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Falunapi ebédajánlatunk
Marhapörkölt vagy pacalpörkölt vagy

2018. évi Forráskút tortája rendelhető a 

 

gtÜàtÄÉÅ 
Falunapi és Lovasnapi 

programajánló 
1-3. oldal 

Újszülöttek, 
Helyi adók 

4. oldal 
Iskolai hírek 

5-7. oldal 
Egyházi hírek, 
Feltalálókról, 

Gál Violetta verse 
8-9. oldal  

Nyári táborok, 
Művelődési Ház prog-

ramajánló 
10. oldal 

Anyakönyvi hírek, 
40 éves osztálytalálkozó 

11. oldal 
Vásárnaptár 

Állatorvosi ügyelet 
Közérdekű telefonszám-

ok 
12. oldal 

Közelgő események: 
 

Népdalos találkozó 
Szeptember 21. 

 
 

Szüreti mulatság 
Szeptember 29. 

 
 

Nyugdíjas találkozó 
Október 16. 

 

 web: www.forraskut.hu 

XXVI. Forráskúti Falunapok

2019. augusztus 23. péntek
 Veterán gépek felvonulása 
 A XXVI. Forráskúti Falunapok megnyitása, köszöntőt mond 

 Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke
ter úr 

 A Forráskútért Érdemérem ünnepélyes átadása 

 Csíkkozmási Tuzson János Fúvósegylet fellépése
 Kézimunka Kiállítás megnyitója 

 Magyar Rózsa 

 Márió 

 Eridanus Zenekar nyáresti mulatós műsor
 

2019. augusztus 24. szombat
 Ünnepi szentmise a község lakóiért a Templomba

 utána megemlékezés a II. világháború hősi halottairól, 
koszorúzása a Parkban 

 Falunapi kupa: barátságos labdarúgó mérkőzés a 

-től  1500 óráig ebéd lehetőség a rendezvénysátorban, 
latfelelős a DOMIX. 

Délutáni programok: vásári forgatag és a már hagyománnyá vált prog
ingyenes légvár, arcfestés gyerekeknek a Parkban és környékén egészen estig

   Tűzoltó jármű szemle 

 Forráskúti előadóink, amatőr művészeti csoportjaink műsora

00 Zalatnay Sarolta 
00      KOZMIX 
30 Cozombolis 

 Tűzijáték  
 

Egész nap a Rendezvénysátorban a Borostyán étterem 
az étel- és italfogyasztási lehetőségről!
Este óriás tárcsán sült finomságok!

Falunapi ebédajánlatunk (aug. 24-re): 
Marhapörkölt vagy pacalpörkölt vagy rántott szelet körettel 1.200 Ft/adag eg

ségáron. 
Ebédjegyek elővételben vásárolhatóak a Borostyán étteremben

2018. évi Forráskút tortája rendelhető a Borostyán étteremben és a Könyvtá
ban, 250 Ft/szelet támogatójegy ellenében.

Mindenkit szeretettel vár
 

 

 ingyenes 

. Forráskúti Falunapok 

. péntek 

, köszöntőt mond  
Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke és Fodor Imre polgármes-

 

Csíkkozmási Tuzson János Fúvósegylet fellépése 

yáresti mulatós műsora 

. szombat 
Templomban, közvetlen  

a II. világháború hősi halottairól, emlékmű szentelése  és 

abdarúgó mérkőzés a Sportpályán 

ebéd lehetőség a rendezvénysátorban, egész nap hangu-

hagyománnyá vált programok: 
an és környékén egészen estig 

amatőr művészeti csoportjaink műsora  

Borostyán étterem gondoskodik  
és italfogyasztási lehetőségről! 

óriás tárcsán sült finomságok! 

rántott szelet körettel 1.200 Ft/adag egy-

Ebédjegyek elővételben vásárolhatóak a Borostyán étteremben 
Borostyán étteremben és a Könyvtár-

250 Ft/szelet támogatójegy ellenében. 

Mindenkit szeretettel várunk!
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a Forráskúti Lóbarátok Egyesületének szervezésében

2019. AUGUSZTUS 25

HELYSZÍN A LOVAS PÁLYA

8.30 Gyülekező a lovas pályán

9.00 Felvonulás  

10.00 A XV. Forráskúti Lovasnap megnyitása, pályabejárás

10.15 Bemutató fogathajtás

12.30 – 14.00 Ebéd lehetőség 

14.00 Délutáni bemutató hajtás

16.00 Eredményhirdetés

 

Lovas napi támogatójegy
vásárolható a Borostyán étteremben 1.500 Ft

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

V. Forráskúti Veterán Találkozó és Kiállítás

2019. augusztus 25-én vasárnap 

forgalomba helyezett járművek 

Jelentkezés Gyuris Zsoltnál
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XV. Forráskúti Lovasnap 

a Forráskúti Lóbarátok Egyesületének szervezésében 
 

2019. AUGUSZTUS 25. VASÁRNAP 

HELYSZÍN A LOVAS PÁLYA 

 

Gyülekező a lovas pályán  

Lovasnap megnyitása, pályabejárás 

Bemutató fogathajtás 

14.00 Ebéd lehetőség - Menü birkapörkölt 

Délutáni bemutató hajtás 

Eredményhirdetés 

támogatójegy – mely az ebédet is magában foglalja 
a Borostyán étteremben 1.500 Ft egységáron.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

Forráskúti Lóbarátok Egyesülete

 

. Forráskúti Veterán Találkozó és Kiállítás

n vasárnap 9 és 17 óra között tekinthetőek meg az 1990 előtt 

forgalomba helyezett járművek és antik használati tárgyak, eszközök 

Jelentkezés Gyuris Zsoltnál (30/401-7788) augusztus 21

Minden érdeklődőt szeretettel várunk

Forráskúti veteránjármű tulajdonosok nevében 

 

mely az ebédet is magában foglalja – elővételben 
egységáron. 

Forráskúti Lóbarátok Egyesülete 

. Forráskúti Veterán Találkozó és Kiállítás 

tekinthetőek meg az 1990 előtt 

és antik használati tárgyak, eszközök a Lovas pályán. 

augusztus 21-ig! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Forráskúti veteránjármű tulajdonosok nevében  

Gyuris Zsolt 

 



 

FELHÍVÁS  
 
Kedves Kézimunka Kedvelők! 

A Falunapok rendezvényein idén  
dezzük az immár hagyományosnak mondható 
„MINDEN, AMI KÉZI MUNKA
MUNKA” kiállításunkat. 

 Szeretnénk, ha korábbi évekhez hasonlóan 
Önök is megmutatnák alkotásaikat (kötött, 
horgolt terítők, ruházati darabok, hímzések, 
bőr használati- és dísztárgyak, gravírozás, 
festmény….stb), ezzel színesebbé tennék kiá
lításunkat, megismernénk az  Önök alkotó fa
táziáját. Munkáikat 2019. augusztus
csütörtökönként 16-18 óráig várjuk az alk
tóházban (Jókai u. 30) vagy Pálnik Zoltánn
nál (Tavasz u.24.).  Várjuk jelentkezésüket. Jó 
munkát, sok szép alkotást kívánunk.

Pálnik Zoltánné és a 

Csipkebogyó Kézimunkakör
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 is megren-
dezzük az immár hagyományosnak mondható 
„MINDEN, AMI KÉZI MUNKA - KÉZI-

korábbi évekhez hasonlóan 
Önök is megmutatnák alkotásaikat (kötött, 

k, ruházati darabok, hímzések, 
és dísztárgyak, gravírozás, 

festmény….stb), ezzel színesebbé tennék kiál-
Önök alkotó fan-

2019. augusztus 15-ig 
várjuk az alko-

tóházban (Jókai u. 30) vagy Pálnik Zoltánné-
Várjuk jelentkezésüket. Jó 

munkát, sok szép alkotást kívánunk. 

Csipkebogyó Kézimunkakör 

Civil Hírek

Kedves Forráskútiak!

Idén is lesz a Forráskúti falunapon vetélked
kicsiknek és nagyoknak egyaránt, így már 
lehet szervezni a csapatokat és készülni a 
feladatokra! 

Valamint a falunapon kerül átadásra a
Virágosabb Forráskútért Programban nevezett 
kertek díjai is. A kertekrő
augusztus 20-ig várjuk minden nevez

A Nevezőket és Mindenki mást is szeretettel 
várunk a Falunapon! 

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE
 
Értesítjük a lakosságot, hogy a 
adókat — magánszemélyek kommunális adóját, 
telekadót, gépjárműadót és a helyi iparűzési adó 
előleget — 2019. szeptember 16
pótlékmentesen.  

Az értesítők az eddig megszokott módon kerülnek 
kiküldésre. 

• A befizetéseket  

o postai csekken, vagy
o 3A Takarékszövetkezetnél szem

lyesen az értesítő bemutatásával, 
vagy 

o banki átutalással 

tudják teljesíteni.

Azon adózók, akik befizetésüket átutalással szeretnék 
teljesíteni, utaláskor a 
szíveskedjenek feltüntetni a kiküldött értesítő bal felső 
sarkában lévő „Mutató”számot és az adózó nevét.

 

Fokozott figyelmet kérnénk azon adózóink 
esetében, akiknek több adónemben kell befizetést 
teljesíteniük Önkormányzatunk felé, hogy a 
megfelelő összeg a megfelelő adószámlára 
kerüljön átutalásra. 

Számlaszámok: 

Magánszemélyek kommunális adója:

57600039

Telekadó:  57600039

Helyi iparűzési adó: 57600039

Gépjárműadó:  57600039

Késedelmi pótlék: 57600039

 

Amennyiben a befizetést nem a megfelelő számlára 
teljesítette, úgy írásban kérheti az összeg átvezetését
hátralékot mutató számla javára.

Kérjük a határidő pontos betartását!

 

 

 

Civil Hírek 

Kedves Forráskútiak! 

Idén is lesz a Forráskúti falunapon vetélkedő 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt, így már 
lehet szervezni a csapatokat és készülni a 

Valamint a falunapon kerül átadásra a 
Virágosabb Forráskútért Programban nevezett 
kertek díjai is. A kertekről készült fotókat 

ig várjuk minden nevezőtől!  

ket és Mindenki mást is szeretettel 

 
HELYI ADÓK BEFIZETÉSE  

Értesítjük a lakosságot, hogy a 2019. évi II. félévi 
magánszemélyek kommunális adóját, 

telekadót, gépjárműadót és a helyi iparűzési adó 
2019. szeptember 16-ig lehet befizetni 

Az értesítők az eddig megszokott módon kerülnek 

postai csekken, vagy 
3A Takarékszövetkezetnél szemé-
lyesen az értesítő bemutatásával, 

banki átutalással  

tudják teljesíteni. 

Azon adózók, akik befizetésüket átutalással szeretnék 
a megjegyzés rovatba 

szíveskedjenek feltüntetni a kiküldött értesítő bal felső 
„Mutató”számot és az adózó nevét. 

Fokozott figyelmet kérnénk azon adózóink 
esetében, akiknek több adónemben kell befizetést 
teljesíteniük Önkormányzatunk felé, hogy a 

g a megfelelő adószámlára 

Magánszemélyek kommunális adója:  

57600039-11059479 

57600039-11095639 

57600039-11059486 

57600039-11059558 

57600039-11059565 

iben a befizetést nem a megfelelő számlára 
írásban kérheti az összeg átvezetését a 

hátralékot mutató számla javára. 

Kérjük a határidő pontos betartását! 



 

  
 

Élményekben gazdag táborozás
 

 Az idei évben a Művelődési há
meg a nyári tábort. Megannyi játékos
vettünk részt, ami segítségével a csapatszellem is 
erősödött a gyerekekben.  
 Vesmás Andrea jógaóráján vehettek részt a 
táborozók, ahol megismerkedhettek egymással és a 
jóga világában is elmerültek. Az első héten a 
kicsikkel mesefoglalkozáson jelentünk meg
Szegedi Somogyi Könyvárban, majd kis 
vonatoztunk. Elbicikliztünk a horgásztóhoz. A tábor 
zárásaként egy terápiás kutya látogatott el 
hozzánk. Mindkét héten meglátogattuk a Je
iskolát, ahol a gyermekekkel szám
kézműveskedtünk és krumplis pogácsát illetve 
gofrit falatoztunk. Második héten in
vetélkedőn vettünk részt a nagyokkal a 
könyvtárban. Majd az Új Nemzedék Központban egy 
játékos délutánon vettünk részt.  Alkalmunk volt
hogy Török Tildáéknál lovagoljanak
Amíg a csapat egyik fele lovagolt, addig a másik 
felével Zsombóra bicikliztünk fagyizni. 
program között többször játszottunk
szórakoztunk a játszótéren és a parkban
 Köszönöm a sok segítséget: Kiss Reninek, 
Lajkó Mártinak, Zombori Petrának,
Reginának, Gajdosné Kócsó Annának
Barnáné Király Anikónak. 
 Köszönjük a lovaskocsikázást 
és Palatinus Zsoltnak, a krumplis pogácsát 
Anikónak, lovagoltatást a Török családnak
sütést Reginának és Reninek, a gyerekjógát 
Andreának, az önkormányzatnak a támogatását és 
segítségét a programok megvalósításában valamint 
a szülők gyümölcs és egyéb felajánlását.
 

Reméljük minden gyerek jól érezte magát!

képek megtekinthetők a Művelődési Ház 

oldalán. 

Illés-Vizsnyiczai Borbála
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Élményekben gazdag táborozás 

zban tartottuk 
Megannyi játékos programon 

vettünk részt, ami segítségével a csapatszellem is 

Vesmás Andrea jógaóráján vehettek részt a 
megismerkedhettek egymással és a 

Az első héten a 
mesefoglalkozáson jelentünk meg a 

Szegedi Somogyi Könyvárban, majd kis 
Elbicikliztünk a horgásztóhoz. A tábor 

zárásaként egy terápiás kutya látogatott el 
eglátogattuk a Jerney 

számháborúztunk, 
kézműveskedtünk és krumplis pogácsát illetve 
gofrit falatoztunk. Második héten interaktív 
vetélkedőn vettünk részt a nagyokkal a 
könyvtárban. Majd az Új Nemzedék Központban egy 

Alkalmunk volt, 
hogy Török Tildáéknál lovagoljanak a gyerekek. 
Amíg a csapat egyik fele lovagolt, addig a másik 
felével Zsombóra bicikliztünk fagyizni.  Rengeteg 

játszottunk, sokat 
parkban is. 

: Kiss Reninek, 
rának, Gyuris 

, Gajdosné Kócsó Annának valamint 

Köszönjük a lovaskocsikázást Tóth Imrének 
krumplis pogácsát 

Török családnak, a gofri 
kjógát Vesmás 

az önkormányzatnak a támogatását és 
segítségét a programok megvalósításában valamint 
a szülők gyümölcs és egyéb felajánlását. 

Reméljük minden gyerek jól érezte magát! További 

képek megtekinthetők a Művelődési Ház Facebook 

Vizsnyiczai Borbála 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték Rabi Józsefet

1929. július 29-én született Rabi József István, Rabi József és Monostori Valéria öt gyermekéb
leivel és testvéreivel Forráskúton, Forráskút d
házasságban. Ez idő alatt két gyermekük született, akik négy unokával ajándékozták meg 
konai nagy szeretettel köszöntötték Józsi bácsit, aki velük együtt ü
velődési házban. A jeles alkalomból ellátogatott az ünnepségre Fodor Imre polgá
terelnök úr díszoklevelét. Józsi bácsi több, mint 50 éve kitartó és k
nek unokái egy általuk készített arany metsz
Józsi bácsi, jó egészséget kívánunk! 

 
Vendégeink voltak… 
Június utolsó napjaiban közös műhelymunkát szerveztünk tiszaszigeti
találkozást, hiszen ez volt az első alkalom, amikor közös munkát, tapasztalatcserét szerveztünk. Tudunk 
érdekeset, újat mutatni?  Csoporttagunk, Dr Gaálné dr Maráczi Gabriella új technikával  ismertette meg a 
résztvevőket: üveget gravíroztunk! Még gyakorolni kell, de reméljük, hamarosan kiállításon is megmutathatjuk 
műveinket. Sor került hímzés minta cseréjére, sablon készítésre is, megcsodáltuk egymás készül
öltéstechnikáit ( tardi huroköltés, tardi lánc).  Vend
Szeptemberben ők várnak bennünket közös alkotásra. Ott leszünk! 
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Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték Rabi Józsefet 

én született Rabi József István, Rabi József és Monostori Valéria öt gyermekéb
leivel és testvéreivel Forráskúton, Forráskút dűlőn lakott. 1958-ban találta meg párját, akivel 

 alatt két gyermekük született, akik négy unokával ajándékozták meg ő
tettel köszöntötték Józsi bácsit, aki velük együtt ünnepelte 90. születésnapját a forráskúti M

ból ellátogatott az ünnepségre Fodor Imre polgármester is, aki á
csi több, mint 50 éve kitartó és kemény munkával gondozta b

szített arany metszőollóval állítottak emléket. 

 

űhelymunkát szerveztünk tiszaszigeti barátainkkal. Izgatottan vártuk a 
ő alkalom, amikor közös munkát, tapasztalatcserét szerveztünk. Tudunk 

érdekeset, újat mutatni?  Csoporttagunk, Dr Gaálné dr Maráczi Gabriella új technikával  ismertette meg a 
: üveget gravíroztunk! Még gyakorolni kell, de reméljük, hamarosan kiállításon is megmutathatjuk 

veinket. Sor került hímzés minta cseréjére, sablon készítésre is, megcsodáltuk egymás készül
öltéstechnikáit ( tardi huroköltés, tardi lánc).  Vendégeink is megosztották velünk tapasztalataikat, ötleteiket. 

k várnak bennünket közös alkotásra. Ott leszünk!  
Pálnik Zoltánné és a 

Csipkebogyó Kézimunkakör 
 
 

 

én született Rabi József István, Rabi József és Monostori Valéria öt gyermekéből elsőként. Szü-
ban találta meg párját, akivel 49 évig élt boldog 

 alatt két gyermekük született, akik négy unokával ajándékozták meg őket. Családja és ro-
nepelte 90. születésnapját a forráskúti Mű-

mester is, aki átadta a Minisz-
kával gondozta barackosát, mely-

barátainkkal. Izgatottan vártuk a 
 alkalom, amikor közös munkát, tapasztalatcserét szerveztünk. Tudunk 

érdekeset, újat mutatni?  Csoporttagunk, Dr Gaálné dr Maráczi Gabriella új technikával  ismertette meg a 
: üveget gravíroztunk! Még gyakorolni kell, de reméljük, hamarosan kiállításon is megmutathatjuk 

veinket. Sor került hímzés minta cseréjére, sablon készítésre is, megcsodáltuk egymás készülő munkáit, 
égeink is megosztották velünk tapasztalataikat, ötleteiket. 



 

 
6 

 

„A siker titka a cselekvés". 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

 

Beszámoló az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

2018/2019. tanévi munkájáról 
 

A 2018/2019-ES TANÉV ELŐKÉSZÍTÉSE 
2018. augusztus végén, határidőre megérkeztek a megrendelt 
tankönyvek, melyeket a tankönyvfelelős kiosztott, minden 
tanuló ingyen kapta azokat.  A tervezett időpontban 
megkezdődött a pedagógusok tanév előkészítő munkája, 
kialakult a végleges tantárgyfelosztás, órarend. Tanévnyitó 
értekezleten véglegesítettük a 2018/2019-es tanév 
munkatervét. Az előre tervezett időpontban, a helyi 
szokásoknak megfelelően szeptember 3-án eső miatt a régi 
tornateremben megtartottuk a tanévnyitó ünnepélyt. 
A szakos ellátottság áttanításokkal 100%-os volt, az 
intézményben az oktató-nevelő munkát a Nemzeti 
Köznevelési Törvényben meghatározott képesítéssel 
rendelkező pedagógusok végezték. 

Szakmai munkaközösségek és szervezetek 
megnevezése, vezetőik 2018/2019-ben: 

Az alsós munkaközösség vezetője: Nagyné Rabi Márta 
A felsős munkaközösség vezetője: Varga Katalin 
A diákönkormányzat vezetője: Martyinné Pálföldi Anett 
Szülői Munkaközösség vezetője: Galzóné Gyuris Tímea 
Az iskolai könyvtár kezelője: Simon Ilona 
SZMK kapcsolattartó: Bárkányiné Gyuris Mariann 
Pályaválasztásért felelős: Kocsispéterné Hunyadvári 

Éva 
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Tóth Katalin 
Tankönyvfelelős: Csenkiné Tajti Tímea 
 
Az iskola nevelő, oktató munkáját 19,75 álláshelyen 
összesen  24 pedagógus végezte, munkájukat 
iskolatitkár, rendszergazda és pedagógiai asszisztens 
segítette. A működtetési feladatokban kezdetben 3 fő 
közfoglalkoztatott is részt vett, a tanév végére a létszám 
1 főre csökkent. A tanév elejére két pedagógus távozása 
miatt új dolgozók felvételére is sor került: Péter-Szabó 
Julianna és Fődi Kornél tanítók kezdték iskolánkban a 
tanévet.  A tanév folyamán pedagógusminősítés, 
tanfelügyelet Forráskúton nem volt.  A 2019/2020-as 
tanévben várhatóan 4 fő pedagógus minősítése történik 
meg.    

 
Tárgyi feltételek alakulása 

2018 nyarán is és idén nyáron is a karbantartó és a 
technikai dolgozók elvégezték-elvégzik a tisztasági 
festést. A régi tornaterem a tanév folyamán hosszabb 
ideig használhatatlanná vált a parketta állapota miatt, 
melyet az alapítvány forrásaiból 2019 májusára sikerült 
kijavítani, csiszolása és festése, az eresz részleges 
cseréje folyamatban.  A szakmai munka támogatására 30 
db tablet, a pedagógusok használatára laptopok, 3 db 
érintőképernyős nagyméretű kijelző panel, a művészeti 
oktatáshoz gitárok, citerák, furulyák, új digitális 
zongora és pianínó érkezett. Az EFOP 4.1.3 pályázat 
keretében megérkeztek a tanulói és tanári bútorok, 
várhatón 2019 őszén, sikeres közbeszerzés után az alsós 
tantermek parkettafelújítása és festése, két tornatermi 

ajtó cseréje valósul meg.  
A 2018/2019-es tanévben 8 osztályban 142 tanuló 
kezdte meg tanulmányait, a tanév végi létszám pedig 
139 fő lett. 2 tanuló egészségi okok miatt 
magántanulóként, osztályozó vizsgával teljesítette a 
tanévet.  Egy tanuló 1 tárgyból javító vizsgára készül 
augusztusban, reméljük sikeresen. Egy elsősünk szülői 
kérésre megismétli az évfolyamot.  A tanulmányi átlag: 
4,08 lett. 
Az iskola 142 tanulója közül 25-en sajátos nevelési 
igényűek, vagyis a pszichés fejlődés zavarai miatt a 
nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia miatt 
vagy enyhe fokban értelmi fogyatékosok, 8-an pedig 
enyhébb beilleszkedési, tanulási vagy magatartási 
zavarral rendelkeznek. Fejlesztésüket részben helyben 
heti 11 órában két gyógypedagógusunk valamint az 
utazó szakszolgálati szakemberek látják el (logopédus, 
utazó gyógypedagógus, pszichológus, gyógytestnevelő).  
17 tanuló hátrányos helyzetű, 10-en pedig halmozottan 
hátrányos helyzetűek.   
 
Átlagosan 64 óra vagyis kb. 11-12 tanítási nap hiányzás 
jutott egy tanulóra, ebből igazolatlan hiányzás nem volt. 
A tanulók munkája, magatartása értékelésére 
pedagógusaink éltek a dicséretek és a fegyelmi 
intézkedések különböző fajtáival. 
Az év során: 145 szaktanári dicséretet, 134 
osztályfőnöki dicséretet, 22 igazgatói dicsértet és 4 
tantestületi dicséretet kaptak az arra érdemes tanulók. 
Fegyelmezési céllal pedig: 46 osztályfőnöki 
figyelmeztetést, 23 osztályfőnöki intést, 6 osztályfőnöki 
megrovást, 13 igazgatói figyelmeztetést és intést és egy 
megrovást kaptak a szabályok ellen vétők. 
 

Pályaválasztási eredmények 
Az EMMI rendeletben foglalt szabályok és időrend 
alapján rendben megtörtént a középiskolai 
beiskolázás. A nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek 
többféle segítséget nyújtottunk a folyamatban: 
pályaválasztási szülői értekezlet az Iparkamara és a 
Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási szakemberei 
által, középiskolák bemutatkozása, részvétel a szegedi 
pályaválasztási börzén. Ebben a tanévben az iparkamara 
szervezésében szakmai bemutatókon is részt vettek a 7-
8. osztályosok. Az első félévben koncentráltan a 
felvételi írásbelire felkészítő foglalkozásokat 
biztosítottunk. Mindenki sikeresen felvételizett, a 
nyolcadikosok zömét az első helyen megjelölt 
középfokú intézménybe vették fel.  
A 18 nyolcadikos tanuló közül:  

o   7 tanuló gimnáziumban (39 %) 
o 10 fő szakgimnáziumban (55,5 %) 
o   1 fő szakközépiskolában (5,5 %) folytatja 

tanulmányait. 
 

Pályázati eredmények 
Az Erzsébet őszi kirándulás programban 2018. 
szeptember 19-21. között 80 fő tanuló 3 napos őszi 
kiránduláson vehetett részt Zánkán 10 fő kísérő 
pedagógussal. A programot részben a szülők fizették 
(autóbusz, belépők), a szállást, étkezést és a zánkai 
programokat az Erzsébet program biztosította.  



 

Az Önkormányzat pályázatának köszönhet
mobilitási héten környezetvédelmi, közlekedési 
versenyeket, rajzpályázatot valamint a Csemete Egyesület 
szervezésében környezeti akadályversenyt valósítottunk 
meg, ezt tervezzük a következő tanévre is. 
 
A 2018/2019-es tanévben az Iskola felmenő
az 1. osztállyal csatlakozott a KEVE  (Közlekedjünk 
Együtt, Vigyázzunk Egymásra!) programhoz, melyet a 
Szegedi Tankerületi Központ és a Csongrád Megyei 
Balesetmegelőzési Bizottság indított el. Havi egy 
alkalommal tartottuk a foglalkozásokat. Fontosnak tartjuk 
hogy a gyerekek megismerkedjenek a közlekedés 
szabályaival, mivel a faluban nagyon sokan kerékpárral 
jönnek iskolába, sokan akár a külterületről is. Alkalmaztuk 
a kapott eszközöket (jelzőlámpák, közlekedési táblák, 
bóják stb.) is, különböző közlekedési helyzeteket 
alakítottunk ki segítségükkel az udvari bitumenes 
sportpályán, ezt a többiosztály is irigykedve figyelte. Ki
kerékpárral vagy rollerrel használta a pályát. Tervezzük, 
hogy a pálya felfestésével segítjük a foglalkozásokat.
 
Már 10 éve, hogy Forráskút és Charsznica
vezetése megegyezett, hogy akár pályázati források nélkül 
is folytatódjon a két település és a gyerekek 
cserekapcsolata. Ennek köszönhetően ebben a tanévben 
szervezési okok miatt 2018 szeptember végén érkezett 
Forráskútra a Szkoła Podstawowa im. Antoni 
Malatyńskiego Charsznicy 30 tanulója, 2019 nyarán pedig 
a  Wacław Felczak Alapítvány támogatásával 30 tanuló 
utazott Lengyelországba. A jövő nyáron pedig ismét 
Forráskútra érkeznek gyerekek, a költségek el
az alapítvány és az Önkormányzat, valamint a résztvev
szülei is segítik. 
 
2019. május 27-31. között valósult meg a  
"Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Iskolánkból  a 7. osztályosok és 11  fő hatodikos utazha
tak 5 napra Erdélybe a ruzsai gyerekekkel együtt. A kü
honi magyarsággal kapcsolatos ismeretek bő

lunk volt a népművészet, a határainkon túl él
hagyományainak, életmódjának, értékrendjének megism
rése. Olyan helyszíneken jártak, ahol a tankönyvekb
mert, illetve a tanórákon hallott történelmi, irodalmi sz
mélyek éltek, alkottak. (Nagyszalonta, Nagyenyed, K
lozsvár, Torda, Torockó, Marosvásárhely, Segesvár, Va
dahunyad, Déva, Arad). A pályázat jóvoltából kb. 5
volt a tanulók önrésze.  
 
Az EFOP-4.1.3-17-2017-00394 számú „Infrastrukturális 
fejlesztés az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi 
Általános Iskolában” pályázat az iskolai az infrastruktúra 
további javítására nyújt lehetőséget, melyb
termek parkettafelújítása és festése történik meg, valamint 
a tanulói bútorok (48 db szék, asztal) és a tanári szoba 
berendezésének cseréjére kerül sor. A tornaterem öltöz
felőli ajtóit cseréljük fémszerkezetűre. 
 
A tanév során indult be a CSEMETE Természet
Környezetvédelmi Egyesület által vezetett EFOP
2017-00014 azonosítójú projekt, melynek keretében 
tanulóink több alkalommal az SZTE Tudástárába, az ELI 
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Infrastrukturális 
az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi 

Általános Iskolában” pályázat az iskolai az infrastruktúra 
séget, melyből az alsós 

termek parkettafelújítása és festése történik meg, valamint 
tanulói bútorok (48 db szék, asztal) és a tanári szoba 

berendezésének cseréjére kerül sor. A tornaterem öltöző 

A tanév során indult be a CSEMETE Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesület által vezetett EFOP-3.3.6-17-

00014 azonosítójú projekt, melynek keretében 
tanulóink több alkalommal az SZTE Tudástárába, az ELI 

lézerközpontba természettudományos élményközpontú  
programokra  látogattak, a következ
füvészkertbe is szeretnénk ellátogatni. 
 
Iskolánk ebben a tanévben sikeresen pályázott második a
kalommal az Ökoiskola címre 
tézményi keretek között átgondoltan, rendszerszer
mindennapi gyakorlatként foglalkoznunk kell továbbra is a 
környezettudatossággal, a fenntartható
környezeti-, és egészségneveléssel. (hulladékgy
mek gyűjtése, PET palackok, energiatakarékosság, ko
posztálás, újrahasznosított papír használata, kerékpáros 
közlekedés népszerűsítése, egészséges táplálkozás, mo
gás, stb.) 
 

Szakmai feladatok
Ebben a tanévben is valamennyi évfolyamon 
megvalósításra került a mindennapos testnevelés,  a Hit
erkölcstan vagy a választható etika oktatása, idén is 
minden 1-8. osztályos tanuló számára ingyenes volt a 
tankönyv. Az úgynevezett egész na
mely a tanulók számára kötelez
történő foglalkoztatást, az eddiginél több csoport és több 
pedagógus bevonásával oldottuk meg, ezzel a lehet
éltek is a szülők. A szövegértés és matematika mellett két 
műveltségi terület is alaposabb mérés
egyrészt az idegen nyelv, másrészt a testnevelés, ahol a 
NETFIT®, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 
került megvalósításra, melynek küldetése, hogy 
népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig
aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés 
értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a köznevelés 
szereplői körében. Már csak digitális naplót használtunk, a 
szülőknek a hagyományos ellen
elektronikus ellenőrzőt is lehet
következő tanévtől egyre több feladat során kerül 
bevezetésre az e-ügyintézés. (beiratkozás, hiányzás 
igazolása, stb.) 

 
Anyagi feltételek 
Összességében elmondható, hogy az intézmény m
megfelelő szinten biztosított volt, az épület a korábbi teljes 
felújítás ellenére állandó karbantartást igényel: riasztó és 
tűzjelző rendszer, légkondicionáló karbantartása, 
fénycsövek folyamatos cseréje. Az informatikai eszközök 
(projektorok, laptopok és egyéb eszközök) ja
karbantartására állandó az igény.
Az intézmény működésére jellemz
szigorú és takarékos „gazdálkodás”, saját költségvetési 
keretünk észszerű és hatékony felhasználása. Ennek 
ellenére bizonyos esetekben a szül
Önkormányzat (szállítás, versenyek) is segített a m
biztosítása során.   
 

Matematikai és szövegértés kompetenciamérés
Forráskúton a tavalyi 6. és 8. évfolyam matematikából a 
megfelelő képzési típusban az országos átlaghoz képest az 
elvárhatónál kis mértékben rosszabbul, de a megfelel
településtípusban nézve már megfelel
szövegértésből jobban teljesített. A telephelyünk 
eredményei, valamint a táblázat értékei al
átlag közelében vagy attól szignifikánsan nem 
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hogy milyen családi háttérrel, és milyen SNI besorolással 
rendelkeznek képesek alkalmazni a tanórák keretein belül 
elsajátított ismereteket ezen mérésekben is. Az 
eredményekből levonhatjuk azt is, hogy a hozzáadott 
pedagógiai értéknek (munkának, alkalmazott 
módszereknek, tantermi felszereltségnek) is kiemelked
szerepe van abban, hogy a tanulók a meghatározott négy 
viszonyítási csoporton belül az átlagérték közelében 
teljesítenek.  
A mérések során két szinten vizsgálják még a 
teljesítményünket. Az egyik az úgynevezett alapszintet el 
nem érők aránya, valamint a minimumszintet el nem ér
aránya. A szövegértés esetében igaz a korábbi 
megállapítás, hogy a megfelelő képzési
településtípusban, valamint az országos átlaghoz képest is 
az elvárhatónál kis mértékben jobbak vagy azzal 
megegyezőek az eredményeink. A matematika esetében 
van kedvezőtlen eltérés mind az alapszint, mind a 
minimumszint tekintetében, ezt egyébként érezzük is 
minden tantárgy során. Ezen eredmények tükrében 
intézkedési tervet készített a tantestület, mely minden 
tantárgy kiemelt feladatául határozza meg a szövegértés és 
a matematika fejlesztését, célunk és feladatunk, hogy 
tanulóink eddigi egyenletesnek mondható teljesítményét 
megtartsuk, ha tudunk, javítsunk rajta.  Kiemelt célunk, 
hogy az átlag alatt teljesítők számát minimalizáljuk.
 
 

Idegen nyelvi mérés 
2019-ben már ötödik alkalommal került sor az idegen 
nyelvi mérésre a 6. és 8. osztályokban. A 8. osztályos 
felmérés két részből állt. Az első, két hallott szöveg 
értelmezése, a második részben két olvasott szöveg 
értelmezése volt a feladat. Az összesen elérhet
40, melyből a minimum 60%-ot, azaz 24 pontot el kelle
érni. A 6. osztályos mérés szintén két részb
maximum pont itt 30 volt. /15-15 pont/ Így a megfelelési 
minimum 18 pont./szintén 60%/. Mindkét osztály 
képességeinek megfelelően oldotta meg a feladatokat. 
Általánosságban elmondható, ahogyan telje
tanulók az év során, a mérési eredmények is hasonlóak 
lettek. 
2019-ben a 6. osztályban a 18 tanulóból 10 f
teljesítette a minimumot. Ez igen szép teljesítmény ebben 
az osztályban. A legjobb tanuló 96%-ot a leggyengébb 
33%-ot teljesített. A 8. évfolyamban pedig a tanulók 61 %
a teljesítette a minimumot. ( A legügyesebb tanuló 92,5%
ot teljesített, a leggyengébb tanulónak 35%
elérnie.)  
Az eredmények és a feladattípusok tükrében a 
továbbiakban  is kiemelt figyelmet igényel és vi
kell  a nyelvoktatás tartalmát, módszereit és a számonkérés 
módjait is. 
 

NETFIT mérés 
A Magyar Diáksport Szövetség létrehozta a 21. század 
követelményeihez igazodó, diagnosztikus és oktatási célú 
pedagógiai értékelő és visszajelző eszközt, a Nemzet
Egységes Tanulói Fittségi Tesztet, vagyis a NETFIT
A NETFIT a fizikai fittségi mérésre és értékelésre 
létrehozott, megbízható, tudományos igénnyel kifejlesztett 
tartalmait, módszereit, értékelő rendszerét a Magyar 
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hogy milyen családi háttérrel, és milyen SNI besorolással 
rendelkeznek képesek alkalmazni a tanórák keretein belül 

mérésekben is. Az 
l levonhatjuk azt is, hogy a hozzáadott 

pedagógiai értéknek (munkának, alkalmazott 
módszereknek, tantermi felszereltségnek) is kiemelkedő 
szerepe van abban, hogy a tanulók a meghatározott négy 

átlagérték közelében 

A mérések során két szinten vizsgálják még a 
teljesítményünket. Az egyik az úgynevezett alapszintet el 

k aránya, valamint a minimumszintet el nem érők 
aránya. A szövegértés esetében igaz a korábbi 

ő képzési típusban és 
településtípusban, valamint az országos átlaghoz képest is 

kis mértékben jobbak vagy azzal 
ek az eredményeink. A matematika esetében 

tlen eltérés mind az alapszint, mind a 
tekintetében, ezt egyébként érezzük is 

minden tantárgy során. Ezen eredmények tükrében 
intézkedési tervet készített a tantestület, mely minden 
tantárgy kiemelt feladatául határozza meg a szövegértés és 
a matematika fejlesztését, célunk és feladatunk, hogy 
tanulóink eddigi egyenletesnek mondható teljesítményét 
megtartsuk, ha tudunk, javítsunk rajta.  Kiemelt célunk, 

k számát minimalizáljuk. 

ben már ötödik alkalommal került sor az idegen 
6. és 8. osztályokban. A 8. osztályos 

ő, két hallott szöveg 
értelmezése, a második részben két olvasott szöveg 
értelmezése volt a feladat. Az összesen elérhető pontszám 

ot, azaz 24 pontot el kellett 
érni. A 6. osztályos mérés szintén két részből állt, a 

15 pont/ Így a megfelelési 
minimum 18 pont./szintén 60%/. Mindkét osztály 

en oldotta meg a feladatokat. 
Általánosságban elmondható, ahogyan teljesítettek a 
tanulók az év során, a mérési eredmények is hasonlóak 

ben a 6. osztályban a 18 tanulóból 10 fő (56 %) 
teljesítette a minimumot. Ez igen szép teljesítmény ebben 

ot a leggyengébb 
A 8. évfolyamban pedig a tanulók 61 %-

A legügyesebb tanuló 92,5%-
ot teljesített, a leggyengébb tanulónak 35%-ot sikerült 

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

A Magyar Diáksport Szövetség létrehozta a 21. század 
követelményeihez igazodó, diagnosztikus és oktatási célú 

ő eszközt, a Nemzeti 
Egységes Tanulói Fittségi Tesztet, vagyis a NETFIT-et. 
A NETFIT a fizikai fittségi mérésre és értékelésre 
létrehozott, megbízható, tudományos igénnyel kifejlesztett 

 rendszerét a Magyar 

Diáksport Szövetség és a nemzetközil
Cooper Intézet közös kutató
segítségével alakította ki. 
A NETFIT program küldetése, hogy népszer
tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelent
és az egészségtudatos életvezetés értékeit
diákok, családjaik és a köznevelés szerepl
A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével 
jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, hajlékonyságát és 
testösszetételét. A mérések eredményei tesztt
két illetve három zónába kerülhetnek. Egészségzónába, 
fejlesztés zónába, fokozott fejlesztés zónába.
A négy fittségi profil a következ
1.Testösszetétel és tápláltsági profil vizsgálati területei:
• testtömegindex (BMI= body mass index): ezt a tú

súly és elhízás diagnosztizálására használják.
• testzsírszázalék (BIA= bioimpedencia

szülék segítségével mérjük): Az eszközzel mérhet
hogy az egyén testtömegének hány százalékát alkotja 
zsírtömeg.  

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

képességét jellemző érték. A teszt során 20 méteres 
távolságot kell folyamatosan, hangjelzéssel szabály
zott időtartamon belül ingázással lefutni. 

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

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

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

• felsőtest izomereje: ütemezett fekv
mérjük.  

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

• láb robbanékonyereje: az 
lábra kell végrehajtani

4. Hajlékonysági profil vizsgálati területe:
-térdhajlító izmok nyújthatósága, csíp
mozgásterjedelem: egy mérő
ülésben mindkét lábra vonatkozó nyújthatóságot 
mérjük  és a két oldal eredményének az átlagát vesszük 
figyelembe.  
Ebben a tanévben is a tanév rendjér
rendelet szerint lezajlottak a mérések. Az eredmények azt 
mutatják, hogy tanulóink több mint fele egészségzónába 
sorolható, 40 %-uk különböző
zónában teljesít, s 7-10 %-uk a  fokozott fejlesztés zónába 
sorolható, elsősorban az aerob állóképesség valamint a 
testösszetétel és tápláltsági profil (túlsúlyos) területen. 

A tanév eseményei
Az iskolában ebben a tanévben is megrendeztük 
hagyományos programjainkat, valamint néhán
került, csak felsorolás szerű
hulladékgyűjtés, megemlékezés október 6
nyílt tanítási hét, Mikulás, színházlátogatások, Adventi 
hangverseny, karácsonyi kézmű
műsor, XXV. iskolabál, farsang, március 15
tanulmányi versenyek, természettudományos hét, 

 

 

Diáksport Szövetség és a nemzetközileg elismert amerikai 
Cooper Intézet közös kutató-fejlesztő tevékenysége 

A NETFIT program küldetése, hogy népszerűsítse és 
tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét 
és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú 
diákok, családjaik és a köznevelés szereplői körében. 
A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével 
jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, hajlékonyságát és 
testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően 

zónába kerülhetnek. Egészségzónába, 
fejlesztés zónába, fokozott fejlesztés zónába. 
A négy fittségi profil a következő 
1.Testösszetétel és tápláltsági profil vizsgálati területei: 

(BMI= body mass index): ezt a túl-
diagnosztizálására használják. 

(BIA= bioimpedencia-analizátor ké-
szülék segítségével mérjük): Az eszközzel mérhető, 
hogy az egyén testtömegének hány százalékát alkotja 

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

ő érték. A teszt során 20 méteres 
távolságot kell folyamatosan, hangjelzéssel szabályo-

tartamon belül ingázással lefutni. (ingafutás) 
3. Vázizomzat fittségi profil vizsgálati területei: 

őállóképessége: ezt ütemezett has-

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

ben maximalizálva van.  
ütemezett fekvőtámasz teszttel 

kéz maximális szorító ereje: a teszttel az alkar és a kéz 
izmainak maximális ereje vizsgálható (egy mérő ké-

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

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

egy mérődoboz segítségével nyújtott 
ülésben mindkét lábra vonatkozó nyújthatóságot 

és a két oldal eredményének az átlagát vesszük 

Ebben a tanévben is a tanév rendjéről szóló EMMI 
rendelet szerint lezajlottak a mérések. Az eredmények azt 
mutatják, hogy tanulóink több mint fele egészségzónába 

uk különböző területeken  a fejlesztés 
uk a  fokozott fejlesztés zónába 

sorban az aerob állóképesség valamint a 
testösszetétel és tápláltsági profil (túlsúlyos) területen.  

 
A tanév eseményei 

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

jtés, megemlékezés október 6-ról és 23-ról, 
nyílt tanítási hét, Mikulás, színházlátogatások, Adventi 
hangverseny, karácsonyi kézműves délután és karácsonyi 

, farsang, március 15-i műsor, helyi 
természettudományos hét,  



 

kézműves kiállítás, gyermeknap, kirándulások, ballagás. 
Immár ötödik alkalommal Forráskúton került 
megrendezésre a Kistérségi matematika verseny 5
évfolyamos tanulóknak, melyet szeretnénk a továbbiakban 
is megrendezni.  
A tanév során többször meghívtuk Dr. P
rendőrőrnagyot, aki az osztályoknak tartott el
vagy a tanulók, vagy a pedagógusok által felvetett 
témakörökben. Hasznosnak bizonyult ez a kezdeményezés: 
a következő tanévben is szeretnénk igénybe venni a 
szakmai szolgáltatást. Szintén új lehető
számunkra, hogy ebben az évben már a Kistérségi 
Szociális központ alkalmazásában szociális segít
munkatárs is dolgozik heti rendszerességgel az iskolában. 
 
 Alsós tanulóink versenyeredményei a 2018/19
tanévben: 
 
2018.09.18. Bolyai Matematika 

Csapatverseny 
3-4. osztály 

3.o. Tari Zsuzsanna
        Ocskó Laura
        Kovács Áron
        Tóth Maja 
hely 
4.o.  Maróti Viola
        Tandari Domos
        Széll Száva
        Lippai Szabolcs 
17. hely

2018.10.18. Mesemondó verseny 
(helyi): 
1-2. osztály 

1. Nagy Léna 1.o.
2. Galzó Zalán 1.o.
3. Soós Nikolett 2.o.

2018.10.18. Mesemondó verseny 
(helyi) 
3-4. osztály 

1. Tari Zsuzsanna 3.o.
2. Rácz Gabriella 3.o.
3. Gyuris Tímea 4.o.

2018.11.09. Megyei Matematika 
Verseny 
3-4. osztály 

3. Kovács Áron
3. Tandari Domos

2018.12.10. Szépolvasási verseny 
(helyi) 
3. osztály 

1. Csomós Gabriella
Csikós Mírjam

2. Tari Zsuzsanna
2018.12.10. Szépolvasási verseny 

(helyi) 
4. osztály 

1. Széll Száva
2. Maróti Viola
3. Lévai Orsolya

2019. 
02.15. 

Zrínyi  
Ilona 
Matematikaverseny 
2-4. osztály 

4. Meszes Viktor 2.o. 
– 53. hely

5. Tari Zsuzsanna 3.o. 
– 47. hely

6. Tandari Domos 4.o. 
– 37. hely

2019.02.26 Szavalóverseny 
(helyi) 
1-2. osztály 

1. Nagy Léna 1.o.
2. Goda Fanni 2.o.
3. Galzó Zalán 1.o.

2019.02.26. Szavalóverseny 
(helyi) 
3-4. osztály 

1. Tari 
2. Maróti Viola

2019.03. Helyesírási verseny 
(helyi)  
2.osztály 

1. Meszes Viktor
2. Vajner Violetta
3. Goda Fanni

2019.03. Helyesírási verseny 
(helyi) 
3.osztály 

1. Ocskó Laura
2. Csomós Gabriella
3. Csikós Mirjam

2019.03. Helyesírási verseny 
(helyi) 
4.osztály 

1. Maróti Viola
2. Bárkányi Anna
3. Széll Száva

Gyuris Tímea
2019. 03. Matematikaverseny 1. Vajner Violetta
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kiállítás, gyermeknap, kirándulások, ballagás. 
Immár ötödik alkalommal Forráskúton került 
megrendezésre a Kistérségi matematika verseny 5-8. 
évfolyamos tanulóknak, melyet szeretnénk a továbbiakban 

A tanév során többször meghívtuk Dr. Pőcze Tünde 
rnagyot, aki az osztályoknak tartott előadásokat 

vagy a tanulók, vagy a pedagógusok által felvetett 
témakörökben. Hasznosnak bizonyult ez a kezdeményezés: 

 tanévben is szeretnénk igénybe venni a 
ehetőséget biztosít 

számunkra, hogy ebben az évben már a Kistérségi 
Szociális központ alkalmazásában szociális segítő 
munkatárs is dolgozik heti rendszerességgel az iskolában.  

Alsós tanulóink versenyeredményei a 2018/19-es 

3.o. Tari Zsuzsanna 
Ocskó Laura 
Kovács Áron 
Tóth Maja – 34. 

4.o.  Maróti Viola 
Tandari Domos 
Széll Száva 
Lippai Szabolcs – 

17. hely 
Nagy Léna 1.o. 
Galzó Zalán 1.o. 
Soós Nikolett 2.o. 
Tari Zsuzsanna 3.o. 
Rácz Gabriella 3.o. 
Gyuris Tímea 4.o. 

3. Kovács Áron 
Tandari Domos 

Csomós Gabriella 
Csikós Mírjam 
Tari Zsuzsanna 
Széll Száva 
Maróti Viola 
Lévai Orsolya 
Meszes Viktor 2.o. 

53. hely 
Tari Zsuzsanna 3.o. 

47. hely 
Tandari Domos 4.o. 

37. hely 
Nagy Léna 1.o. 
Goda Fanni 2.o. 
Galzó Zalán 1.o. 
Tari Zsuzsanna 
Maróti Viola 

Meszes Viktor 
Vajner Violetta 
Goda Fanni 
Ocskó Laura 
Csomós Gabriella 
Csikós Mirjam 
Maróti Viola 
Bárkányi Anna 
Széll Száva 
Gyuris Tímea 
Vajner Violetta 

(helyi) 
2.osztály 

2019.03. Matematikaverseny 
(helyi) 
3.osztály 

2019.03. Matematikaverseny
(helyi) 
3.osztály 

2019.04. Alsós Kistérségi 
Matematika verseny 
2-4. osztály 

 
Felsős tanulóink versenyeredményei a 2018/19
tanévben: 
 
Titok országos angol levelezős verseny:
                                         9. helyezés: Széll Szaffi 7. o.

                                       23. helyezés: Sárközi Emília 7. o., Lévai 
Viktor 7.o. 

                                       14. helyezé
Aida 6. o., Tálas Viktor 6.o. 

A 7. osztályos  Ocskó Lilla a deszki 
Iskola   Álomkép- álomvilág címmel meghirdetett 
rajzpályázatán különdíjas lett. 

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny helyi 
eredményei: 
8. osztály: 1. Pekó Emília, 2.  Dudás Nelli,  3.  Csongrádi 
Kamilla 

A SZÉP MAGYAR BESZÉD verseny helyi fordulójának 
eredményei: 
5-6. osztály: 1. Szekeres Bálint, 2. Oláh Ferenc, 3. Török Sarolt, 
Csongrádi Zoltán, Czakó Ella        

7-8. osztály: 1 .Török Karolin,  2. Széll Szaffi,  3. Borbás Lorina, 
Pekó Emília, Csongrádi Kamilla

HUNGARIKUM VETÉLKED Ő

Lakiteleken  
7. osztály: 1 hely Borbás Lorina Marion, Török Karolin, Vass 
Karolina Kinga 

Bendegúz Tudásbajnokság 
7. osztály Török Karolin (megyei dönt
hely, matematika tantárgy 3. hely

Bolyai Matematika Csapatverseny (megyei)
4. o.Villámcsapat: Maróti Viola, Tandari Domos, Széll Száva, 
Lippai Szabolcs (98 pont 17. hely 48 csapat

5. o MatekoSokk: Czakó Ella, Szekeres Bálint, Mata Nóra, Török 
Sarolt (56 pont 76. hely 79 csapat

6. o.HAND: Kovács Aida, Dudás Dénes, Czékus Noémi, Gál 
Henrietta (92 pont 32. hely 63 csapat

7. o. LoZsoLiNo: Török Karolin, Nagy Noé, Wenner Zsolt, 
Borbás Lorina (94 pont 11. hely 47 csapat)

8. o. BALATONI HARCOSOK: Dudás Nelli, Farkas Gusztáv, 
Farkas Réka, Gál Violetta (79 pont 25. hely 33 csapat)

Megyei Matematikaverseny (MATEGYE által szervezett)
Tandari Domos 4. osztály 3. hely

Kistérségi alsós matematika verseny:
hely, Maróti Viola 3. o. 2. hely 

 

 

2. Meszes Viktor 
3. Soós Nikolett 

Matematikaverseny 1. Tari Zsuzsanna 
2. Kovács Áron 
3. Németh Zoárd 

Matematikaverseny 1. Tandari Domos 
2. Maróti Viola 
3. Bárkányi Anna 

Alsós Kistérségi 
Matematika verseny 

1. Tari Zsuzsanna 
3. o. 

2. Kovács Áron 
3.o. 

1. Tandari 
Domos 4.o. 

2. Maróti Viola 
4.o. 

s tanulóink versenyeredményei a 2018/19-es 

ős verseny: 
9. helyezés: Széll Szaffi 7. o. 

23. helyezés: Sárközi Emília 7. o., Lévai 

14. helyezés: Dudás Dénes 6. o., Kovács 

A 7. osztályos  Ocskó Lilla a deszki Zoltánfy István Általános 
címmel meghirdetett 

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny helyi fordulójának 

8. osztály: 1. Pekó Emília, 2.  Dudás Nelli,  3.  Csongrádi 

A SZÉP MAGYAR BESZÉD verseny helyi fordulójának 

6. osztály: 1. Szekeres Bálint, 2. Oláh Ferenc, 3. Török Sarolt, 
Csongrádi Zoltán, Czakó Ella            

8. osztály: 1 .Török Karolin,  2. Széll Szaffi,  3. Borbás Lorina, 
Pekó Emília, Csongrádi Kamilla 

HUNGARIKUM VETÉLKED Ő Kárpát -medencei vetélkedő 

7. osztály: 1 hely Borbás Lorina Marion, Török Karolin, Vass 

7. osztály Török Karolin (megyei döntő) irodalom tantárgy 2. 
hely, matematika tantárgy 3. hely 

Bolyai Matematika Csapatverseny (megyei) 
4. o.Villámcsapat: Maróti Viola, Tandari Domos, Széll Száva, 

98 pont 17. hely 48 csapat) 

atekoSokk: Czakó Ella, Szekeres Bálint, Mata Nóra, Török 
56 pont 76. hely 79 csapat) 

6. o.HAND: Kovács Aida, Dudás Dénes, Czékus Noémi, Gál 
92 pont 32. hely 63 csapat) 

7. o. LoZsoLiNo: Török Karolin, Nagy Noé, Wenner Zsolt, 
94 pont 11. hely 47 csapat) 

8. o. BALATONI HARCOSOK: Dudás Nelli, Farkas Gusztáv, 
79 pont 25. hely 33 csapat) 

Megyei Matematikaverseny (MATEGYE által szervezett): 
Tandari Domos 4. osztály 3. hely 

verseny: Tandari Domos 3. o. 1. 



 

 

Megyei matematikaverseny: 4. o. Maróti Viola  20/36     4. o. 
Tandari Domos 25/36. 

Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaverseny dönt
tanuló részt vett a Bonifert Domonkos Nemzetközi 
Matematika Versenyen, amelynek a döntő
tanulónk: 3. o. Tari Zsuzsanna (16/29), 3. o. Tóth Maja (27/29) 4. 
o. Tandari Domos (23/32), 5. o. Török Sarolt (31/31), 6.o. Kovács 
Aida (14/24), 7.o.Török Karolin (11/23) 

Forráskút Kupa Kistérségi matematikaverseny: 
Aida 4. hely, 7. o. Török Karolin 2. hely 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny:  7. o. Török Karolin 38. hely, 
6. o. Dudás Dénes 43. hely, 4. o. Tandari Domos 37. hely

Matematika házi verseny 
4. osztály: 1. Tandari Domos, 2. Maróti Viola, 3. Bárkányi Anna

5. osztály: 1. Czakó Ella, 2. Szekeres Bálint, 3. Csongrádi Zoltán, 
Török Sarolt 

6. osztály : 1. Kovács Aida, 2. Dudás Dénes, 3. Gál Henrietta

7. osztály: 1. Széll Szaffi, 2. Török Karolin, 3. Ocskó Laura

Sportversenyek: 
7. osztály Széll Szaffi: NB1/B lány labdarúgás 1. hely

Megyei Kis Iskolák Sportversenye Labdarúgás 5. hely

8. osztály Dudás Nelli: Tollaslabda Lány Kadett Országos Dönt

8. osztály Dudás Nelli: Diákolimpia-tollas 5-8. hely

8. osztály Dudás Nelli: Szoboszló Kupa Országos Utánpótlás 
U15, U19 "A" kategóriás tollaslabda verseny 2. hely

8. osztály Dudás Nelli: Tollaslabda Magyar Bajnokság 2019 U15 
egyes: 5-8. hely, páros 1. hely 
 
Művészeti versenyek: 

Furulya tanszak:  
XXI. Maros Menti Fesztivál Deszk: Lévai Orsolya
Viola kamarazene: arany minősítés; Bárkányi Anna
Tímea kamarazene: arany minősítés.  

Fontos Sándor Verseny Üllés: Lévai Orsolya-Maróti Viola 
kamarazene: második helyezés; Farkas Gusztáv szóló: els
helyezés; Kovács Aida szóló: külön díj; Forráskúti 
Furulyaegyüttes kamara: harmadik helyezés.  

VI. Csongrád Megyei Fafúvós Verseny Farkas Gusztáv szóló: 
második helyezés 

Citera tanszak:  
Üllési Fontos Sándor versenyen a Cinke Citerazenekar 
2.helyezést, a Tűzrózsa Citerazenekar 1.helyezést értek el.

 
A következő 2019/2020. tanévben továbbra is 
törekszünk: 

• alapfeladatunk, az oktatás, nevelés hatékony, 
eredményes és színvonalas ellátására

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

lesztésére 
• a hagyományok ápolására, megőrzésére
•  a művészetoktatás eddigi hagyományához méltó 

folytatására 
• az eredményes pályázati tevékenységre
• a sokszínű szabadidős és sporttevékenység bizt

sítására 
• az Ökoiskolai program hangsúlyosabb megval

sítására 
• az iskola épületének, eszközeinek megóvására, 

karbantartására, fejlesztésére. 
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4. o. Maróti Viola  20/36     4. o. 

Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaverseny döntő: 8 
Domonkos Nemzetközi 

, amelynek a döntőjébe bejutott 6 
tanulónk: 3. o. Tari Zsuzsanna (16/29), 3. o. Tóth Maja (27/29) 4. 
o. Tandari Domos (23/32), 5. o. Török Sarolt (31/31), 6.o. Kovács 

t Kupa Kistérségi matematikaverseny: 6. o. Kovács 

7. o. Török Karolin 38. hely, 
6. o. Dudás Dénes 43. hely, 4. o. Tandari Domos 37. hely 

i Domos, 2. Maróti Viola, 3. Bárkányi Anna 

1. Czakó Ella, 2. Szekeres Bálint, 3. Csongrádi Zoltán, 

1. Kovács Aida, 2. Dudás Dénes, 3. Gál Henrietta 

1. Széll Szaffi, 2. Török Karolin, 3. Ocskó Laura 

7. osztály Széll Szaffi: NB1/B lány labdarúgás 1. hely 

Megyei Kis Iskolák Sportversenye Labdarúgás 5. hely 

8. osztály Dudás Nelli: Tollaslabda Lány Kadett Országos Döntő 
8. hely 

Szoboszló Kupa Országos Utánpótlás 
U15, U19 "A" kategóriás tollaslabda verseny 2. hely 

: Tollaslabda Magyar Bajnokság 2019 U15 

: Lévai Orsolya-Maróti 
sítés; Bárkányi Anna-Gyuris 

Maróti Viola 
kamarazene: második helyezés; Farkas Gusztáv szóló: első 

külön díj; Forráskúti 

Farkas Gusztáv szóló: 

a Cinke Citerazenekar 
ezést értek el. 

 2019/2020. tanévben továbbra is 

alapfeladatunk, az oktatás, nevelés hatékony, 
eredményes és színvonalas ellátására 
a folyamatos szakmai megújulásra 

 kapcsolataink továbbfej-

őrzésére 
vészetoktatás eddigi hagyományához méltó 

az eredményes pályázati tevékenységre 
s és sporttevékenység bizto-

az Ökoiskolai program hangsúlyosabb megvaló-

eszközeinek megóvására, 

Kiemelt feladatunk lesz: 
• a pedagógus, a vezető

lések folytatása, (kompetencia és teljesítmény 
alapú értékelés) 

• lengyel cserekapcsolat folytatása
• az oktatási-nevelési problémá

szülők bevonásával.
• A gyermekek között felmerül

tése érdekében a tantestület 30 órás tréningen 
vesz részt, melynek címe: A gyermeki agresszió 
erőszakmentes kezelése a pedagógus mindennapi 
gyakorlatában. Ezen túl a tan
képzés keretében A Komplex Alapprogram ped
gógiai rendszerének gyakorlati elsajátítását célzó 
továbbképzéseken vesznek részt pedagógusaink.

 
Forráskút, 2019. augusztus 1.
  

Sápi Zoltán
intézményvezet

 

 

 

 

 

a pedagógus, a vezetői és az intézményi önértéke-
(kompetencia és teljesítmény 

lengyel cserekapcsolat folytatása 
nevelési problémák kiemelt kezelése a 

k bevonásával. 
A gyermekek között felmerülő agresszió csökken-
tése érdekében a tantestület 30 órás tréningen 
vesz részt, melynek címe: A gyermeki agresszió 

szakmentes kezelése a pedagógus mindennapi 
gyakorlatában. Ezen túl a tanév során 120 órás 
képzés keretében A Komplex Alapprogram peda-
gógiai rendszerének gyakorlati elsajátítását célzó 
továbbképzéseken vesznek részt pedagógusaink. 

Forráskút, 2019. augusztus 1.   

Sápi Zoltán 
intézményvezető 

 



 

  
 

Egyházi Hírek 

 
Augusztus 1. Első Csütörtök: Jézus Szíve családok 
közös szentségimádása 
Augusztus 2. Első Péntek: Gyónási lehetőség
Augusztus 3-4.: Szeged-Alsóvárosi
Boldogasszony búcsú 
Augusztus 5. Hétfő: Havas Boldogasszony ünnepe 
ünnepi mise 17:30 rózsafüzér 18:00 mise
Augusztus 6. Kedd: URUNK SZINEVÁLTOZÁSÁNAK 
ünnepe: 

• Forráskúton egész napos szentségimádás,
• Reggel 8:00 Rózsafüzér, 8:30-től SZENTMISE,
• Mise után szentségkitétel – 

hagyjuk magára a szentségi Jézust,
• Neked legyen reá legalább egy 10 perced!!
• Este 17,30 közös Szentségimádás + 18:00 

Záró- Szentmise 
 
Augusztus 15. Csütörtök NAGYBOLDOGASSZONY 
ünnepe  

• zákányszéki búcsú 10:00 
• Itthon: 17:30 közös Szentségimádás + 18:00 

Szentmise 
 
Augusztus 17. Szombat: RUZSÁN SZENT FAUSZTINA 
NŐVÉR  

• Csontereklyéinek elhelyezése + 
• Szabadtéri szentmise (Program a plakáton)

  
Augusztus 18. Vasárnap - Évközi 20 
Augusztus 20. Szent István ünnepe. 

• Reggel 6:30 rózsafűzér 7:00 Mise
• 9:30 búcsúi mise Kisteleken 

 
Augusztus 23-24. Forráskúti FALUNAPOK 

• Péntek mise reggel 7:30 rózsafűzér 8:00 Mise
• Szombat 10:00 + hősök emlékmű. Koszorúzás

Augusztus 25. Évközi 21. vasárnap - bordányi búcsú 
10:00 

• Forráskúton 7:30 rózsafüzér 8:00 Mise
Szeptember 1. Vasárnap Tanévnyitó szentmise 
TÁSKASZENTELÉS!!! 
Szeptember 5. Első-Csütörtök Jézus Szíve családok 
szentségimádása   
Szeptember 6. Első-Péntek - gyónási lehetőség.
Szeptember 8. - KISBOLDOGASSZONY 
Vasárnap - zsombói búcsú 
 
ÖRÖK SZERETETTEL SZERESS... 
 

Szeresd testvérem ezt a Földet,
melyet az Isten érted teremtett!

Szeresd az óriás, pompás hegyeket
a ráboruló kék eget 

s az égen úszó fellegeket! 
Szeresd a gazdag szántóföldeket,

a vadvirágos réteket, 
és rajta minden lényeket! 

Szeresd a csöndes, néma éjszakát,
az álmos, őrző Hold-csodát,

a csillagok táborát. 
Szeresse minden ember az otthonát!
Szeresd testvérem az embertársadat,

gyermeket, ifjút, leányokat.
Szeresd a munkában megfáradt arcokat,

a görnyedt aggokat, 
Szeresd mind a gazdagot, a szegényeket,

az ágyán fekvő beteget, 
a bujdosót, a nyomorgót, 
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Augusztus 1. Első Csütörtök: Jézus Szíve családok 

Augusztus 2. Első Péntek: Gyónási lehetőség 
Alsóvárosi Havas 

Augusztus 5. Hétfő: Havas Boldogasszony ünnepe 
18:00 mise 

Augusztus 6. Kedd: URUNK SZINEVÁLTOZÁSÁNAK 

Forráskúton egész napos szentségimádás, 
től SZENTMISE, 
 napközben ne 

hagyjuk magára a szentségi Jézust, 
Neked legyen reá legalább egy 10 perced!! 
Este 17,30 közös Szentségimádás + 18:00 

Csütörtök NAGYBOLDOGASSZONY 

közös Szentségimádás + 18:00 

Szombat: RUZSÁN SZENT FAUSZTINA 

 
Szabadtéri szentmise (Program a plakáton) 

rózsafűzér 7:00 Mise 

Forráskúti FALUNAPOK  
Péntek mise reggel 7:30 rózsafűzér 8:00 Mise 
Szombat 10:00 + hősök emlékmű. Koszorúzás 

bordányi búcsú 

8:00 Mise 
Szeptember 1. Vasárnap Tanévnyitó szentmise -

Csütörtök Jézus Szíve családok 

gyónási lehetőség. 
KISBOLDOGASSZONY – évközi 23. 

Szeresd testvérem ezt a Földet, 
melyet az Isten érted teremtett! 

Szeresd az óriás, pompás hegyeket 

 
Szeresd a gazdag szántóföldeket, 

 
Szeresd a csöndes, néma éjszakát, 

csodát, 

Szeresse minden ember az otthonát! 
Szeresd testvérem az embertársadat, 

gyermeket, ifjút, leányokat. 
Szeresd a munkában megfáradt arcokat, 

Szeresd mind a gazdagot, a szegényeket, 
 
 

s a titkon könnyező szemeket!
Szeresd ellenségedet,

szeresd, ki  testvéred neked!
De mindenek felett szeresd Istened,

ki néked üdvöt szerzett.
Szeresd a magas
s rajta kimúló Isten Fiát!

Szeresd mit néked adott át,
az Ő szavát, a Bibliát!

Szeress, és akkor ne féltsed lelkedet,
hisz üdvödet, így már e Földön elnyerted.  

(ismeretlen szerző)
 
„ÖRÖKIDŐ” – ÖRÖKKÉVALÓSÁG.
 
Figyelmeztetés: „Legyetek készen, 
tudjátok sem a napot, sem az órát!”
 
     Van egy Norvég sziget, A Neve: Sommaröy 
(nyár sziget), ahol május 18
nem megy le a nap. A szigetnek 350 lakója van. A 
szigetlakók nem kérnek többé a pontos időből. A 
világ első időmentes zónájává szeretnének válni. 
Mert náluk nyáron hónapokon át nem megy le a nap 
így nem látják értelmét az időmérésének
gyerekek, ha akarnak, akár éjfélkor is focizhatnak. 
Bárki lefestheti a szoba spalettáit, akár éjfélkor is.  
A fény és a sötétség változása nem fogja ebben 
megakadályozni. 
    Az „idő” mérése pedig fontos a bioritmusunk 
szempontjából is. Főleg a gyereke
elengedhetetlen ők ugyanis a rutinos ismétlődéstől 
érzik magukat biztonságban.  Az időegységek 
számukra támpontként szolgálnak.
   Bár az embereknek valamiféle viszonya mindig 
volt az időhöz, a történelem során ez és az idő 
mibenlétéről alkotott fogalmak is sokat változtak.
   Az idő mérésének jelenlegi rendszere a sumér 
civilizációig nyúlik vissza ők a megszokott tízes alap 
helyett hatvanas alapot használtak
mint ma – már az ókorban is 60 másodpercből állt 
egy perc és 60 percből
évezredek alatt az ember számára kulturális 
közegtől, világnézettől függően mindig mást és 
mást jelentett az idő múlása. De két gondolat jó 
ideje alapvetően meghatározza az idő mibenlétéről 
szóló vitát: az idő a világmindenség alapve
tulajdonsága-e, vagy egyszerűen szellemi 
megfigyelésünk, azaz érzékelésünk terméke?
   A filozófiától kezdve a fizikán át a pszichológiáig 
számos tudomány foglalkozik az idő múlásával
és azzal, hogy a mérési módszerek milyen hatással 
vannak az életünkre. Ezek változása ugyanis a 
történelem során nagy hatással volt az emberi 
gondolkodásra. Az ősi napórák idejétől a modern 
atomórákig tartó fejlődés nemcsak az időmérés 
pontosságát befolyásolta, hanem az emberek 
mindennapi életére is nagy hatással volt.
   Az eltérő kultúrák mindig más és más 
szemszögből közelítették meg az idő kérdését ez 
pedig – bár sokszor nehéz elhinnünk
Heller Csilla pszichológus példákkal támasztja alá az 
értékelhető különbséget. 
vonat öt percet, akkor visszafizetik a menetjegy 
árát. Peruban viszont akkor indul el egy busz, ha 
megtelik. Amennyiben ehhez 5 perc kell. 

 

s a titkon könnyező szemeket! 
Szeresd ellenségedet, 

szeresd, ki  testvéred neked! 
De mindenek felett szeresd Istened, 

ki néked üdvöt szerzett. 
Szeresd a magas Golgotát, 
s rajta kimúló Isten Fiát! 

Szeresd mit néked adott át, 
az Ő szavát, a Bibliát! 

Szeress, és akkor ne féltsed lelkedet, 
hisz üdvödet, így már e Földön elnyerted.   

(ismeretlen szerző) 

ÖRÖKKÉVALÓSÁG. 

Figyelmeztetés: „Legyetek készen, mert nem 
tudjátok sem a napot, sem az órát!” 

Van egy Norvég sziget, A Neve: Sommaröy 
(nyár sziget), ahol május 18. és június 26. között 
nem megy le a nap. A szigetnek 350 lakója van. A 
szigetlakók nem kérnek többé a pontos időből. A 
világ első időmentes zónájává szeretnének válni. 
Mert náluk nyáron hónapokon át nem megy le a nap 
így nem látják értelmét az időmérésének. A 
gyerekek, ha akarnak, akár éjfélkor is focizhatnak. 
Bárki lefestheti a szoba spalettáit, akár éjfélkor is.  
A fény és a sötétség változása nem fogja ebben 

Az „idő” mérése pedig fontos a bioritmusunk 
szempontjából is. Főleg a gyerekek életében 
elengedhetetlen ők ugyanis a rutinos ismétlődéstől 
érzik magukat biztonságban.  Az időegységek 
számukra támpontként szolgálnak. 

Bár az embereknek valamiféle viszonya mindig 
volt az időhöz, a történelem során ez és az idő 

fogalmak is sokat változtak. 
Az idő mérésének jelenlegi rendszere a sumér 

civilizációig nyúlik vissza ők a megszokott tízes alap 
helyett hatvanas alapot használtak. Tehát – éppúgy, 

már az ókorban is 60 másodpercből állt 
egy perc és 60 percből egy óra. Azóta eltelt 
évezredek alatt az ember számára kulturális 
közegtől, világnézettől függően mindig mást és 
mást jelentett az idő múlása. De két gondolat jó 
ideje alapvetően meghatározza az idő mibenlétéről 
szóló vitát: az idő a világmindenség alapvető 

e, vagy egyszerűen szellemi 
megfigyelésünk, azaz érzékelésünk terméke? 

A filozófiától kezdve a fizikán át a pszichológiáig 
számos tudomány foglalkozik az idő múlásával 
és azzal, hogy a mérési módszerek milyen hatással 

. Ezek változása ugyanis a 
történelem során nagy hatással volt az emberi 
gondolkodásra. Az ősi napórák idejétől a modern 
atomórákig tartó fejlődés nemcsak az időmérés 
pontosságát befolyásolta, hanem az emberek 
mindennapi életére is nagy hatással volt. 

z eltérő kultúrák mindig más és más 
szemszögből közelítették meg az idő kérdését ez 

bár sokszor nehéz elhinnünk- ma is így van. 
Heller Csilla pszichológus példákkal támasztja alá az 
értékelhető különbséget. - Ha Svájcban késik egy 

akkor visszafizetik a menetjegy 
árát. Peruban viszont akkor indul el egy busz, ha 
megtelik. Amennyiben ehhez 5 perc kell.  



 

 

  Akkor öt perc, ha öt óra, akkor öt óra. Attól 
függően, hogy kulturális értelemben mit szoktunk 
meg. Másképpen viszonyulunk, az időhöz
rávilágítva, hogy a norvég sziget lakói 
adottságok következtében vélhetően egészen 
másként gondolkodnak az idő múlásáról, mint mi.
 Ez persze nem jelenti azt, hogy azonnal és 
feltétlenül könnyebb is lesz a dolgunk, ha sikerül 
elérni a céljukat, vagyis azt, hogy időmentes 
zónává váljanak. Heller Csilla szerint a legnagyobb 
egyéni munkát az jelenti majd, hogy beosszák az 
idejüket. - Az időmentesség főleg a 
bizonytalanságot rosszul toleráló személyiségeket 
és a gyerekeket viselheti meg – 
elmondja, azért van igényünk az idő va
rendszerbe öntésére, mert az így megnyugtató 
keretet biztosít az élethez. 
Segítségével kiszámíthatóvá vállnak a 
mindennapok, és így erősödik a biztonságos világba 
vetett hitünk is.   
     Az idő mérése fontos a bioritmusunk 
szempontjából is. Rendszere főleg a gyerekek 
életében elengedhetetlen. Ők épp a rutinos 
ismétlődéstől érzik magukat biztonságban. Az 
időegységek számukra támaszként szolgálnak. Így 
ezek megszüntetése komoly stresszhelyzetet 
teremthet. - magyarázza a szakértő, aki az időt, 
mint igazolási pontot egyfajta világító toronynak 
tekinti az élet tengerén. 
    Az egyes kultúráknak természetesen nemcsak az 
időhöz való viszonya lehet más. Apró eltérések 
gyakorlatilag bármivel kapcsolatban 
megmutatkozhatnak. Ezeket könnyen toleráljuk. 
Ám a nagyobb különbségek biztosan 
meghökkentenek.   
   Számunkra például természetes az, hogy meg 
tudjuk számolni a pénzt a tárcánkban, vagy éppen 
az almát a pulton. El sem tudjuk képzelni, hogy úgy 
is lehet élni, hogy minket körülvevő dolgok 
mennyisége nagyjából mindegy. Ha 6 banánunk 
van, ha 15 nem számít az egyszerűen csak „sok”
Pedig létezik olyan közösség, amelynek tagjai pont 
ennyire érdeklődnek a mennyiségek iránt.  
Amazóniai Pirahák pár kunyhóból álló kis falvakban 
élnek. Amazónia brazil részén, kevesen vanna
legfeljebb 350-en, vadászó gyűjtögető életmódot 
folytatnak. Egyig-kettőig még számolnak, de a 
háromtól fölfelé csak nagyjából becsülik meg a 
mennyiségeket. Ám nemcsak a számok nem 
izgatják őket különösebben. A Piraha nyelvben 
nincsennek színekre utaló szavak, csak körülírások 
élni viszont úgy tűnik, remekül tudnak, ami nem 
véletlen: Kulturális szokásaik alapján alapvetően 
meghatározzák igényeiket és világlátásukat.
    A ma létező legkisebb időtartam a: 
   PLANK IDŐ: Ez ~54x10 a mínusz 44
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Akkor öt perc, ha öt óra, akkor öt óra. Attól 
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másként gondolkodnak az idő múlásáról, mint mi.  
Ez persze nem jelenti azt, hogy azonnal és 
feltétlenül könnyebb is lesz a dolgunk, ha sikerül 
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Az időmentesség főleg a 
bizonytalanságot rosszul toleráló személyiségeket 
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PLANK IDŐ: Ez ~54x10 a mínusz 44–en 

másodpercnek felel meg. Egy másodperc nagyjából. 
1,855x1043 Plank idő hosszúságú. Az átlagos 
emberi élet pedig körülbelül 3,9x1052 Plank időnek 
felel meg. 
    NAPÓRA: a napóra egy álló pálcát használ, 
amelynek árnyéka órára kalibrált beosztásokra 
vetül. Ez az eszköz mindig a helyi időt mutatja.
   VÍZÓRA: Az ókor legpontosabb időmérő eszközei 
voltak a vízórák.  Először Egyiptomban találtak ilyet 
a kutatók. Ezek Amenhotep (Kr.e. 1525
egyiptomi fáraó sírjából kerültek felszínre. Előnyük 
az volt, hogy a napórákkal e
mutatták az időt. 
   HOMOKÓRA: A homokóra a homokszemek 
folyását használja az idő múlásának mérésére.
   KRONOMÉTER: A kronométer egy hordozható 
időmérő, amelyet eredetileg a hosszúsági fokok 
csillagászati módszerekkel való meghatároz
használtak. 
   ATOMÓRA: A legpontosabb időmérő eszköz a 
millió éveket másodperces pontosságú atomóra, 
amelyet más órák kalibrálására használnak. Az 
atomóra egyik változata a cézium 133
rezgési tulajdonságára épül, 1967 óta az SI 
mértékrendszer a másodpercet a 133Cs atom 9 192 
631 770 rezgéseként határozza meg.
 
Engedjék meg, hogy történettel zárjam.
     Az időt ki kell használni
 
 A háziorvos várószobája megint tele volt. Az idős 
úr, hosszú várakozás után felállt, és odament az 
asszisztensnőhöz. 
- Bocsánat, ha megzavarom 
udvariassággal -, 10-re voltam berendelve, most 
tizenegy óra. Sajnos, nem várhatok tovább. Lenne 
szíves adni egy újabb időpontot?
 A várószobában epésen megjegyezte az egyik nő a 
szomszédjának: 
- Hát legalább nyolcvan az öreg, mi lehet olyan 
sürgős dolga, hogy ne tudna várni?
 Az öregúr meghallotta a gúnyolódó megjegyzést. 
Barátságosan rámosolygott az asszonyra, és így 
válaszolt:   
      Nyolcvanhét éves vagyok. És tudja, éppen ezért 
nem engedhetem meg magamnak, hogy akár egy 
percet is elfecséreljek abból a DRÁGA IDŐ 
még rendelkezésemre áll.
Isten munkálkodik az időtlen örökkévalóságában!
      Testvér! Te mennyire és mire 
földön kapott IDŐDET? 

  
Sok szeretettel: 

Soós János esperes
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sürgős dolga, hogy ne tudna várni? 
Az öregúr meghallotta a gúnyolódó megjegyzést. 
Barátságosan rámosolygott az asszonyra, és így 

Nyolcvanhét éves vagyok. És tudja, éppen ezért 
nem engedhetem meg magamnak, hogy akár egy 
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Tisztelt Választópolgárok! 
 
Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 
13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 2019. évi választását. 
Ezzel kapcsolatban néhány tudnivalóra hívnám fel 
a Tisztelt Választópolgárok figyelmét.
 
Választási bizottságok 
A szavazatszámláló bizottságok (szszb) tagjai még 
az országgyűlési képviselő-választások el
megválasztásra kerültek. A helyi választási 
bizottság (hvb) három tagját és legalább két 
póttagot a képviselő-testület legkéső
szeptember 1-én 16.00 óráig választja meg.
A választási bizottság (hvb és szszb) megbízott 
tagját legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig 
lehet bejelenteni a helyi választási irodánál. 
 
Névjegyzék 
Azt a választópolgárt, aki legkéső
augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben 
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesít
megküldésével tájékoztatja a szavazóköri 
névjegyzékbe vételéről. Az értesít
választópolgár értesítési címére, ennek hiányában 
lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. 
A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy 
megküldésével tájékoztatja a szavazóköri 
névjegyzékbe történt felvételérő
választópolgárt, aki 2019. augusztus 7
kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
 
Átjelentkezés 
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a 
választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26
án és az átjelentkezésre irányuló kérelme 
elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel 
rendelkezett és tartózkodási helyének érvényessége 
legalább 2019. október 13-ig tart. 
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkés
2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a 
helyi választási irodához. 
Az átjelentkező állampolgár levélben történ
elektronikus azonosítás nélküli elektronikus 
benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9
óráig, míg a személyes vagy elektronikus 
azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén 
legkésőbb 2019. október 11-én 16 óráig 
visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a 
választás napjára, aki tartózkodási helyet létesített 
a fenti időbeli korlátok figyelembe vételével. 
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Szavazni csak a tartózkodási helye szerinti 
képviselő- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát 
nem érvényesül az országgy
alkalmazott szabály, miszerint az átjelentkez
polgár a bejelentett (hétköznapi értelemben: 
állandó) lakóhelye szerinti választókerületi 
képviselőjelöltre szavaz. 
 
Mozgóurna 
Nincs változás a mozgóurna igénylésében. Csak az 
a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem 
tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert 
állapota vagy fogyatékossága, 
tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok 
(pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) 
alapján nincs lehetőség moz
választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a helyi 
választási irodához levélben vagy elektronikus 
azonosítás nélkül elektronikus úton legkés
2019. október 9-én 16 óráig, míg személyesen 
vagy elektronikus azonosítással elektronikus út
2019. október 11-én 16 óráig, vagy 2019. október 
11-én 16 órát követően elektronikus azonosítással 
elektronikus úton 2019. október 13
illetékes szavazatszámláló bizottsághoz 
meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem 
rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. 
október 13-án legkésőbb 12 óráig nyújthat be. 
 
Jelölt- és listaállítás 
A választási iroda az igénylését követ
haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 
24-én adja át az igénylő
szándékozó választópolgár részére az általa 
igényelt mennyiségű ajánlóívet.
Az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához 
szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda 
vezetője a központi névjegyzék 2019. augusztus 7
adatai alapján állapítja meg 2019. augu
A szükséges ajánlások számának megállapításakor 
a választópolgárok számát kell megállapítani, err
egy külön hirdetményben szerezhetnek tudomást a 
Tisztelt Választópolgárok. (Várh
jelöléshez 18, míg a polgármesteri jelöléshez
ajánlás lesz szükséges.)  
Az egyéni listás és az egyéni választókerületi 
jelöltet, a polgármesterjelöltet legkés
szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. 
A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szerepl
jelölt jelölését legkésőbb 2019. szeptember 10
16.00 óráig vonhatja vissza. 
A jelöltnek a 2019. október 12
megelőző lemondása alkalmas joghatás kiváltására. 

 

Szavazni csak a tartózkodási helye szerinti 
és polgármesterjelöltekre lehet, tehát 

zággyűlési választásokon 
, miszerint az átjelentkező 

polgár a bejelentett (hétköznapi értelemben: 
állandó) lakóhelye szerinti választókerületi 

 

Nincs változás a mozgóurna igénylésében. Csak az 
tópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem 

tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi 
fogyatékossága, illetve fogva 

miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok 
(pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) 

őség mozgóurna igénylésére. A 
választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a helyi 
választási irodához levélben vagy elektronikus 
azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 

én 16 óráig, míg személyesen 
vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 

én 16 óráig, vagy 2019. október 
ően elektronikus azonosítással 

elektronikus úton 2019. október 13-án 12 óráig; az 
illetékes szavazatszámláló bizottsághoz 
meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem 

ly általi kézbesítésével 2019. 
őbb 12 óráig nyújthat be.  

A választási iroda az igénylését követően 
haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 

én adja át az igénylő vagy jelöltként indulni 
sztópolgár részére az általa 
ű ajánlóívet. 

Az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához 
szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda 

je a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-i 
adatai alapján állapítja meg 2019. augusztus 8-án. 
A szükséges ajánlások számának megállapításakor 
a választópolgárok számát kell megállapítani, erről 
egy külön hirdetményben szerezhetnek tudomást a 
Tisztelt Választópolgárok. (Várhatóan a képviselői 

, míg a polgármesteri jelöléshez 52 
 

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi 
jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. 

én 16.00 óráig kell bejelenteni.  
 szervezet a listát, illetve a listán szereplő 

őbb 2019. szeptember 10-én 
16.00 óráig vonhatja vissza.  
A jelöltnek a 2019. október 12-én 16.00 órát 

 lemondása alkalmas joghatás kiváltására.  



 

A független jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó 
jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes 
ajánlóívet köteles átadni a választási 
jelölt bejelentésére rendelkezésre álló 
határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a 
jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási 
bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A 
bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív 
után ezer forint.  
Nem szabható ki bírság az egyéni listás, egyéni 
választókerületi jelölti, polgármester jelölti, 
főpolgármester-jelölti, legkésőbb 2019. szeptember 
10-én 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem 
tartalmazó ajánlóív után. 
A választási bizottság a bírság kiszabásáról 
legkésőbb 2019. szeptember 17-én dönt. 
 
Az ajánlás  
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a 
választáson a választókerületben választójoggal 
rendelkezik. 
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó 
választópolgár nevét, személyi a
magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. 
Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját 
kezűleg aláírja.  
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat!
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy 
ajánlással támogathat, a további ajánlásai 
érvénytelenek. 
Az ajánlás nem vonható vissza. 
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti 
nevét és aláírását. 
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelöl
szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni 
szándékozó választópolgár, illetve annak 
képviselője bárhol gyűjthet. 
Nem gyűjthető ajánlás: 

az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén 
munkaidejében vagy munkaviszonyból, 
illetve munkavégzésre irányuló más 
jogviszonyból fakadó munkavégzési 
kötelezettsége teljesítése közben,

a Magyar Honvédségnél és 
államigazgatási szerveknél szolgálati 
viszonyban levő személytől a szolgálati 
helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése 
közben, 

tömegközlekedési eszközön, 
állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati 

szervek hivatali helyiségében, 
felsőoktatási és köznevelési intézményben,
egészségügyi szolgáltató helyiségében.
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A független jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó 

rendelkezésére bocsátott összes 
a választási irodának a 

jelölt bejelentésére rendelkezésre álló 
E kötelezettség elmulasztása esetén a 

jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási 
bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A 
bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív 

Nem szabható ki bírság az egyéni listás, egyéni 
választókerületi jelölti, polgármester jelölti, 

őbb 2019. szeptember 
én 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem 

írság kiszabásáról 
én dönt.  

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a 
választáson a választókerületben választójoggal 

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó 
választópolgár nevét, személyi azonosítóját, 
magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. 
Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat! 
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy 
ajánlással támogathat, a további ajánlásai 

ű ő személy feltünteti 

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő 
je vagy a jelöltként indulni 

szándékozó választópolgár, illetve annak 

 és az ajánló munkahelyén 
munkaidejében vagy munkaviszonyból, 
illetve munkavégzésre irányuló más 
jogviszonyból fakadó munkavégzési 
kötelezettsége teljesítése közben, 

 a központi 
államigazgatási szerveknél szolgálati 

ől a szolgálati 
helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése 

állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati 

ási és köznevelési intézményben, 
egészségügyi szolgáltató helyiségében. 

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére 
előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó 
választópolgár az ajánlásért nem kérhet el
illetve nem fogadhat el elő
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási 
szabályok megsértésével gyű
Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi 
képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 
választópolgárainak legalább 
állított . Polgármesterjelölt az
választópolgárainak legalább 
állított. 
 
A választási kampány 
A kampányidőszak 2019. augusztus 24
október 13-án 19.00 óráig tart.  
A szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget 
magában foglaló épületben, a szavazóhelyiséget 
magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség 
megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 
méteres távolságon belül 
kampánytevékenység 2019. október 13
folytatható. Ezen a területen kívül a
belül tartózkodó választópolgár választói 
akaratának befolyásolására alkalmas módon sem 
folytatható kampánytevékenység 2019. október 13
án választási gyűlés nem tartható.
2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet 
közzétenni. 
A közvélemény-kutatást végz
épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2019. 
október 13-án nem léphet be. Az épületb
megkérdezésével készített közvélemény
eredményét (exit poll) csak 2019. október 13
19.00 óra után szabad nyilván
A plakátot az, aki elhelyezte
érdekében elhelyezték, 2019. november 12
16.00 óráig köteles eltávolítani. 
 
Szavazás 
A szavazás 6.00 órától 19.00 órái
szavazókör a Jerney János M
u. 3.) épületében kapott helyet
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri 
hivatalban működő helyi választási irodához, vagy 
látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
 

 

 

 

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére 
nyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó 

választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, 
illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. 
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási 
szabályok megsértésével gyűjtöttek. 
Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi 

, akit az adott választókerület 
választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek 

Polgármesterjelölt az, akit a település 
választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek 

szak 2019. augusztus 24-től 2019. 
án 19.00 óráig tart.   

A szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget 
ületben, a szavazóhelyiséget 

magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség 
megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 
méteres távolságon belül - közterületen - választási 
kampánytevékenység 2019. október 13-án nem 
folytatható. Ezen a területen kívül az e területen 
belül tartózkodó választópolgár választói 
akaratának befolyásolására alkalmas módon sem 
folytatható kampánytevékenység 2019. október 13-

űlés nem tartható. 
án politikai reklámot nem lehet 

kutatást végző személy abba az 
épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2019. 

án nem léphet be. Az épületből kilépők 
megkérdezésével készített közvélemény-kutatás 
eredményét (exit poll) csak 2019. október 13-án 
19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.   
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek 
érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 
16.00 óráig köteles eltávolítani.  

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. Mindkét 
Jerney János Művelődési Ház (Petőfi 

kapott helyet. 
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri 

ő helyi választási irodához, vagy 
látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 

Helyi Választási Iroda 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírr
Házasságkötés 

Gurzó Imre és Rácskai Enikő

fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Születések 
Németh Csillának és Tombácz Dánielnek

Panka 
 
Demeter Mónikának és Csomor Viktornak 

Barbara Mia 
 
Kocsispéter Editnek és Mojzes Zoltánnak

Janka 
 
Judik Henriettának és Elekes Csabának

Noel 
 
Szőke Erzsébetnek és Bordean Dorinnak

Dáriusz 
 
Családba érkezett: 

Szőke-Lévai Ezel 
 

Medovarszki János Norbert

Halálozás  
 Nagymihály Antal 

   

 Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

 

RUHAVÁSÁR 
MINDEN KEDDEN 6- 11 ÓRÁIG

A PIAC TÉREN 
A NAGYSÁTORBAN

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

Lakás textil, fürdőruhák, sportcipők, papucsok
Alkalmi ruhák és blúzok

Hetente új árukészlettel várom kedves 
vevőimet. 
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rreekk  

Gurzó Imre és Rácskai Enikő Anita  

séget. Gratulálunk! 

Németh Csillának és Tombácz Dánielnek 

Demeter Mónikának és Csomor Viktornak  

Kocsispéter Editnek és Mojzes Zoltánnak 

Judik Henriettának és Elekes Csabának 

Szőke Erzsébetnek és Bordean Dorinnak 

 

Medovarszki János Norbert 

(élt 88 évet) 

fogadják részvétünket! 

11 ÓRÁIG 

A NAGYSÁTORBAN  
(Olasz, török, 

10XL 
portcipők, papucsok 

Alkalmi ruhák és blúzok 
várom kedves 

Garai Gábor: Kert

Arany dinnyék, ütő
kapor között tökinda tekereg;

tedd ki a sapkád- 
szagos málnával színültig telik.

 

 

Garai Gábor: Kert  

Arany dinnyék, ütődött mákfejek, 
kapor között tökinda tekereg; 

 holnap reggelig 
málnával színültig telik. 



 

  
 

 

 

Hétvégi állatorvosi ügyelet
 

Augusztus 11-én 08 órától 20 óráig  
 Dr. Kovács Tibor Telefon: 06 30/

Augusztus 18., 19-én és 20-án  08 órától 20 óráig
 Dr. Szőke Csaba Telefon: 06 

Augusztus 24-én és 25-én 08 órától 20 óráig
 Dr. Hursán Mihály Telefon: 06 30/

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

A betegek bejelentkezésére 11.30
lehetőség. 

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

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

SEGÉLYHÍVÓN!!! 

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

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

 
Vállaljuk továbbá családi rendezvények 

lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig.

Pizza elvitelre és helyben fogyasztásra.

Várjuk megrendelését telefonon is!

Nyitva tartás: mindennap 1100 - 2100

Várjuk kedves vendégeinket!
Erzsébet utalványt és  

SZÉP Kártyát is elfogadunk!

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

javítása, vizsgára való felkészítése és 
vizsgáztatása 

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

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

Vásártartások 
Mórahalom        augusztus 18. állat- és kirakodó 
Ruzsa          augusztus 25. állat- és kirakodó vásár
Kistelek       szeptember 1. állat- és kirakodó vásár
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Hétvégi állatorvosi ügyelet 

Telefon: 06 30/965-3114 
08 órától 20 óráig  

Telefon: 06 30/324-5032 
órától 20 óráig  

Telefon: 06 30/998-6139 
 

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! 

továbbá családi rendezvények 
lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig. 

elvitelre és helyben fogyasztásra. 

Várjuk megrendelését telefonon is! 

00 óráig. 
Várjuk kedves vendégeinket! 

 
Kártyát is elfogadunk! 

Autószerelő és vizsgabiztos 
és kistehergépjárművek 

javítása, vizsgára való felkészítése és 

gépjárművek diagnosztikája 
gépjárművek okmányirodai ügyintézése 

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

E-MAIL CÍMEK

Polgármesteri Hivatal 
  
  
 e-mail:  hivatal@forraskut.hu
Fodor Imre polgármester

  e-mail:  polgarmester@forraskut.hu

Általános Iskola 
                                       
                            

  e-mail:  iskola@forraskut.hu

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

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

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

Tanácsadó 

Fogorvosi Rendelő 

Gyógyszertár  
 e-mail:  dr.cseh

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

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata

Műszaki hibabejelentés: 

Szennyvízrákötés bejelentése

Posta Forráskút 

Kormányablak Üllés 

Polgárőrség 

Körzetben szolgálatban lévő rendőr, 0
órában hívható 

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
  Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3.
  Telefon/fax: 62/287
  E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 850 példányban
Megjelent: 2019.08.12. Következő lapzárta 

Az újság minden háztartás számára ingyenes

és kirakodó vásár  
kirakodó vásár 

és kirakodó vásár 

 

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 62/287-001 

          06 62/681-370 

       06 70/279 0078 

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

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:           112 

KÖZPONTI ÜGYELET:      104   

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

Tel.: 06 62/433-104 

Forrás Forráskút község lapja 

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

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

muvhaz@forraskut.hu 
példányban 

. Következő lapzárta augusztus 30. 
háztartás számára ingyenes. 


