

élményekért és az újonnan kötött barátságokért, a közös 

éneklésekért minden percét hatalmas élmény volt 

megélni! Köszönjük a Határtalanul! pályázatnak ezeket a 

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Határtalanul! programjának HAT-17-01-2017-00467. 

számú támogatási szerződése forrásából valósult meg. 
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Orgonaverseny 
 
2018. április 30. és május 3. között rendezték meg a szegedi Új

Zsinagógában a VIII. Fiatal Orgonisták Találkozóját. A versenyen 

hazai és külföldi orgonisták vettek részt középiskolás 

korosztálytól egészen a végzett művészekig és tanárokig. A 

versenyzők három kategóriában versenyeztek: középiskolai, 

egyetemi és fiatal művész-tanár kategóriában. Az ország minden 

tájáról érkeztek orgonisták Budapestről, Pécsről, Debrecenből, 

Miskolcról, Szegedről, illetve külföldről is, úgy mint 

Németországból, Romániából, Olaszországból és Szerbiából.

Iskolánk tanára, Nagy Gerda, a fiatal művész-tan

indult, ahol pécsi, müncheni és szegedi versenyzők között 

szerezte meg az arany oklevelet. A versenyen 35 percet kellett 

játszani; szerepelnie kellett egy Bach-műnek és egy szabadon 

választható romantikus stílusú darabnak. 

A versenyen rekordszámú induló volt az eddigi évekhez képest, 

négy napig szólt orgonamuzsika reggeltől estig a Zsinagógában.

Gratulálunk a szép eredményhez! 

 

Rajzpályázat 

 

A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat rajzpályázatot 

hirdetett, melyen az iskola több tanulója kiváló eredményt ért el. 

A díjazottak Mórahalmon vehették át jutalmukat egy műsoros 

rendezvény keretében.  

Egyéni kategória 

1.o.  3. helyezett: Laczkó Norbert 

2.o. 1. helyezett: Jenei Jázmin 

4.o. 1. helyezett: Czakó Csenge  

7.o. 2. helyezett: Vajner Dávid 

Csoportos kategóriában az 1-2.osztályosoknál  

1. helyezést ért el Forráskút csapata, melynek tagjai: J

nei Jázmin, Muhel Tibor és Szűcs Milán voltak.

Gratulálunk! 

 

Állatszépségverseny 

Május 15-én kisállatok népesítették be az iskolaudvart. Az 

előző évhez hasonlóan, ismét megrendeztük a kiskedvencek 

szépségversenyét.  

Az indulók köre színes volt, a kistestű éticsigától egészen a 

hatalmas labradorig. A tanárok a gyerekekkel együtt látogat

végig az „állomásokat”, közben hasznos információkat 

megtudva az adott állatról. Simogathattunk tacskót, bulldogot, 

vizslát és nyulakat. Közelről megfigyelhettük a papagájokat, 

óriáscsigák és hörcsögök viselkedését.  

A délután sztárjai a gyerekek szavazatai alapján a pár hetes 

kiscicák és a puha szőrű tengeri malackák lettek.

Martyinné Pálföldi Anett
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Balogh József

Vakáció

Nyakunkon a 

nyomában a játék,

mezőt, hegyet járni

eltökélt a szándék.

A csavargó szélben

táncoljon a labda,

és a játékot mi

nem is hagyjuk abba!

Bartos Erika
Gyümölcskosár

Itt van a nyár, száz napsugár
hívogat a kertbe!

Érik a sok édes gyümölcs, 
szaladj gyorsan, szedd le!

Piros almát almafáról, 
körtefáról körtét,

akassz meggyet füleidre,
szedj apró ribiszkét!

Falatozz a földr
dús bokorról málnát,

tálba szedd a sötét szedret,
vödörbe a szilv

Barackfának tetejér
integess a Napnak,

szőlőtőke ezer fürtjét
puttonyodba dobjad!

Végül itt egy görögdinnye,
hatalmas zöld labda,

gurítsd haza, úgysem fér be
a gyümölcskosaradba!

 

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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Erika 
Gyümölcskosár 

 
Itt van a nyár, száz napsugár 

hívogat a kertbe! 
Érik a sok édes gyümölcs,  
szaladj gyorsan, szedd le! 

 
Piros almát almafáról,  

körtefáról körtét, 
akassz meggyet füleidre, 

szedj apró ribiszkét! 
 

Falatozz a földről epret, 
dús bokorról málnát, 

tálba szedd a sötét szedret, 
vödörbe a szilvát! 

 
Barackfának tetejéről 
integess a Napnak, 
ő ő őke ezer fürtjét 

puttonyodba dobjad! 
 

Végül itt egy görögdinnye, 
hatalmas zöld labda, 

gurítsd haza, úgysem fér be 
a gyümölcskosaradba! 
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Művelődési Ház programajánlója
Szakköreinkhez, klubjainkhoz  

továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni! 

Szeretettel várunk mindenkit!

Nyugdíjasklub hétfőnként 15.00-tól 

Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 17.0

Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától

Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében” 
csütörtökönként 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 június 19-én 15. órától

Nagycsaládos gyűlés  
július 3-án, kedden 18 órától. 

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

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

Szeretettel várjuk! 
Művelődési Ház nyitva tartás

hétfő, csütörtök: 10-20 óráig

kedd, szerda, péntek: 10-18 óráig

www.facebook.com/forraskutimuvhaz
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Művelődési Ház programajánlója 

továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!  

Szeretettel várunk mindenkit! 

próbák hétfőnként 17.00 órától 

szerdánként 9 órától 

„az egymástól tanulás jegyében” 

sütörtökönként 18.00 órától 

a NYÁRI SZÜNETBEN SZÜNETEL! 

étfőnként 18 órától Kálmán Dánielné vezetésével  

Godáné Ádám Mária egészségfejlesztő-
. órától 

18 óráig tart nyitva 

óráig  

 
yitva tartása:  

20 óráig 

18 óráig 

www.facebook.com/forraskutimuvhaz 
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Egyházközségi hírek 
Június 17. vasárnap TANÉVZÁRÓ SZENTMISE 

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

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

Július 1. Évközi 13. vasárnap: mise de. ½ 11. kor 
mise 

              PÉTER FILLÉREK gyűjtés  
Július 2. Sarlós Boldogasszony ünnepe, mise este ½ 

7 óra 
Július 5. első csütörtök: Jézus Szíve családok, közös 

szentségimádása 
Július 6. első péntek, gyónási lehetőség

 
 

ÚGY VÁGYOM a tiszta szóra,
a csendre a suttogóra. 

A furfangot a kapzsit elvetem,
a szívtelen hazugot megvetem!

 
Úgy vágyom a tiszta szóra.

mint tél a bársony hóra,
mint tavasz a madárdalra,

mint hívő ember, az isteni hívó szóra.
 

Úgy vágyom a tiszta szóra,
mint ritmust táncközben, a combok csókja,

mint piruló pipacs a határba,
ki a napfény ízét megkívánta.

 
Úgy vágyom a tiszta szóra

a csendre a suttogóra, 
mint feleség a hitvesi csókra,
mikor a végtelent is átkarolja.

 
Úgy vágyom a tiszta szóra

a lelkemben  suttogóra 
a csendben megszólaló isteni szóra

mely a felebarátot is szótlanul is átöleli! 
(Tamás Ágnes) 

 
„EMBERHALÁSZAT!” 
 
  Ha kezünkbe vesszük a Szentírást
nevén a Bibliát, az Isten leírt üzenetét, akkor az 
Ószövetségben számos példát találunk arra, hogy a 
pásztorok nagyon közel álltak az Isten szívéhez 
   ÁBEL, akinek az áldozatát az Úr elfogadta, 
pásztor volt (vö. Ter.4,2-4), akárcsak MÓZES, aki
élete középső negyven évében, „apósának 
Jetrónak, Midián papjának juhait legeltette.” (vö. 
Kiv.3,1) vagy DÁVID KIRÁLY, akit a nyáj mellől 
kellett behívni az atyai házba, hogy Sámuel királlyá 
kenhesse! (1 Sám. 16,11-13) 
    A példákat tovább is sorolhatnán
megemlíthetnénk ÁMOSZ prófétát is, aki tekoai 
pásztor volt, aki prófétai küldetésének befejezése 
után visszatért eredeti foglalkozásához. Hozzá 
hasonlóan akartak cselekedni Jézus apostolai is. Azt 
olvassuk, hogy amikor személyesen is találkoztak a 
feltámadt Úrral, visszatérnek a halászhálóhoz (vö. 
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Június 17. vasárnap TANÉVZÁRÓ SZENTMISE - 
meghívjuk a tanárokat és az egész 

évet végigtanuló gyermekeket a HÁLAADÁSra, 

Pál ünnepe, délelőtt ½ 11 

Július 1. Évközi 13. vasárnap: mise de. ½ 11. kor 

Július 2. Sarlós Boldogasszony ünnepe, mise este ½ 

Jézus Szíve családok, közös 

Július 6. első péntek, gyónási lehetőség 

ÚGY VÁGYOM a tiszta szóra, 
 

A furfangot a kapzsit elvetem, 
a szívtelen hazugot megvetem! 

Úgy vágyom a tiszta szóra. 
mint tél a bársony hóra, 

tavasz a madárdalra, 
mint hívő ember, az isteni hívó szóra. 

Úgy vágyom a tiszta szóra, 
mint ritmust táncközben, a combok csókja, 

mint piruló pipacs a határba, 
ki a napfény ízét megkívánta. 

Úgy vágyom a tiszta szóra 
 

feleség a hitvesi csókra, 
mikor a végtelent is átkarolja. 

Úgy vágyom a tiszta szóra 
 

a csendben megszólaló isteni szóra 
mely a felebarátot is szótlanul is átöleli!  

Ha kezünkbe vesszük a Szentírást, vagy más 
nevén a Bibliát, az Isten leírt üzenetét, akkor az 
Ószövetségben számos példát találunk arra, hogy a 
pásztorok nagyon közel álltak az Isten szívéhez  

ÁBEL, akinek az áldozatát az Úr elfogadta, 
4), akárcsak MÓZES, aki 

élete középső negyven évében, „apósának 
Jetrónak, Midián papjának juhait legeltette.” (vö. 
Kiv.3,1) vagy DÁVID KIRÁLY, akit a nyáj mellől 
kellett behívni az atyai házba, hogy Sámuel királlyá 

A példákat tovább is sorolhatnánk, így 
megemlíthetnénk ÁMOSZ prófétát is, aki tekoai 
pásztor volt, aki prófétai küldetésének befejezése 
után visszatért eredeti foglalkozásához. Hozzá 
hasonlóan akartak cselekedni Jézus apostolai is. Azt 
olvassuk, hogy amikor személyesen is találkoztak a 
eltámadt Úrral, visszatérnek a halászhálóhoz (vö. 

Jn.21,2-3). Ahogy az Ószövetségben a pásztorok voltak 
az Úr kedves emberei, úgy az Újszövetségben Jézus 
apostolainak, tanítványainak többsége a halászok közül 
került ki.  Gondoljunk csak arra, hogy jézus él
tanításában is jelentős szerep jut a pásztoroknak. Már 
születése után a betlehemi pásztorok voltak az első 
„látogatói”. Gondoljunk arra is, hogy saját magát is úgy 
mutatja be, mint a „JÓ PÁSZTOR”t
    Mégis, nagyon szembetűnő, hogy Jézusnál milye
nagy szerepet kapnak, akikről az Ószövetség alig tesz 
említést. 
Természetesen ez nem véletlenül alakult így. Jézus 
szándékosan hívott meg apostolai közé halászokat. Aki 
olvasta Ernest Hemingway: Az öreghalász és a tenger 
kisregényét, annak van fogalma ró
emberfeletti küzdelmet kell olykor vívni a természet 
erőivel. A halászás közben átélt viharok és viharok 
során átélt félelem megtanítják, vagy megtaníthatják 
őket arra, hogy ÉLETÜK ISTEN KEZÉBEN VAN.  Csakis 
benne bízhatnak. A kemény munka és kü
megedzi bátorságukat, de megedzi türelmüket is, 
hiszen munkájuk olykor hiábavaló és eredménytelen.
    Az apostolok új küldetésére is utal Jézus, amikor a 
halászhálóról szóló példabeszédben (Mt.13,47
mennyek országát hasonlítja ehhez a hálóhoz
Pétert és testvérét, Andrást így hívja meg: „Jöjjetek 
utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket!” 
(Mk.1,17). Nekik és társaiknak tehát úgy kell majd 
kihúzni az embereket, mint ahogy a halászhálóval 
húzzák ki a halakat a vízből. A víz a halak
természetes közege, az emberek esetében azonban 
más a helyzet. Nemcsak azért mert az ember nem vízi 
élőlény, hanem azért is, mert a víz bizonyos értelemben 
a gonoszságot és a bűnt jelképezi. A vízözön 
történetében (Ter.7 és 8 fejezet) minden embe
den szárazföldi élőlény, aki nincsen a bárkájában (ami 
az Egyház előképe), elpusztul a vízben. Az Egyiptomból 
való kivonulás során a fáraó harcosai vesztüket lelik a 
fejük felett összecsapó hullámok között. Ők Isten 
népének szabadulását akarták me
     Jézus apostolai alkotják azt a közösséget, amely 
Isten Újszövetségi népének, az EGYHÁZnak a magját 
képezi  
 Az Egyház születésnapján Pünkösdkor így szól Péter 
apostol a néphez: „engedjétek, hogy kimentsünk 
benneteket ebből a gono
(Apcsel.2,40) Ez tehát az emberek halászának feladata, 
aki az Egyház bárkájából veti ki  a hálóját a gonoszság 
a romlottság, a hitetlenség tengerébe. Kihúzni a hálóval 
azokat, akik engedik magukat kimenteni. Ez a küldetés 
Jézus második eljöveteléig, az utolsó ítéletig tart. Maga 
a példabeszéd a végítéletről is szól: 
„Végül hasonlít a mennyek országa a tengerbe vetett 
hálóhoz, amely mindenféle halat összefog. Amikor 
megtelik, partra húzzák, nekiülnek és a javát 
edényekbe válogatják, a hitványát pedig kiszórják. Így 
lesz a világ végén is. Elmennek az angyalok, aztán 
kiválogatják a gonoszakat az igazak közül és a tüzes 
kemencébe vetik őket. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. 
(Mt. 13,47-50) Lesznek tehát olyanok, akik „még 
időben” hagyják magukat kimenteni az igehirdetés 
„halászhálójával” és biztonságos helyre kerülnek. Az 
Egyház bárkájába, amely célba juttatja őket. 
 

 

3). Ahogy az Ószövetségben a pásztorok voltak 
az Úr kedves emberei, úgy az Újszövetségben Jézus 
apostolainak, tanítványainak többsége a halászok közül 
került ki.  Gondoljunk csak arra, hogy jézus életében és 
tanításában is jelentős szerep jut a pásztoroknak. Már 
születése után a betlehemi pásztorok voltak az első 
„látogatói”. Gondoljunk arra is, hogy saját magát is úgy 
mutatja be, mint a „JÓ PÁSZTOR”t 

Mégis, nagyon szembetűnő, hogy Jézusnál milyen 
nagy szerepet kapnak, akikről az Ószövetség alig tesz 

Természetesen ez nem véletlenül alakult így. Jézus 
szándékosan hívott meg apostolai közé halászokat. Aki 
olvasta Ernest Hemingway: Az öreghalász és a tenger 
kisregényét, annak van fogalma róla, milyen 
emberfeletti küzdelmet kell olykor vívni a természet 
erőivel. A halászás közben átélt viharok és viharok 
során átélt félelem megtanítják, vagy megtaníthatják 
őket arra, hogy ÉLETÜK ISTEN KEZÉBEN VAN.  Csakis 
benne bízhatnak. A kemény munka és küzdelem 
megedzi bátorságukat, de megedzi türelmüket is, 
hiszen munkájuk olykor hiábavaló és eredménytelen. 

Az apostolok új küldetésére is utal Jézus, amikor a 
halászhálóról szóló példabeszédben (Mt.13,47-50) a 
mennyek országát hasonlítja ehhez a hálóhoz. Simon 
Pétert és testvérét, Andrást így hívja meg: „Jöjjetek 
utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket!” 
(Mk.1,17). Nekik és társaiknak tehát úgy kell majd 
kihúzni az embereket, mint ahogy a halászhálóval 
húzzák ki a halakat a vízből. A víz a halak életének 
természetes közege, az emberek esetében azonban 
más a helyzet. Nemcsak azért mert az ember nem vízi 
élőlény, hanem azért is, mert a víz bizonyos értelemben 
a gonoszságot és a bűnt jelképezi. A vízözön 
történetében (Ter.7 és 8 fejezet) minden ember és min 
den szárazföldi élőlény, aki nincsen a bárkájában (ami 
az Egyház előképe), elpusztul a vízben. Az Egyiptomból 
való kivonulás során a fáraó harcosai vesztüket lelik a 
fejük felett összecsapó hullámok között. Ők Isten 
népének szabadulását akarták megakadályozni.(Kiv.14) 

Jézus apostolai alkotják azt a közösséget, amely 
Isten Újszövetségi népének, az EGYHÁZnak a magját 

Az Egyház születésnapján Pünkösdkor így szól Péter 
apostol a néphez: „engedjétek, hogy kimentsünk 
benneteket ebből a gonosz nemzedékből!” 
(Apcsel.2,40) Ez tehát az emberek halászának feladata, 
aki az Egyház bárkájából veti ki  a hálóját a gonoszság 
a romlottság, a hitetlenség tengerébe. Kihúzni a hálóval 
azokat, akik engedik magukat kimenteni. Ez a küldetés 

öveteléig, az utolsó ítéletig tart. Maga 
a példabeszéd a végítéletről is szól:  
„Végül hasonlít a mennyek országa a tengerbe vetett 
hálóhoz, amely mindenféle halat összefog. Amikor 
megtelik, partra húzzák, nekiülnek és a javát 
edényekbe válogatják, a hitványát pedig kiszórják. Így 
lesz a világ végén is. Elmennek az angyalok, aztán 

álogatják a gonoszakat az igazak közül és a tüzes 
kemencébe vetik őket. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. 

50) Lesznek tehát olyanok, akik „még 
időben” hagyják magukat kimenteni az igehirdetés 
„halászhálójával” és biztonságos helyre kerülnek. Az 
Egyház bárkájába, amely célba juttatja őket.  



 

 

Lesznek, akik valamilyen oknál fogva nem válnak az 
Egyház tagjaivá. Akár azért, mert nem is hallottak 
erről a lehetőségről, akár azért, mert nem tűnt 
számukra elég vonzónak, mégis életük 
a szeretet parancsának teljesítése töltötte ki. Ők 
azok, akik a végítéletkor partra húzott „halak java”, 
Akiket „edényekbe válogatnak”. Elnyerik a 
jutalmukat, azért hogy a lelkiismeretük szavának 
engedelmeskedve a jóra törekedtek. Végül sajnos,
lesznek olyanok is, akik a gonoszok sorsára jutnak…
   Szenvedésével, halálával és föltámadásával az Úr 
Jézus Krisztus minden ember számára megnyitotta 
a lehetőséget, hogy kimenekülve a romlott 
nemzedékből, a mennyek országának részese 
legyen. Húsvét ünnepe után pünkösdhöz közeledve 
kérjük buzgón a Szentlélektől azt a kegyelmet, 
hogy a mi szívünkben is ébressze fel azt a 
lelkesedést, amivel az apostolok kezdték hirdetni a 
feltámadás hatalmas örömhírét. Gyullassza lángra 
szívünkben a Szentlélek, hogy mi mag
megtegyünk mindent, ami tőlünk telik az 
„emberhalászat” óriási munkájában. Adjon nekünk 
az Úr bátorságot, türelmet, kitartást ahhoz a 
munkához, amelyre elhívott minket! 
   Egy idős atyától tanultam:  
„Uram, vigyél el oda, ahova akaratod szerint 
mennem kell! 
Hadd találkozzam azokkal, akikkel akaratod szerint 
találkoznom kell! 
Add tudtomra azt, amit akaratod szerint mondanom 
kell! 
És add, hogy ne legyek akaratod akadálya!”
 
    Testvér! A Te lelkedben is szólaljon meg az 
„Isteni Szó!” 
 
                 Ezt kéri számodra is: 
esperes-plébános 

Agrárhírek 
 

Júniusi 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 kérelmek benyújtási 
határideje MÁJUS 15. volt! A kérelembenyújtás 
szankciósan ezen túl még 25 naptári napig, azaz 
június 9-ig lehetséges napi egy %
alkalmazásával.  

Csak kamarai meghatalmazottként
támogatási kérelmeket benyújtani, ehhez 
mindenképpen szükség van a Magyar 
Államkincstár (volt MVH) által kiadott jelszóra.
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Lesznek, akik valamilyen oknál fogva nem válnak az 
Egyház tagjaivá. Akár azért, mert nem is hallottak 
erről a lehetőségről, akár azért, mert nem tűnt 
számukra elég vonzónak, mégis életük többségében 
a szeretet parancsának teljesítése töltötte ki. Ők 
azok, akik a végítéletkor partra húzott „halak java”, 
Akiket „edényekbe válogatnak”. Elnyerik a 
jutalmukat, azért hogy a lelkiismeretük szavának 
engedelmeskedve a jóra törekedtek. Végül sajnos, 
lesznek olyanok is, akik a gonoszok sorsára jutnak… 

Szenvedésével, halálával és föltámadásával az Úr 
Jézus Krisztus minden ember számára megnyitotta 
a lehetőséget, hogy kimenekülve a romlott 
nemzedékből, a mennyek országának részese 

pe után pünkösdhöz közeledve 
kérjük buzgón a Szentlélektől azt a kegyelmet, 
hogy a mi szívünkben is ébressze fel azt a 
lelkesedést, amivel az apostolok kezdték hirdetni a 
feltámadás hatalmas örömhírét. Gyullassza lángra 
szívünkben a Szentlélek, hogy mi magunk is 
megtegyünk mindent, ami tőlünk telik az 
„emberhalászat” óriási munkájában. Adjon nekünk 
az Úr bátorságot, türelmet, kitartást ahhoz a 

„Uram, vigyél el oda, ahova akaratod szerint 

Hadd találkozzam azokkal, akikkel akaratod szerint 

Add tudtomra azt, amit akaratod szerint mondanom 

És add, hogy ne legyek akaratod akadálya!” 

Testvér! A Te lelkedben is szólaljon meg az 

 Soós János 

 

Az őstermelői igazolvány ügyintézésével 

Az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatban 
ügyintézés csak akkor szükséges, ha a személyes 

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 

az irodában lehetséges. Az 
egyéb szükséges dokumentációk nem változtak, a 
tudnivalók az előző számokban szerepelnek.  

A 2018. évi támogatási kérelmek benyújtási 
volt! A kérelembenyújtás 

szankciósan ezen túl még 25 naptári napig, azaz 
ig lehetséges napi egy %-os szankció 

Csak kamarai meghatalmazottként tudjuk a 
támogatási kérelmeket benyújtani, ehhez 
mindenképpen szükség van a Magyar 

mkincstár (volt MVH) által kiadott jelszóra. 

Ez a változás azokat az ügyfeleket érinti, akinek az 
elmúlt évben saját ügyfélkapuján nyújtottuk be a 
kérelmét, nekik mindenképpen hozni kell a jelszót, 
vagy kérni kell a MÁK-tól. A nyomtatvány letölthető a 
honlapról, de nálam is beszerezhető.

A támogatási feltételek alapjaiban nem változtak, az 
előző számokban szerepelnek.

A másodvetések, egyéb módosítások 
bejelentésére május15 után lesz lehetőség. 
módosításhoz mindenképpen hozzák el a jelszót.

 Az Agrárkamarai tagdíjbevallás
elkészítésével kapcsolatos tudnivalók:

A tagdíjbevallás elkészítésének a határideje 
június 1. és június 30. között lesz lehetséges

Ehhez az előző évi árbevételre, valamint a 
támogatások összegére lesz szükség (ADÓBEVALLÁSON 
MINDEN ADAT SZEREPEL!!!)

A tagdíjbevallás kizárólag elektronikus úton lesz 
elkészíthető a NAK honlapján megtalálható felületen.

Július 1-től 15-ig, ha késedelmesen készítjük el a 
tagdíjbevallást, a fizetendő tagdíj 10 %
szankciót fognak alkalmazni.

A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
11749008-20190244 számú bankszámlájára banki 
átutalással, illetve a bevallás során igényelt, egyedi 
azonosítóval ellátott csekken lehet megfizetni.

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
csekket kapnak, melyet júni
postán. Más tennivalójuk nincs.

A jellemzőbb tagdíj kategóriák a 
árbevétel függvényében:

I. kategória  0  -
fizetendő tagdíj mértéke  

Ebben az esetben nem kell tagdíjbevallást 
készíteni, a tagdíjat banki átutalással, vagy postai 
úton, csekken is be lehet fizetni. 

II. kategória   
4.000.000 Ft A fizetendő tagdíj mértéke :
Ft 

Ebben az esetben már tagdíjbevallást kell készíteni 
az Agrárkamara elektronikus felületén, mel
egyéni jelszóval készíthetnek el, vagy a falugazdász 
irodában az új informatikai rendszeren keresztül (SAP 
rendszer) lehet benyújtani a bevallást.

III. kategória  
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. 

Egyéb részletekről kérem, érdeklődjenek.
 
Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a 

www.szechenyi2020.hu, 
www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu
figyeljék ezeket az oldalakat is
 

Tisztelettel:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

 
 

 

Ez a változás azokat az ügyfeleket érinti, akinek az 
elmúlt évben saját ügyfélkapuján nyújtottuk be a 

, nekik mindenképpen hozni kell a jelszót, 
tól. A nyomtatvány letölthető a 

apról, de nálam is beszerezhető. 
A támogatási feltételek alapjaiban nem változtak, az 

előző számokban szerepelnek. 
A másodvetések, egyéb módosítások 

bejelentésére május15 után lesz lehetőség. A 
módosításhoz mindenképpen hozzák el a jelszót. 

Agrárkamarai tagdíjbevallás 
elkészítésével kapcsolatos tudnivalók: 

A tagdíjbevallás elkészítésének a határideje 
között lesz lehetséges.  

Ehhez az előző évi árbevételre, valamint a 
támogatások összegére lesz szükség (ADÓBEVALLÁSON 

NDEN ADAT SZEREPEL!!!) 
A tagdíjbevallás kizárólag elektronikus úton lesz 

elkészíthető a NAK honlapján megtalálható felületen. 
ig, ha késedelmesen készítjük el a 

tagdíjbevallást, a fizetendő tagdíj 10 %-ának megfelelő 
azni. 

A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
számú bankszámlájára banki 

átutalással, illetve a bevallás során igényelt, egyedi 
azonosítóval ellátott csekken lehet megfizetni. 

Átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a 
i tag kamarai regisztrációs számát, továbbá 

adószámát vagy adóazonosítóját. 
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 szóló 

kapnak, melyet június 30-ig be kell fizetni a 
postán. Más tennivalójuk nincs. 

A jellemzőbb tagdíj kategóriák a 2016. évi 
: 
-  600.000 Ft  A 

 2.000 Ft. 
Ebben az esetben nem kell tagdíjbevallást 

, a tagdíjat banki átutalással, vagy postai 
úton, csekken is be lehet fizetni.  

 600.000 Ft  -  
A fizetendő tagdíj mértéke : 5.000 

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. 

 4.000.000 Ft  -  
A fizetendő tagdíj mértéke:

góriát nem részletezem, az elektronikus 
bevallás felületen az árbevétel megadásával 
automatikusan kiszámítja a rendszer a fizetendő tagdíj 

Egyéb részletekről kérem, érdeklődjenek. 

Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a 
, www.fvm.hu, a 
www.nak.hu honlapokon, kérem, 

figyeljék ezeket az oldalakat is. 

Tisztelettel: 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
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Közgyűlési beszámoló 
 

A Forráskúti Polgárőr Egyesület 2018. május 16

órai kezdettel Forráskúton a Jerney János Mű

nagytermében tartotta meg az évzáró és tisztújító 

közgyűlését. 

 A közgyűlésen a 32 egyesületi tagból 19 fő

egyesületi tagok mellett Batíz István a CSMPSZSZ elnöke, 

Fodor Imre Polgármester Úr, illetve Repkó Zoltán körzeti

megbízott is megtisztelte jelenlétével a közgyű

1.Napirendi pont keretében a 2017. évi beszámoló, mérleg 
és eredmény-kimutatás ismertetésére és elfogadására került 
sor. A levezető elnök felolvasta az Egyesület 2017. évi 
gazdálkodásáról és működéséről készített szöveges 
beszámolót, majd ismertette a mérleget és az eredmény 
kimutatást. 
A Forráskúti Polgárőr Egyesület a 2017. év során két 
alkalommal kapott az Országos Polgárő

támogatást. Az év elején 220.000 Ft, a második félévben 
szintén 220.000 Ft összegben, azaz éves szinten összesen 
440.000 Ft összegben. Ezen támogatás teljes egészében 
szigorúan a működéshez kapcsolódó kiadásokra 
használható fel. Ennek a kritériumnak megfelel
egyesület vezetősége ezt a pénzügyi forrást minden 
esetben a működéshez nélkülözhetetlen kiadásokra 
fordította az év folyamán. Önkormányzattól kapott 
támogatás: 200.000 Ft volt a 2017
Összességében tehát 640.000 Ft-ból gazdálkodhatunk a 
2017-es évben. 

 Az év folyamán felmerült a tevékenység végzéséhez
szükséges kiadások (üzemanyag, gépkocsi biztosítás, 
CASCO, szervizköltség, könyvelés díja, posta, banki 
költségek) mellett lehetőségünk volt 27 db
méretben POLGÁRŐRSÉG felirattal ellátott galléros pólót 
megvásárolni, összesen 67.095 Ft értékben. Így minden 
aktívan szolgálatot teljesítő tagunk kapott egy pólót. 
Ennek köszönhetően, rendezvényeken egységesebb 
megjelenést tudtunk, tudunk biztosítani a szolgálatban 
lévő tagjainknak. 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a 2017. évi 
mérlegfőösszeget: 2765 e Ft, és mérleg szerinti eredményt: 
-35e Ft (veszteség). 

2.Napirendi pontkeretében 2018. Évi költségvetési tervezet 
ismertetésére és elfogadására került sor 

A levezető elnök ismerteti a Forráskúti Polgár
Egyesület 2018. évi költségvetésének tervezetét. 
tervezetben szereplő adatok alapján a működési kiadások 
alakulása előreláthatóan a 2017.-es szinten valósulhatnak 
meg, és a fennmaradó forrásokból a polgár
fejlesztését, illetve a szolgálatot teljesítő

felszerelésének, öltözékének bővítését szolgáló kiadások 
megvalósítását tervezi a vezetőség.  

A Forráskúti polgárőr Egyesület 2018. évben is a 
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2.Napirendi pontkeretében 2018. Évi költségvetési tervezet 

 elnök ismerteti a Forráskúti Polgárőr 
Egyesület 2018. évi költségvetésének tervezetét.  A 

űködési kiadások 
es szinten valósulhatnak 

meg, és a fennmaradó forrásokból a polgárőr gépjármű 
fejlesztését, illetve a szolgálatot teljesítő polgárőrök 

vítését szolgáló kiadások 

r Egyesület 2018. évben is a 

korábbi évekhez hasonló módon kívánja a tevékenységét 
végezni. A polgárőri munka folytatásához szükséges 
eszközök, alapanyagok, és szolgáltatá
során 2018. évben hozzávető

szintjén szükséges anyagi forrásokat bevonnunk. 
2018. évben 400.000 Ft OPSZ támogatásra 

számítunk, illetve a korábbi évekhez hasonlóan Forráskút 
Község Önkormányzatának évi 200.000 Ft
támogatásával kalkulálunk. Ez összesen 60
biztosítana az egyesület működtetéséhez.

A közgyűlés egyhangúan elfogadta, a 2018
költségvetési tervezetet. 
 
3. Napirendi pont keretében az egyesület Tisztségvisel
megválasztására került sor. 

A levezető elnök tájékoztatja a közgy
hogy az Egyesület vezetőségének, azaz az Elnökségnek, és 
a Felügyelő Bizottságnak is lejárt az 5 évre szóló 
mandátuma. Ennek értelmében mind az Elnökség, mind a 
Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztá
vált. Mivel az egyesület tagjai közül senki sem kívánt 
jelentkezni egyik vezetőségi pozícióra sem, így a 
közgyűlési tagok javaslatára a korábbi vezet
kérték fel a munka folytatására. A felkért személyek 
elfogadták a jelölésüket. M
kialakult az Elnökség, illetve a Felügyel
összetétel: 
Elnökség:                     Kovács István elnök
                                    Rácz Mihály elnökhelyettes
                                     Ördög Attila Zso
 
Felügyelő Bizottság:             Fodor Imre elnök
                               Veres Gyula bizottsági tag
                              Ocskó Géza bizottsági tag
 
4. Napirendi pont az Egyebek volt melynek keretében a 
közgyűlés elfogadta, hogy a 2018. évben is 100 FT/hó 
legyen az egyesület tagjai által fizetend
új egyesületi tag felvételérő
napirendi pont keretében szólalt fel Repkó Z
megbízott aki tolmácsolta rend
havonta 50 óra közös szolgálatot kellene teljesíteni, ami 
szervezésileg nehézségeket fog okozni
Ezután Batíz István a CSMPSZSZ elnöke szólalt fel, aki 
gratulált az új vezetőségnek, és köszönetét fejezte ki mind a 
vezetőség, mind a tagság által 2017. évben végzett 
munkájukért, kiemelte, hogy az elnök, illetve az elnökség 
kemény próbatételeknek van kitéve a folyamatosan 
növekvő adminisztrációs munka kapcsán. Emléklappal, és 
egy ajándéktárggyal is jutalmazta az Egyesületet. Végül 
Fodor Imre Polgármester Úr kért szót, aki szintén gratulált 
a megválasztott vezetőségnek, és megköszönte 
mindenkinek a munkáját.  
 
Az egyesület elnökeként ezúton
minden egyesületi tagnak, aki megjelent a közgy
ezzel hozzájárult a közgyűlés sikeres lebonyolításához!
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Tavaszi zsongás 
Május 26-án szombaton az Amatő
szervezésében immár 8. alkalommal került 
megrendezésre a Tavaszi zsongás című mű
A kedves jelenlévőket két órán keresztül 
szórakoztatták igen színvonalas, vidám 
produkciókkal az óvodások, iskolások, színjátszók, 
népdalkörösök. 
A mindannyiunknak örömet szerző szép délutánért 
szeretnénk köszönetet mondani a fellép
felkészítő tanáraiknak. Az ovis néptáncosoknak 
elbűvölő, csodálatos táncukért és Nokta Gábor tanár 
úrnak, aki szintén minden elismerést megérdemel 
odaadó munkájáért. 
Köszönjük Vesmás Andrea balettművésznek és kis 
tanítványainak a látványos, színvonalas, nagyon szép 
produkciót. 
Nagyon örültünk annak is, hogy gyönyörködhettünk 
a sportgimnasztika kis- és nagy csoportjának 
fellépésében. Csodálatosan szép, látványos 
gyakorlatokat mutattak be. Köszönjük 
felkészítőiknek, Madácsi Ildikónak és Gábor 
Violettának lelkiismeretes munkáját. 
Köszönjük szépen Hunyadvári István 
és lelkes, vidám csoportjának a színvonalas, sokszín
előadását. Nagyon jól összeállított hangulatos, 
változatos műsorral ajándékoztak meg bennünket.
A Tavaszi zsongás c. műsor kezdete óta (2011) az 
iskola citerás tanulói minden évben szerep
hangulatosabbá, színesebbé tették mű

történt ez most is. Köszönjük szépen a részvételt és 
Kiss Csillag Anna tanárnőnek a lelkiismeretes 
felkészítő munkáját. 
Örömünkre szolgált, hogy nemcsak a citerások, 
hanem a furulya tanszak tanulói is felléptek és 
játékukkal szebbé, változatosabbá tették m
Köszönjük szépen Kálmánné Mucsi Ildikó 
tanárnőnek azt a lelkes, odaadó munkát, mellyel 
tanítványai tudását gyarapítja. 
Pesti Tamara és ifj. Rabi Antal zongorajátékukkal 
kápráztattak el bennünket. Ők felvételt nyertek a 
Premier Zenei Szakgimnáziumba. További 
tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk! Köszönettel 
tartozunk Nagy Gerda tanárnő felkészítő
Az Amatőr Színkör tagjai versekkel, jelenetekkel 
igyekeztek színesíteni a műsort. 
Goda Fanni és Soós Niki a közelgő pedagógus nap 
alkalmából szavaltak el közösen egy verset. Mivel az 
iskolai szavalóversenyen betegség miatt nem tudtak 
részt venni, most lehetőség volt arra, hogy ezt 
bepótolják. A hosszú verseket nagyon szépen, 
hangsúlyozva, hibátlanul mondták el. Minden 
elismerés és dicséret megilleti őket. 
Katica és a nagymama c. jelenettel szórakoztatták a 
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Pesti Tamara és ifj. Rabi Antal zongorajátékukkal 
Ők felvételt nyertek a 

Premier Zenei Szakgimnáziumba. További 
tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk! Köszönettel 

ő felkészítő munkájáért. 
r Színkör tagjai versekkel, jelenetekkel 

ő pedagógus nap 
alkalmából szavaltak el közösen egy verset. Mivel az 
iskolai szavalóversenyen betegség miatt nem tudtak 

ség volt arra, hogy ezt 
bepótolják. A hosszú verseket nagyon szépen, 

, hibátlanul mondták el. Minden 

Katica és a nagymama c. jelenettel szórakoztatták a 

kedves közönséget Maróti Istvánné Pannika néni és a kis 
unokákat játszó Fanni és Niki. Nagyon tanulságos volt a 
történet, melyet élethűen, ügyesen játszottak el. Pannika 
néni aktivitása, humora, ötletei, életfelfogása 
mindannyiunk számára példaérték
sokáig köztünk lenne, élvezhetnénk szeretetét és kedves 
egyéniségével, igényes szereplésével emelné a színkör 
munkáját. Ehhez nagyon sok erő
Neki. 
Gál Zoltánné Incike és Tóth Szilveszterné Icuka a T
cérna c. jelenetet adták elő, mint alsós kisdiákok. Örökké 
vidám egyéniségükkel, humorukkal az elvárásoknak 
kiválóan megfeleltek. Köszönet és elisme
igyekezetüket, szereplésüket. 
Rabi Antal és fia, Anti A lét és a tudat viszonya c. 
humoros jelenetet adták elő, mely írás az apa saját 
tollából fakadt. Ezen kívül elhangzott még 
írás – Iskolás a gyermekem című
a mindig jobbra törekvésért, a vidám percekért köszönet 
és elismerés illeti munkájukat.
A műsort az Őszirózsa Népdalkör vidám dalcsokra zárta. 
Köszönjük szépen Pálnik András karvezet
népdalkör minden kedves tagjának ezt a színvonalas, 
szép éneklést. 
A műsor befejezése után egy kis teázás és sütizés mellett 
beszélgetésre invitáltuk vendégeinket.
Köszönjük szépen a munkáját azoknak, akik 
közreműködtek abban, hogy ez a délután sikeres legyen.
Forráskút Község Önkormányzatának, Fodor Imre 
polgármester úrnak az anyagi támogatást, az Óvoda és az 
Iskola vezetésének és dolgozóinak a m
támogatását, Illés-Vizsnyiczai Borbálának a sokrét
tevékenységét, Ördögh Attilának a hangosítást, Balogh 
Mónikának a gyönyörű virágokat.
Végül köszönet illeti az Őszirózsa Népdalkör tagjait, akik 
a süteményt sütötték, vagy egyéb módon járultak hozzá a 
vendéglátáshoz (pl. üdítő, nápolyi, tea).
Köszönjük a vendégeknek a részvételt, remélem jöv
sikerül egy kellemes délutánt együtt tölteni.
 

Az Amatőr Színkör nevében köszönettel: 

Mindannyiunk nevében köszönet illeti Kálmán Dánielné 
Mónika tanár nénit, aki fáradhatatlan munkájával évr
évre készíti fel a Színjátszókat a fellépésekre, 
szereplésekre, továbbá iskolával, óvodával, népdalkörrel 
együttműködve szívvel lélekkel szervezi meg immár 
nyolcadik éve a Tavaszi zsong
munkájához is sok erőt, kitartást
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kedves közönséget Maróti Istvánné Pannika néni és a kis 
unokákat játszó Fanni és Niki. Nagyon tanulságos volt a 

űen, ügyesen játszottak el. Pannika 
néni aktivitása, humora, ötletei, életfelfogása 
mindannyiunk számára példaértékű. Jó lenne, ha még 
sokáig köztünk lenne, élvezhetnénk szeretetét és kedves 
egyéniségével, igényes szereplésével emelné a színkör 

hhez nagyon sok erőt és egészséget kívánunk 

Gál Zoltánné Incike és Tóth Szilveszterné Icuka a Tű és a 
, mint alsós kisdiákok. Örökké 

vidám egyéniségükkel, humorukkal az elvárásoknak 
kiválóan megfeleltek. Köszönet és elismerés illeti 

 
Rabi Antal és fia, Anti A lét és a tudat viszonya c. 
humoros jelenetet adták elő, mely írás az apa saját 
tollából fakadt. Ezen kívül elhangzott még – szintén saját 

Iskolás a gyermekem című történet. Aktivitásukért, 
a mindig jobbra törekvésért, a vidám percekért köszönet 
és elismerés illeti munkájukat. 

szirózsa Népdalkör vidám dalcsokra zárta. 
Köszönjük szépen Pálnik András karvezetőnek és a 
népdalkör minden kedves tagjának ezt a színvonalas, 

sor befejezése után egy kis teázás és sütizés mellett 
beszélgetésre invitáltuk vendégeinket. 

önjük szépen a munkáját azoknak, akik 
ködtek abban, hogy ez a délután sikeres legyen. 

Forráskút Község Önkormányzatának, Fodor Imre 
mester úrnak az anyagi támogatást, az Óvoda és az 

Iskola vezetésének és dolgozóinak a műsort segítő 
Vizsnyiczai Borbálának a sokrétű 

tevékenységét, Ördögh Attilának a hangosítást, Balogh 
ű virágokat. 
Őszirózsa Népdalkör tagjait, akik 

a süteményt sütötték, vagy egyéb módon járultak hozzá a 
ő, nápolyi, tea). 

Köszönjük a vendégeknek a részvételt, remélem jövőre is 
sikerül egy kellemes délutánt együtt tölteni. 

őr Színkör nevében köszönettel:  
Kálmán Dánielné 

 
 

Mindannyiunk nevében köszönet illeti Kálmán Dánielné 
, aki fáradhatatlan munkájával évről 

évre készíti fel a Színjátszókat a fellépésekre, 
szereplésekre, továbbá iskolával, óvodával, népdalkörrel 

ködve szívvel lélekkel szervezi meg immár 
zsongást. Köszönjük és a további 

őt, kitartást kívánunk! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírr
 

Születés 
Monostori Lászlónak és Ocskó Ágota 

Dominika 

Csúcs Zsolt és Kapás Nórának 

Máté 

Rácz Norbertnek és Bárkányi Mónikának

Bernadett és Bendegúz

Barakonyi Sándornak és Kómár Anikónak

Zita 

nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Házasságkötés 
Illés Tímea és Sánta Dániel

fogadott örök hűséget. Gratulálunk Nekik!

Állampolgársági esküt tett: 
Tamás József 

Tamás Rozália Katalin 

Tamás Renáta 

Kánis Réka Tünde 

Kánis Izolda Zsanet 

Tinu Emília 

Gratulálunk! 

 

Halálozás  
 Nagypál János 

 Tanács Antal 

  
 Kálmán János 

 Özv. Monostori Béláné Czékus Mária

 Özv. Czékus Antalné Kocsispéter Terézia

 Rabi József 

 
Hozzátartozói fogadják részvétünket!

 

12 

„Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,

a nagy időn se lesz hozzá hasonló........
A múltba sem és a gazdag jövőben akárki

megszülethet már, csak ő nem."

/Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd /
 

Czékus Antalné Terike emlékére
 
 
Megrendülten és fájó szívvel kell tudomásul ve
nünk, hogy Czékus  Antalné Kocsispéter Terike v
ratlanul elhunyt. Halálával pótolhatatlan veszteség 
érte klubunkat. 
Személyében egy kedves, segítőkész, csupa szív 
embert és a tudatos, egészsé
zettjét ismertük meg. 
Több mint 10 éve törzstagja volt az Egészségklu
nak és elhivatottságával, aktív tevékenységével 
nagyban hozzájárult klubunk célkitűzéseinek megv
lósításához, az egészséges életmód népszerűsítés
hez. 
Praktikus ötletekkel, tanácsokkal látott el bennü
ket, vidám, jó kedélyű, színes egyéniségével emelte 
a találkozások családias hangulatát, sőt
minden alkalommal apró figyelmességekkel kedve
kedett nekünk. 
Szeretett adni és másoknak örömet szerezni.
 
Drága Terike! 
A tragikusan bekövetkezett halálod okozta vesztes
get kénytelenek vagyunk tudomásul venni, de eml
keinkben, gondolatainkban mindig ott leszel, csak 
most már fentről figyelsz minket!
Nyugodj békében! 
 

Az Egészségklub tagjai nevében
Godáné Ádám Mária klubvezető

 
 
 

rreekk  

nostori Lászlónak és Ocskó Ágota Edinának 

Rácz Norbertnek és Bárkányi Mónikának 

Bernadett és Bendegúz 

arakonyi Sándornak és Kómár Anikónak 

Gratulálunk! 

Illés Tímea és Sánta Dániel 

fogadott örök hűséget. Gratulálunk Nekik! 

(élt 73 évet) 

(élt 81 évet) 

(élt 68 évet) 

Özv. Monostori Béláné Czékus Mária 

(élt 92 évet) 

Özv. Czékus Antalné Kocsispéter Terézia 

(élt 75 évet) 

(élt 60 évet) 

részvétünket! 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szerettünk, Nagypál János búcsúztatásán 
megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 
fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

Gyászoló 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szerettünk, Rabi József búcs
megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 
fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szerettünk, Özv. Czékus Antalné Kocsispéter 
Terézia temetésén megjelentek, részvétükkel,
virággal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

 

Nem élt belőle több és most sem él, 
s mint fán se nő egyforma két levél, 

a nagy időn se lesz hozzá hasonló........ 
A múltba sem és a gazdag jövőben akárki 

megszülethet már, csak ő nem." 
 

/Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd / 

Terike emlékére 

Megrendülten és fájó szívvel kell tudomásul ven-
Antalné Kocsispéter Terike vá-

ratlanul elhunyt. Halálával pótolhatatlan veszteség 

Személyében egy kedves, segítőkész, csupa szív 
embert és a tudatos, egészséges életmód elkötele-

Több mint 10 éve törzstagja volt az Egészségklub-
nak és elhivatottságával, aktív tevékenységével 
nagyban hozzájárult klubunk célkitűzéseinek megva-
lósításához, az egészséges életmód népszerűsítésé-

ekkel, tanácsokkal látott el bennün-
ket, vidám, jó kedélyű, színes egyéniségével emelte 
a találkozások családias hangulatát, sőt 
minden alkalommal apró figyelmességekkel kedves-

Szeretett adni és másoknak örömet szerezni. 

kusan bekövetkezett halálod okozta vesztesé-
get kénytelenek vagyunk tudomásul venni, de emlé-
keinkben, gondolatainkban mindig ott leszel, csak 
most már fentről figyelsz minket! 

Az Egészségklub tagjai nevében 
Godáné Ádám Mária klubvezető 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szerettünk, Nagypál János búcsúztatásán 
megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 
fájdalmunkban velünk együtt éreztek. 

Gyászoló Nagypál család 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szerettünk, Rabi József búcsúztatásán 
megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 
fájdalmunkban velünk együtt éreztek. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
Özv. Czékus Antalné Kocsispéter 

temetésén megjelentek, részvétükkel, 
virággal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család 



 

Csipkebogyó Kézimunkakör hírei 

Mozgalmas, eseménydús  hónapot tudunk magunk 
mögött!  A tavasz  új lehetőségeket ad arra, hogy a  
kézimunkázó , kézműveskedő 
asszonyok megmutassák, hogy a hosszú  téli  
hónapok alatt mi minden új csodát alkottak. Április 
30–án és május 1-én  műhelymunkán és  
nemzetközi kiállításon vettünk részt Tiszaszigeten. 
Sok ismerős csoport  hozott és tanított új technikát 
az érdeklődőknek, majd egy magas színvonalú 
kiállításon mutatta be alkotásait. Köszönjük a 
Tiszasziget Polgármesterének, a  Kreatív Műhely  
vezetőjének és tagságának a szíves vendéglátást .
Május 12-én az Üllési Kreatív Kézműves Mesterek 
Napja rendezvényen mutatkozhatott be kis 
csapatunk. Csodás alkotásokkal találkoztunk, új 
ismeretségeket kötöttünk. A szervezők változatos, 
szórakoztató műsorral köszöntötték  a rendezvény 
résztvevőit. 
Végül május 26-án Kübekházán a falunapi, 
határnyitó ünnepségen mutattuk be m
Alkalmunk nyílt régi kedves ismerőseinkkel is 
találkozni, tapasztalatot cserélni.  Mély 
fájdalmunkra  kedves tagunk, Terike már csak 
munkáival képviselhette magát. Emlékét 
megőrizzük. 
További terveink: Június végén Szerbiában veszünk 
részt nemzetközi kiállításon, augusztusban pedig a 
falunapon szeretnénk a már hagyományos 
nemzetközi kiállításon vendégül látni barátainkat, 
megmutatni a falu közönségének munkáinkat.  
Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket.

Pálnik Zoltánné Csipkebogyó kézimunkakör

 

 
A forráskúti Csipkebogyó 

Kézimunkakör kiállítói

 2018.05. 

1.     Czékus Antalné horgolás, hímzés 

2. Dr Gaálné dr Maráczi 

Gabriella 

 
pirográf, 3D origami 

3. Kővágó József 

4. K.Tóth Lajosné                              

hímzés 
hímzés 

5. Lippai Gézáné 

6. Maróti Jánosné                         

üveg decoupage, papírfonás
 

horgolás 
7. Nagymihály Sándorné   horgolás 

8. Pálnik Zoltánné hímzés,horgolás,harisnyavirág

9. Zádori Imréné hímzés 

10. Zámbó Józsefné harisnyavirág, decoupage
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Mozgalmas, eseménydús  hónapot tudunk magunk 
mögött!  A tavasz  új lehetőségeket ad arra, hogy a  

 fiúk-lányok- 
asszonyok megmutassák, hogy a hosszú  téli  
hónapok alatt mi minden új csodát alkottak. Április 

én  műhelymunkán és  
nemzetközi kiállításon vettünk részt Tiszaszigeten. 
Sok ismerős csoport  hozott és tanított új technikát 

érdeklődőknek, majd egy magas színvonalú 
kiállításon mutatta be alkotásait. Köszönjük a 
Tiszasziget Polgármesterének, a  Kreatív Műhely  
vezetőjének és tagságának a szíves vendéglátást . 

én az Üllési Kreatív Kézműves Mesterek 
tatkozhatott be kis 

csapatunk. Csodás alkotásokkal találkoztunk, új 
ismeretségeket kötöttünk. A szervezők változatos, 
szórakoztató műsorral köszöntötték  a rendezvény 

án Kübekházán a falunapi, 
határnyitó ünnepségen mutattuk be munkáinkat. 
Alkalmunk nyílt régi kedves ismerőseinkkel is 
találkozni, tapasztalatot cserélni.  Mély 
fájdalmunkra  kedves tagunk, Terike már csak 
munkáival képviselhette magát. Emlékét 

További terveink: Június végén Szerbiában veszünk 
tközi kiállításon, augusztusban pedig a 

falunapon szeretnénk a már hagyományos 
nemzetközi kiállításon vendégül látni barátainkat, 
megmutatni a falu közönségének munkáinkat.  
Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket. 

ltánné Csipkebogyó kézimunkakör 

A forráskúti Csipkebogyó 

Kézimunkakör kiállítói 

 

üveg decoupage, papírfonás 

hímzés,horgolás,harisnyavirág 

harisnyavirág, decoupage 
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Vásártartások 
Ruzsa            június 24. állat- és kirakodó vásár
Kistelek         július 1. állat- és kirakodó vásár
Mórahalom        július 8. állat- és kirakodó 

Hétvégi állatorvosi ügyelet
Június 16-án és 17-én 08 órától 20 óráig  

 Dr. Kovács Tibor Telefon: 06 3
Június 23-án és 24-én 08 órától 20 óráig  

 Dr. Papp Sándor Telefon: 06 3
Június 30-án és július 1-én 08 órától 20 óráig

 Dr. Hursán Mihály Telefon: 06 30/9986

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 ügyintézése

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

és kirakodó vásár 

Hétvégi állatorvosi ügyelet 
 
06 30/9653-114 
 

Telefon: 06 30/4879-805 
08 órától 20 óráig  

Telefon: 06 30/9986-139 

 

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! 

családi rendezvények 
lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig. 

elvitelre és helyben fogyasztásra. 

Várjuk megrendelését telefonon is! 

00 óráig. 
Várjuk kedves vendégeinket! 

 
elfogadunk! 

Autószerelő és vizsgabiztos 
és kistehergépjárművek 

javítása, vizsgára való felkészítése és 

gépjárművek diagnosztikája 
rodai 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
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS 

MAIL CÍMEK: 

Polgármesteri Hivatal            06 62/287-222  

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

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

polgarmester@forraskut.hu 

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

iskola@forraskut.hu 

és Bölcsőde  
Óvodai intézményegység     06 62/287-123 

                                     06 70/489-5646 
ovoda@forraskut.hu 

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

tel./fax: 06 62/287-023 

muvhaz@forraskut.hu 
      06 62/287-034 

          06 62/287-066 

           06 62/287-112 

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

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

          06 62/287-118 

gyfélszolgálata: 06 40/922-334 

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 

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

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

muvhaz@forraskut.hu 
havonta 900 példányban 

. Következő lapzárta június 30. 
Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


