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Kapás Lajosnak. 

Fodor Imre polgármester 



 

  
 

Testületi tájékoztató 

A Képviselő-testület június 27-én tartotta soron 
következő ülését. 
  Első napirendi pontban a házasságkötések helyi 
szabályairól szóló rendeletet módosították a Testület 
tagjai, amelyet a központi jogszabályok változásai 
indokoltak. 
  Második napirendben a Polgármesteri Hivatal 2018. 
évi tevékenységéről szóló jegyzői besz
el a Képviselő-testület. 
A Polgármesteri Hivatal fő feladata 
államigazgatási, mind pedig önkormányzati ügyekben 
— a döntések előkészítése és végrehajtása.
A Hivatal költségvetési rendeletben engedélyezett 
létszáma 8 fő köztisztviselő és a polgármester.
A Hivatal minden köztisztviselő
munkakörben látja el feladatait, mindenki többfajta 
ügyet intéz és feladatot lát, mely a változó jogszabályi 
környezetben időnként nagy terhet jelent a 
munkavállalók számára. A hivatal köztisztvi
mind rendelkeznek a munkakörük ellátásához 
szükséges iskolai és szakmai végzettséggel, melyet a 
köztisztviselők szakképesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III.7.) Korm. rendelet határoz 
közigazgatási alapvizsgát és közigazgatási szakvizsgát 
kell tennie, 1 főnek közigazgatási szakvizsgát kell 
tennie a következő években. 
  A következő 2 napirendi pontban az alábbi, 2018. évi 
beszámolókat tárgyalták és fogadták el a Testület 
tagjai:  

- Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
- Homokháti Önkormányzatok 

Kistérségfejlesztési Társulása, 
- Mórahalom és Térsége Ivóvíz

programhoz kapcsolódó Társulás
- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Tá

sulás, 
- Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önk

Társulás, 
- Somogyi Könyvtár.  

  Egyebekben a következő témákban született döntés: 
- Az orvosi ügyeleti ellátásért eddig önko

zatunknak nem kellett fizetnie. A Szegedi Ki
térség Többcélú Társulása június végi ülésén 
döntött a szeptember 1-től f izetend
kéről. Forráskút vonatkozásában ez évi 250 
ezer forint + havi 39 ezer forint kiadást fog j
lenteni. 

- Három település – Forráskút, Üllés, Zso
gyermekeinek részvételével évek óta szerve
nek a hitoktatók tábort július hó
kapcsolatosan érkezett kérelem a forráskúti 
gyermekek támogatásához. A Képvisel
testület a kérelmet pozitív elbírálásban részes
tette. 
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Továbbá Ocskó Géza számolt be a Ballószögön és a 
Mindszenti megyei tűzoltóversenyeken elért sikeres 
eredményeikről. 
  Zárt ülés keretében a testület döntött a Forráskút 
Községért érdemérem odaítélésér
hagyományainkhoz hűen, az idén XXVI. Falunapunk 
megnyitóján kerül sor, 2019. augusztus 23

Dudásné Gábor Tünde jegyz

Tisztelt Lakosaink és Egyeztet

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Önkormányzata a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelel
Településképi arculati kézikönyvét
megalkotta a településképi rendelet tervezetét 

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi 
építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a 
településszerkezet, településkarakter, tájképi elemek 
és egyéb helyi adottságok alapján a településképi 
követelményeket, valamint a településképi 
szempontból meghatározó területeket.

Ezúton kezdeményezem a TKR tervezeté
partnerségi véleményezését!

A véleményezésre bocsátott dokumentum
a www.forraskut.hu honlapról
ügyfélfogadási időben a 
Titkárságán. 

Partnereink 2019. július 30
véleményeiket elektronikusan 
postán (6793 Forráskút, F
személyesen (Forráskúti
Titkárságán) az önkormányzathoz. 

A témában lakossági fórumot is tartunk 2019. 
július 22. napján 15:00 órai kezdettel a Forráskúti 
Polgármesteri Hivatal Házasságköt
melyre szeretettel várjuk az érdekl
személyesen elmondhassák észrevételeiket. 

Kérjük, bármilyen ötlete, padláson hever
épületről készült fotója, nagyszül
története van, vagy a helyismeretéb
feltétlenül megőrzésre érdemes épületet tud a 
település belterületén vagy külte
jelezze nekünk a megadott elérhet
vagy jöjjön el a lakossági fórumra és mondja el 
személyesen! 

Fodor Imre
polgármester
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Ballagás 

„Aki elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el
soraival búcsúzunk a 2018/2019-es tanév ballagó nyolcadikosaitól. 
 
A Szegedi Tankerületi Központ vezető

üzenetében a végzősöket: 
„Általános iskolai ballagásotok napján köszöntelek Benneteket. Fogadjátok gratulációnkat tanulmányaitok 
első, jelentős állomásának befejezése alkalmából és 
folytatásához.  
Legyetek büszkék eddigi eredményeitekre. Legyetek kell
teendőket illetően. Magabiztos hittel készüljetek a jöv
Bízom benne, hogy pedagógusaitoktól kaptatok annyi meger
bebizonyítjátok önmagatoknak és a külvilágnak, hogy a kitartó tanulás és a becsületes munka meghozza a 
maga eredményeit és a tisztességes önmegvalósítás is válhat példaképpé.
Az előttetek álló középiskolai tanulmányokhoz sok sikert, a céljaitok felé vezet
boldogságot, vidámságot és harmóniát kívánunk!”
 
Az ünnepségen idén is Fodor Imre Polgármester Úr köszöntötte el
diákokat, s átadta az Önkormányzat ajándékát. A zászlóátadás után a 
ballagók elbúcsúztak diáktársaiktól, s megköszönték mindazt, amit 
szüleiktől és tanáraiktól eddigi útjukon kaptak. 
Az ünnepség zárásaként Sápi Zoltán igazgató kösz
Megköszönte a szülők támogatását is: Meszesné Bárkányi Zsuzsanna, 
Zámbó Szabolcs és Ruczul Boglárka valamint a bálakon szerepl
tevékenységét, s kiemelten az SZMK
Kálmán Katalin, Galzó Andrea és Dudásné Kálmán Mónika segítségét
A 2019-es végzős évfolyam minden tagja a lufik elengedése el
néhány tréfás, csipkelődő gondolatot hallhatott magáról, majd a szül
fogadták a ragyogó napsütésben! 

 
 

 

3 

Aki elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen.”  Kassák Lajos
es tanév ballagó nyolcadikosaitól.  

A Szegedi Tankerületi Központ vezetője, Plesovszkiné Ujfaluczki Judit Igazgató Asszony is köszöntötte 
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(Lengyel, magyar két jó barát…)

A forráskúti általános iskolások ismét a lengyel testvértelepülésünkön, Charsznicában jártak jún
us 24 és június 28 között. 30 diák 4 feln
kat Iwona néni tolmácsolása, helyismerete tette gördülékennyé. 

Végtelenül gazdag programmal fogadtak bennünket. 
Kedden részt vettünk kerámia foglalkozáson Witowice

ben, jártunk Wolbromban, Smolen várában, a Bledowska pus
tán. Olkuszban az Antoni Minkiewicz Regionális Múzeumban 

néprajzi, numizmatikai, bányászati és 
várostörténeti gy
tettünk meg.
zeti Parkba k
dig a miechó
meg, majd foglalkozáson vettünk részt 
a Niezowojowicei oktató ga
napon egy
kánikulát a szállásunkon lév
ajándék kalapok. Minden nap volt lehet
zásra is, beszélgetésre, közös focira. Pénteken búcsút vettünk Charsznyicától, 

Krakkóban rövid városnézés keretében megtekintettük a f
majd a Visztulán hajókirándulással zárult a program. A hajón elfogyasztott ebéd után indultunk haza. 

 

A kirándulás vidám iskolai programjai közben új távoli barátokat szerezhettek tanulóink, kipr
bálhatták angoltudásukat, de élvezetes volt egymás szókincsébe is betekinteni. Megízlelhettük a lengyel 
ételeket: a káposztás fogások, az uborkaleves, a kompót többnyire sikert arattak. Mindannyiunk egyik 
legizgalmasabb programja a családi nap volt. Érdekes programokkal, apró
bennünket a vendéglátók.  
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Polak, Węgier dwa bratanki…  
(Lengyel, magyar két jó barát…) 

 
A forráskúti általános iskolások ismét a lengyel testvértelepülésünkön, Charsznicában jártak jún

diák 4 felnőtt kíséretében utazott a Krakkó közeli településre. Kirándulásu
kat Iwona néni tolmácsolása, helyismerete tette gördülékennyé.  

Végtelenül gazdag programmal fogadtak bennünket.  
Kedden részt vettünk kerámia foglalkozáson Witowice-

Wolbromban, Smolen várában, a Bledowska pusz-
Antoni Minkiewicz Regionális Múzeumban 
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dig a miechówi bazilikát látogattuk 
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a Niezowojowicei oktató gazdaságban. Csütörtökön a mindig izgalmas családi 
napon egy-egy lengyel családdal tölthettek a forráskúti gyerekek egy napot. A 
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ételeket: a káposztás fogások, az uborkaleves, a kompót többnyire sikert arattak. Mindannyiunk egyik 
izgalmasabb programja a családi nap volt. Érdekes programokkal, apró ajándékokkal halmoztak el 
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Szép és tartalmas napokat töltöttünk Lengyelországban! Biztosak vagyunk abban, hogy ezek az 
élmények kitörölhetetlenül a részünkké váltak! Kívánjuk, hogy a két település cserediákprogramja még 
sok-sok gyereknek szerezzen feledhetetlen pillanatokat!
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Szép és tartalmas napokat töltöttünk Lengyelországban! Biztosak vagyunk abban, hogy ezek az 
részünkké váltak! Kívánjuk, hogy a két település cserediákprogramja még 

sok gyereknek szerezzen feledhetetlen pillanatokat! 

 

Szép és tartalmas napokat töltöttünk Lengyelországban! Biztosak vagyunk abban, hogy ezek az 
részünkké váltak! Kívánjuk, hogy a két település cserediákprogramja még 



 

Elbúcsúztattuk a tanévet
 

2019. június 19-én tartottuk meg tanévzáró 
ünnepségünket, amelyet a 4. osztályosok 
nyitottak meg vidám műsorukkal. Sápi Zoltán 
igazgató úr összegezte a tanévet, az
osztályfőnökök felidézték az év legfontosabb 
pillanatait, majd átadták a jutalomkönyveket, 
oklevelet. A gyereknapi programon nyújtott 
szereplése miatt az iskola egy nagy, emeletes 
tortával lepte meg a gyerekeket, amelyből 
mindenki kapott egy szeletet az évzáró után.

Könyvet, oklevelet vehettek át a 2018/ 
2019. tanév végén: 
Meszes Viktor 2. osztályos tanuló kiemelkedő 
tanulmányi eredményéért, szorgalmáért és a 
furulya tanszakon nyújtott eredményes 
munkájáért! 
Soós Nikolett 2. osztályos tanuló kitűnő 
tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, 
példamutató magatartásáért és kiemelkedő 
közösségi munkájáért! 
Goda Fanni Regina 2. osztályos tanuló
tanulmányi eredményéért, szorgalmáért,
példamutató magatartásáért és kiemelkedő 
közösségi munkájáért! 
Vajner Violetta Vanda 2. osztályos tanuló
kitűnő tanulmányi eredményéért, szorgalmáért,
példamutató magatartásáért, kiemelkedő 
közösségi munkájáért és a furulya tanszakon 
nyújtott teljesítményéért! 
Lajkó Barbara 2. osztályos tanuló kitűnő 
tanulmányi eredményéért, szorgalmáért,
kézműves tanszakon nyújtott kiváló 
teljesítményéért! 
Molnár Levente Bendegúz 2. osztályos tanuló
a furulya tanszakon tanúsított szorgalmáért!
Csikós Mirjam 3. osztályos tanuló
tanulmányi eredményéért, példamutató 
szorgalmáért, magatartásáért és a kézműves 
tanszakon nyújtott teljesítményéért! 
Csomós Gabriella 3. osztályos tanuló
tanulmányi eredményéért és példamutató 
szorgalmáért, magatartásáért! 
Kovács Áron 3. osztályos tanuló
tanulmányi eredményéért és példamutató 
szorgalmáért! 
Mantsch Mihály 3. osztályos tanuló 
tanszakon nyújtott teljesítményéért! 
Ocskó Laura 3. osztályos tanuló kitűnő 
tanulmányi eredményéért, példamutató 
szorgalmáért, magatartásáért és a kézműves 
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Könyvet, oklevelet vehettek át a 2018/ 

2. osztályos tanuló kiemelkedő 
tanulmányi eredményéért, szorgalmáért és a 
furulya tanszakon nyújtott eredményes 

2. osztályos tanuló kitűnő 
tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, 
példamutató magatartásáért és kiemelkedő 

2. osztályos tanuló kitűnő 
tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, 
példamutató magatartásáért és kiemelkedő 

2. osztályos tanuló 
kitűnő tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, 
példamutató magatartásáért, kiemelkedő 
közösségi munkájáért és a furulya tanszakon 

2. osztályos tanuló kitűnő 
szorgalmáért, és a 

kézműves tanszakon nyújtott kiváló 

2. osztályos tanuló 
a furulya tanszakon tanúsított szorgalmáért! 

3. osztályos tanuló kitűnő 
tanulmányi eredményéért, példamutató 

gatartásáért és a kézműves 

3. osztályos tanuló kitűnő 
tanulmányi eredményéért és példamutató 

3. osztályos tanuló kitűnő 
tanulmányi eredményéért és példamutató 

a kézműves 

3. osztályos tanuló kitűnő 
tanulmányi eredményéért, példamutató 
szorgalmáért, magatartásáért és a kézműves 

tanszakon nyújtott teljesítményéért!
Sahin Zsolt 3. osztályos tanuló a kézműves 
tanszakon nyújtott teljesítményéért!
Tari Zsuzsanna Ibolya 
kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató 
szorgalmáért, magatartásáért és a kézműves 
tanszakon nyújtott teljesítményéért!
Tóth Maja 3. osztályos tanuló
eredményéért és példamutató szorgalmáért, 
magatartásáért! 
Bárkányi Anna 4. osztályos tanuló példás 
magatartásáért, szorgalmáért, közösségben 
végzett munkájáért, a furulya tanszakon elért 
szép eredményeiért! 
Borbás Linetta 4. osztályos tanuló példás 
magatartásáért, a ritmikus sportgimnasztikában 
elért kimagasló eredményeiért, a kézműves 
szakkörben végzett lelkes munkájáért!
Gazdag András 4. osztályos tanuló példás 
magatartásáért, szorgalmáért, a kézműves 
szakkörben végzett lelkes munkájáért!
Gyuris Tímea 4. osztályos tanuló példás 
magatartásáért, kimagasló tanulmányi és 
közösségi munkájáért, szorgalmáért, a furulya 
tanszakon, a színjátszó körben, valamint az 
íjászatban elért szép eredményeiért!
Lévai Orsolya 4. osztályos tan
magatartásáért, szorgalmáért, közösségben 
végzett munkájáért, a furulya tanszakon és a 
színjátszó körben elért szép eredményeiért, 
valamint a hiányzásmentes tanévért!
Lippai Szabolcs 4. osztályos tanuló példás 
magatartásáért, szorgalmáért, közös
munkájáért, a színjátszó körben végzett lelkes 
munkájáért! 
Maróti Viola 4. osztályos tanuló példás 
magatartásáért, kimagasló tanulmányi és 
közösségi munkájáért, szorgalmáért, a furulya 
tanszakon, valamint a színjátszó körben elért 
szép eredményeiért! 
Ocskó Viktória 4. osztályos tanuló a színjátszó 
körben és az osztályközösségben végzett lelkes 
munkájáért! 
Oláh Fruzsina 4. osztályos tanuló színjátszó 
körben és az osztályközösségben végzett lelkes 
munkájáért! 
Széll Száva 4. osztályos tanuló példás 
magatartásáért és szorgalmáért, kimagasló 
tanulmányi munkájáért, a ritmikus 
sportgimnasztikában elért eredményeiért, az 
osztályközösségben, valamint a zongora 
tanszakon végzett szép munkájáért. És mert 
egyetlen napot sem hiányzott a tanév során!
Tandari Domos 4. 
szorgalmáért, a matematikai versenyeken elért 
szép eredményeiért! 
Veres Diána 4. osztályos tanuló példás 
magatartásáért és szorgalmáért, közösségben 
végzett munkájáért, a furulya tanszakon és a 
színjátszó körben elért szép eredményeiért!
Mata Nóra 5. osztályos tanuló jó tanulmányi 
eredménye és segítőkészsége miatt!
Czakó Ella 5. osztályos tanuló jó tanulmányi 
eredménye és segítőkészsége miatt!

 

 

tanszakon nyújtott teljesítményéért! 
3. osztályos tanuló a kézműves 

tanszakon nyújtott teljesítményéért! 
Tari Zsuzsanna Ibolya 3. osztályos tanuló 
kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató 
szorgalmáért, magatartásáért és a kézműves 
tanszakon nyújtott teljesítményéért! 

osztályos tanuló kitűnő tanulmányi 
eredményéért és példamutató szorgalmáért, 

4. osztályos tanuló példás 
magatartásáért, szorgalmáért, közösségben 
végzett munkájáért, a furulya tanszakon elért 

4. osztályos tanuló példás 
magatartásáért, a ritmikus sportgimnasztikában 
elért kimagasló eredményeiért, a kézműves 
szakkörben végzett lelkes munkájáért! 

4. osztályos tanuló példás 
magatartásáért, szorgalmáért, a kézműves 

lelkes munkájáért! 
4. osztályos tanuló példás 

magatartásáért, kimagasló tanulmányi és 
közösségi munkájáért, szorgalmáért, a furulya 
tanszakon, a színjátszó körben, valamint az 
íjászatban elért szép eredményeiért! 

4. osztályos tanuló példás 
magatartásáért, szorgalmáért, közösségben 
végzett munkájáért, a furulya tanszakon és a 
színjátszó körben elért szép eredményeiért, 
valamint a hiányzásmentes tanévért! 

4. osztályos tanuló példás 
magatartásáért, szorgalmáért, közösségi 
munkájáért, a színjátszó körben végzett lelkes 

4. osztályos tanuló példás 
magatartásáért, kimagasló tanulmányi és 
közösségi munkájáért, szorgalmáért, a furulya 
tanszakon, valamint a színjátszó körben elért 

4. osztályos tanuló a színjátszó 
körben és az osztályközösségben végzett lelkes 

4. osztályos tanuló színjátszó 
körben és az osztályközösségben végzett lelkes 

4. osztályos tanuló példás 
rtásáért és szorgalmáért, kimagasló 

tanulmányi munkájáért, a ritmikus 
sportgimnasztikában elért eredményeiért, az 
osztályközösségben, valamint a zongora 
tanszakon végzett szép munkájáért. És mert 
egyetlen napot sem hiányzott a tanév során! 

 osztályos tanuló 
szorgalmáért, a matematikai versenyeken elért 

4. osztályos tanuló példás 
magatartásáért és szorgalmáért, közösségben 
végzett munkájáért, a furulya tanszakon és a 
színjátszó körben elért szép eredményeiért! 

5. osztályos tanuló jó tanulmányi 
eredménye és segítőkészsége miatt! 

5. osztályos tanuló jó tanulmányi 
eredménye és segítőkészsége miatt! 



 

Török Sarolt 5. osztályos tanuló jó tanulmányi 
eredménye miatt, közösségi munkájáért, a citera 
tanszakon kitartó, lelkes munkájáért, sok 
fellépéséért, szép versenyeredményekért, az óbudai 
országos népzene oktatás ünnepén elért kimagasló 
teljesítményéért! 
Fekete Piroska 5. osztályos tanuló a gitár 
tanszakon nyújtott szorgalmas munkájáért
Oláh Ferenc 5. osztályos tanuló a gitár tanszakon 
nyújtott szorgalmas munkájáért! 
Jenei Gábor 5. osztályos tanuló a furulya 
tanszakon nyújtott szorgalmas munkájáért!
Czékus Noémi 6. osztályos tanuló jeles tanulmányi 
eredményéért és a kézműves tanszakon nyújtott 
munkájáért 
Dudás Dénes 6. osztályos tanuló kiváló tanulmányi 
eredményéért és a „Titok” országos angol levelező 
versenyen elért szép eredményéért 
Kovács Aida 6. osztályos tanuló kitűnő tanulmányi 
eredményéért, példás magatartásáért, kézműves és 
furulya tanszakon tanúsított kiemelkedő, 
eredményes munkájáért a „Titok” országos angol 
levelező versenyen elért szép eredményéért
Tálas Viktor 6. osztályos tanuló a „Titok” országos 
angol levelező versenyen elért szép eredményéért
Gál Henrietta 6. osztályos tanuló
tanszakon nyújtott kitartó, lelkes munkájáért, sok 
fellépéséért! 
Széll Szaffi  7. osztályos tanuló A „Titok” országos 
angol levelező versenyen elért szép eredményéért, 
kimagasló sportteljesítményéért, kitűnő tanulmányi 
eredményéért. Az alapfokú művészeti iskolában 
citera tanszakon hat év kitartó, lelkes munkájáért, 
sok fellépésért, szép versenyeredményekért!
Török Karolin 7. osztályos tanuló a „Hungarikum” 
vetélkedőn elért teljesítményéért, kitűnő 
tanulmányi eredményéért, példamutató 
magatartásáért, közösségi munkájáért, a furulya 
tanszakon nyújtott kimagasló eredményeiért!
Lévai Viktor 7. osztályos tanuló a „Titok” országos 
angol levelező versenyen elért szép eredményéért!
Sárközi Emília 7. osztályos tanuló a „Titok” 
országos angol levelező versenyen elért szép 
eredményéért, Közösségi munkájáért!
Borbás Lorina 7. osztályos tanuló a kézműves 
tanszakon nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, a 
„Hungarikum” vetélkedőn elért teljes
példamutató magatartásáért! 
Kormányos Krisztofer 7. osztályos tanuló a 
kézműves tanszakon nyújtott kiemelkedő 
teljesítményéért! 
Nagy Noé 7. osztályos tanuló a kézműves 
tanszakon nyújtott kiemelkedő teljesítményéért!
Ocskó Lilla 7. osztályos tanuló kézműves 
tanszakon nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, 
Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató 
magatartásáért! 
Vass Karolina 7. osztályos tanuló a „Hungarikum” 
vetélkedőn elért teljesítményéért, A citera 
tanszakon kitartó, lelkes munkájáért, sok 
fellépésért, szép versenyeredményért!
Gyuris Adrienn 7. osztályos tanuló a citera 
tanszakon kitartó, lelkes munkájáért, sok 
fellépésért, szép versenyeredményért!
Gyöngyi Máté 7. osztályos tanuló az alapfokú 
művészeti iskolában citera tanszakon hat év kitar
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5. osztályos tanuló jó tanulmányi 
eredménye miatt, közösségi munkájáért, a citera 
tanszakon kitartó, lelkes munkájáért, sok 
fellépéséért, szép versenyeredményekért, az óbudai 
országos népzene oktatás ünnepén elért kimagasló 

5. osztályos tanuló a gitár 
tanszakon nyújtott szorgalmas munkájáért 

5. osztályos tanuló a gitár tanszakon 

5. osztályos tanuló a furulya 
tanszakon nyújtott szorgalmas munkájáért! 

jeles tanulmányi 
eredményéért és a kézműves tanszakon nyújtott 

kiváló tanulmányi 
eredményéért és a „Titok” országos angol levelező 

tűnő tanulmányi 
példás magatartásáért, kézműves és 

furulya tanszakon tanúsított kiemelkedő, 
eredményes munkájáért a „Titok” országos angol 
levelező versenyen elért szép eredményéért 

a „Titok” országos 
velező versenyen elért szép eredményéért 

6. osztályos tanuló a citera 
tanszakon nyújtott kitartó, lelkes munkájáért, sok 

7. osztályos tanuló A „Titok” országos 
angol levelező versenyen elért szép eredményéért, 

gasló sportteljesítményéért, kitűnő tanulmányi 
eredményéért. Az alapfokú művészeti iskolában 
citera tanszakon hat év kitartó, lelkes munkájáért, 
sok fellépésért, szép versenyeredményekért! 

7. osztályos tanuló a „Hungarikum” 
eljesítményéért, kitűnő 

tanulmányi eredményéért, példamutató 
magatartásáért, közösségi munkájáért, a furulya 
tanszakon nyújtott kimagasló eredményeiért! 

7. osztályos tanuló a „Titok” országos 
angol levelező versenyen elért szép eredményéért! 

7. osztályos tanuló a „Titok” 
országos angol levelező versenyen elért szép 
eredményéért, Közösségi munkájáért! 

7. osztályos tanuló a kézműves 
tanszakon nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, a 
„Hungarikum” vetélkedőn elért teljesítményéért, 

7. osztályos tanuló a 
kézműves tanszakon nyújtott kiemelkedő 

7. osztályos tanuló a kézműves 
tanszakon nyújtott kiemelkedő teljesítményéért! 

uló kézműves 
tanszakon nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, 
Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató 

7. osztályos tanuló a „Hungarikum” 
vetélkedőn elért teljesítményéért, A citera 
tanszakon kitartó, lelkes munkájáért, sok 
fellépésért, szép versenyeredményért! 

7. osztályos tanuló a citera 
tanszakon kitartó, lelkes munkájáért, sok 
fellépésért, szép versenyeredményért! 

7. osztályos tanuló az alapfokú 
művészeti iskolában citera tanszakon hat év kitartó, 

lelkes munkájáért, sok fellépésért, szép 
versenyeredményekért, az óbudai országos 
népzene oktatás ünnepén elért kimagasló 
teljesíményéért! 
Galzó Kata az alapfokú művészeti iskolában citera 
tanszakon hat év kitartó, lelkes munkájáért, sok 
fellépésért, szép versenyeredményekért, az óbudai 
országos népzene oktatás ünnepén elért kimagasló 
teljesíményéért! 
Gál Violetta 8. osztályos tanuló kimagasló tanulm
nyi eredményéért, aktív közösségi munkájáért, a c
tera tanszakon nyújtott hat év kitartó, lelkes mu
kájáért, a sok fellépésért, a szép versenyeredm
nyekért, az óbudai országos népzene oktatás ünn
pén elért kimagasló teljesítményéért!
Dudás Nelli 8. osztályos tanuló szép tanulmányi 
eredményéért, aktív közösségi munkájáért, a tolla
labda sportágban nyújtott 
ért! 
Farkas Réka 8. osztályos tanuló szép tanulmányi 
eredményéért, aktív közösségi munkájáért!
Kánis Izolda Zsanet 8. osztályos tanuló aktív közö
ségi munkájáért, önzetlen segítőkészségéért!
Pekó Emília 8. osztályos tanuló aktív közösségi 
munkájáért, eredeti ötleteiért!
Farkas Gusztáv Sándor 8. osztályos tanuló kiegye
lített, szép tanulmányi munkájáért, a furulya ta
szakon nyújtott többéves színvonalas teljesítm
nyéért! 
Meszes Patrik 8. osztályos 
nyújtott teljesítményéért!
Csongrádi Kamilla 8. osztályos tanuló közösségi 
munkájáért! 
 

 

 

lelkes munkájáért, sok fellépésért, szép 
versenyeredményekért, az óbudai országos 
népzene oktatás ünnepén elért kimagasló 

az alapfokú művészeti iskolában citera 
tanszakon hat év kitartó, lelkes munkájáért, sok 

zép versenyeredményekért, az óbudai 
országos népzene oktatás ünnepén elért kimagasló 

Gál Violetta 8. osztályos tanuló kimagasló tanulmá-
nyi eredményéért, aktív közösségi munkájáért, a ci-
tera tanszakon nyújtott hat év kitartó, lelkes mun-

ért, a sok fellépésért, a szép versenyeredmé-
nyekért, az óbudai országos népzene oktatás ünne-
pén elért kimagasló teljesítményéért! 
Dudás Nelli 8. osztályos tanuló szép tanulmányi 
eredményéért, aktív közösségi munkájáért, a tollas-
labda sportágban nyújtott kimagasló eredményei-

Farkas Réka 8. osztályos tanuló szép tanulmányi 
eredményéért, aktív közösségi munkájáért! 
Kánis Izolda Zsanet 8. osztályos tanuló aktív közös-
ségi munkájáért, önzetlen segítőkészségéért! 

Emília 8. osztályos tanuló aktív közösségi 
munkájáért, eredeti ötleteiért! 
Farkas Gusztáv Sándor 8. osztályos tanuló kiegyen-
lített, szép tanulmányi munkájáért, a furulya tan-
szakon nyújtott többéves színvonalas teljesítmé-

Meszes Patrik 8. osztályos tanuló a sport területén 
nyújtott teljesítményéért! 
Csongrádi Kamilla 8. osztályos tanuló közösségi 

 



 

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!
 

Hasznos információk a tanévkezdésről
 

1. osztályos tanszercsomag:
Füzetek: 2 db A/5-ös 4. osztályos vonalas füzet, 
kódja: (21 - 32) /Ezeket kérem, hogy a 
vonalazzák be végig, tanévkezdésre a kapott minta 
alapján! 
2 db A/5-ös 1. osztályos vonalas füzet, kódja: (14 
32), 2 db A/5-ös “Első matematika füzetem” 
félévhez - kódja: (1367) 2 db A/5-ös négyzetrácsos 
füzet, (II. félévhez) 1 db A / 5-ös kottafüzet, 1 db A / 
5-ös bármilyen, vonalas füzet az üzeneteknek,
/4–es sima füzet, 1 db leckefüzet 2 db A / 4
mappa, 2 csomag írólap 
Tolltartó: 4 db jó minőségű grafitceruza /HB/,
s ceruza rajzhoz, 2 db postairon (piros-kék ceruza, 
vastag és egy vékony) 1 db zöld színes a javításokhoz, 
12 db-os színes ceruza, radír, hegyező (két méretben), 
1 db fekete filc, rövid vonalzó 
Rajz és technika felszerelés: 30 db A /4
rajzlap, 20 db A/3-as műszaki rajzlap, 1 csomag 
színespapír készlet A/4-es, 1 db bármilyen színű 
nagyméretű karton/egy nagyobb méretű cipősdoboz, 
legyenek benne a következők: 1 db hosszú vonalzó, 12 
színű zsírkréta, 12 színű vízfesték, 12 színű filctoll, 3 
db ecset (vékony, közepes, vastag), 1 db ecsettál 
(margarinos doboz méretű), + üres margarinos 
dobozok, 1 db ecsettörlő rongy (nedvszívó), 1 db 
ragasztó (stift), 1 db jól vágó olló, 1 csomag gyurma 
/egyszínű/ 

Számoló eszközök: /egy kisebb méretű dobozban/ 1 

doboz korong, 1 csomag pálcika, 1 db műanyag óra,

db dobókocka, 1 db papír mérőszalag, Logikai készlet,

zsebtükör 
Egyéb:1 csomag 100-as szalvéta, /ha napközis is lesz, 
akkor a napközibe is le kell adni + 2 cs. 100
csomag 100-as papír zsebkendő /ha napközis is lesz, 
akkor a napközibe is le kell adni + 2
Kérjük a szülőket, MINDEN eszközre írják rá 
gyermekük nevét! 

 

2. osztályos tanszercsomag
Új füzet csak magyarórára kell: 2 db 2. osztályos 
vonalazású. A többi tantárgyhoz megfelelő lesz az 1. 
osztályban használatos, ha nem csúnyult el nagyon. 
Tempera és színes papír is maradt még bőségesen.
Tolltartóba: grafitceruza HB-s 3-4 db, zöld ceruza 2 
db, 12 színű színes ceruza, rövid vonalzó, radír és 
tartályos hegyező 
Rajz és Technika dobozba: műszaki rajzlap A/4,
db, műszaki rajzlap A/3,10 db, origami lapok 
(20x20), 1 cs.,6 színű filctoll, fekete filctoll, 2 db, 
egyenes- és derékszögű vonalzó, ragasztó stift, 2 db, 
hurkapálca, 10 db, jó minőségű olló, egyszínű gyurma, 
gyurmakések, 12 színű, vízfesték, ecsetek, rongy, 
ecsettál, újságpapír, zsírkréta cseréje szükség szerint
Egyéb: 2 db lefűzhető irattartó a fénymásolatoknak, 
órarend, 1 csomag papírszalvéta + 1 csomag 1
papír zsebkendő, fonalak, anyagok, gombok, 
papírguriga, stb. a tanév folyamán üzenetkor. 
rajz, technika és testnevelés felszerelés,
osztályból megmaradt, és még jó, az felhasználható!
A matematika dobozba a következő
kerüljenek: logikai készlet, zsebtükör, korong
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Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! 

Hasznos információk a tanévkezdésről 

1. osztályos tanszercsomag: 
ös 4. osztályos vonalas füzet, 

32) /Ezeket kérem, hogy a szülők 
vonalazzák be végig, tanévkezdésre a kapott minta 

ös 1. osztályos vonalas füzet, kódja: (14 – 
matematika füzetem” - I. 

ös négyzetrácsos 
ttafüzet, 1 db A / 

ös bármilyen, vonalas füzet az üzeneteknek, 1 db A 
es sima füzet, 1 db leckefüzet 2 db A / 4-es gumis 

Tolltartó: 4 db jó minőségű grafitceruza /HB/, 2 db 4B-
kék ceruza, egy 

vastag és egy vékony) 1 db zöld színes a javításokhoz, 
os színes ceruza, radír, hegyező (két méretben), 

30 db A /4-es műszaki 
as műszaki rajzlap, 1 csomag 

es, 1 db bármilyen színű 
nagyméretű karton/egy nagyobb méretű cipősdoboz, 
legyenek benne a következők: 1 db hosszú vonalzó, 12 
színű zsírkréta, 12 színű vízfesték, 12 színű filctoll, 3 
db ecset (vékony, közepes, vastag), 1 db ecsettál 

inos doboz méretű), + üres margarinos 
dobozok, 1 db ecsettörlő rongy (nedvszívó), 1 db 
ragasztó (stift), 1 db jól vágó olló, 1 csomag gyurma 

Számoló eszközök: /egy kisebb méretű dobozban/ 1 

1 db műanyag óra, 2 

Logikai készlet, 

as szalvéta, /ha napközis is lesz, 
akkor a napközibe is le kell adni + 2 cs. 100-as/ 2 

as papír zsebkendő /ha napközis is lesz, 
akkor a napközibe is le kell adni + 2 cs. 100-as/ 
Kérjük a szülőket, MINDEN eszközre írják rá 

2. osztályos tanszercsomag 
kell: 2 db 2. osztályos 

vonalazású. A többi tantárgyhoz megfelelő lesz az 1. 
osztályban használatos, ha nem csúnyult el nagyon. 
Tempera és színes papír is maradt még bőségesen. 

4 db, zöld ceruza 2 
a, rövid vonalzó, radír és 

műszaki rajzlap A/4, 20 
db, műszaki rajzlap A/3,10 db, origami lapok 

1 cs.,6 színű filctoll, fekete filctoll, 2 db, 
és derékszögű vonalzó, ragasztó stift, 2 db, 

hurkapálca, 10 db, jó minőségű olló, egyszínű gyurma, 
gyurmakések, 12 színű, vízfesték, ecsetek, rongy, 
ecsettál, újságpapír, zsírkréta cseréje szükség szerint 

2 db lefűzhető irattartó a fénymásolatoknak, 
órarend, 1 csomag papírszalvéta + 1 csomag 100-as 
papír zsebkendő, fonalak, anyagok, gombok, 
papírguriga, stb. a tanév folyamán üzenetkor. Minden 

felszerelés, ami 1. 
felhasználható! 

következő dolgok 
korong és 2db 

dobókocka. 
 
3. osztály: Füzetek: 7 db
kódszáma 12-32 (olvasás,
másolás-tollbamondás, olvasónapló,
üzenő) A/5, 2 db négyzetrácsos
hangjegyfüzet (A/5), 1 db
tárolva: 1 csomag zsírkréta,
csomag tempera (legalább
közepes, vastag ecset, 1
törlőkendő, 1 csomag filctoll
db olló, 1 Technokol ragasztó
1 csomag gyurma, 2 db 
rajzlap, 40 db famentes rajzlap,
(A/4), 3 csomag írólap.
grafitceruza (HB), színes ceruzák
1 db hegyező, 1 db kék
Matematika órára: 3 db vonalzó
tolltartóban, 1 hosszú kb.
háromszög formájú vonalzó),
hőmérő, kistükör. Tisztasági
papírkéztörlő, 2 csomag 100
(napközibe +2 csomag),
szalvéta (napközibe +2 csomag)
 
4-8.osztály:  13db vonalas,
sima 1 db hangjegyfüzet (a
db szótárfüzet, 30 db félfamentes
rajzlap + dosszié, 1 db házi
írólap, 1 szögmérő, 1 körző,
háromszög vonalzó, 5 db 
színes papír készlet, 10 db
tustinta,  
 
Testnevelés órai felszerelés
Lányok: sötét (fekete vagy
hosszú sztreccsnadrág, 
póló, zokni, tornacipő. 
Fiúk: kék vagy fekete tornanadrág,
felírat nélküli póló, zokni,
(A tornacipő talpa nem foghat!)
 
A tankönyveket augusztus
óráig kell átvenni az iskolában,
minden tanuló számára ingyenesek
időtartamban kérjük minden
jöjjön, mert néhány nyilatkozatot
étkezésről is ekkor kell
továbbra is a Borostyán étteremben
hónap elején, először szeptember
 
Az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre 
jogosultakat kérjük, hogy hozzák magukkal a 
jogosultságot igazoló dokumentumokat, GYVK 
határozat, 3 gyermekes család vagy tartós betegség  
esetén a családi pótlék összegét igazoló 
dokumentumokat, ezek hiányában nem b
ingyenes vagy kedvezményes étkezés. A GYVK 
határozatok többsége június 30
mihamarabb kérvényezzék újra!
A TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG szeptember 2
hétfőn, 8:00-kor lesz, 
öltözékben. Az alsó tagozaton 11:4
12:30-ig lesznek órák, Ezen a napon már lesz ebéd, 
délutáni foglalkozások még nem, aki ügyeletet kér, 
annak biztosítjuk a felügyeletet.
 
Élményteli VAKÁCIÓT és

nyári szünetre!

 

 

db 3. osztályos vonalas füzet, 
(olvasás, nyelvtan, fogalmazás, 

olvasónapló, környezetismeret, 
négyzetrácsos füzet (A/5), 1 db 

db leckefüzet. cipősdobozban 
zsírkréta, 1 csomag vízfesték, 1 

(legalább 5 színű), 3 db vékony, 
1 db víztartó edény, 1 db 

filctoll + 2-3 db fekete filctoll, 1 
ragasztó és 2 db stiftes ragasztó, 

 dosszié, 20 db félfamentes 
rajzlap, 1 csomag színespapír 

írólap. Tolltartóban: 4-5 db 
ceruzák (12 szín ), 1 db radír, 
kék golyóstoll (kb.félévtől). 
vonalzó (1 kicsi, ami elfér a 
kb. 30 cm, 1 derékszögű 

vonalzó), műanyag óra, műanyag 
Tisztasági csomag: 1 csomag 

100 darabos papír zsebkendő 
csomag), 2 csomag 100 darabos 

csomag) 

vonalas, 5 db négyzetrácsos, 3 db 
(a tavalyi is használható), 1 

félfamentes és 30 db famentes 
házi feladat füzet 2 csomag 

körző, 1 db egyenes és 2 db 
 műszaki rajzlap, 1 csomag 
db milliméter papír, 1 üveg 

felszerelés minden osztályban: 
vagy sötétkék) rövid vagy 
 sima fehér, felírat nélküli 

tornanadrág, sima fehér, 
zokni, tornacipő. 

foghat!) 

augusztus 30-án pénteken  8-16 
iskolában, ebben az évben is 

minden tanuló számára ingyenesek! Ezen 
minden tanuló esetében felnőtt 
nyilatkozatot is alá kell írni!  Az 

kell nyilatkozni, a befizetések 
étteremben történnek minden 

szeptember 3-4-én.  

Az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre 
jogosultakat kérjük, hogy hozzák magukkal a 
jogosultságot igazoló dokumentumokat, GYVK 
határozat, 3 gyermekes család vagy tartós betegség  
esetén a családi pótlék összegét igazoló 
dokumentumokat, ezek hiányában nem biztosítható az 
ingyenes vagy kedvezményes étkezés. A GYVK 
határozatok többsége június 30-án lejárt, ezeket 
mihamarabb kérvényezzék újra! 
A TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG szeptember 2-án 

kor lesz, megjelenés fekete-fehér 
öltözékben. Az alsó tagozaton 11:40-ig, a felsőben 

ig lesznek órák, Ezen a napon már lesz ebéd, 
délutáni foglalkozások még nem, aki ügyeletet kér, 
annak biztosítjuk a felügyeletet. 

és jó pihenést kívánunk a 
szünetre! 



 

 
Várakozásokkal telt a 3. évvége utáni ny
Nagy örömünkre augusztus végén kider
évvel ezelőtt már a forráskúti iskolában megsz
Szeptember harmadik hetében együtt kir
sok képet megosztottál velük, amit ez
Októberben testnevelés órán gyakoroltuk a guggolórajtot és a 400 m
dicséretet kaptunk. 
Novemberben megismerkedhettünk h
élmény marad számunkra. 
Decemberben együtt készítettünk hópih
Januárban a félévi bizonyítvány osztásakor mindenkihez volt egy
Februárban a farsangra edzőként nagyon j
tornász lányok és a karatés fiúk fantasztikus bemutat
Márciusban a technika órákon kartonb
érdeklődésünket az építkezés iránt, és l
tudunk készíteni. 
 
 
Áprilisban a környezetismeret nyílt tanítási órán a szülők is betekintést nyerhettek a nagyszerű tanítási 
módszeredbe. Kisfilmmel érzékeltetted Magyarország felszíni formáit, megismerhettük a domborzati,
közigazgatásitérképeket is. 
Májusban az iskolai anyák napjára megható műsorral készültünk. Anyák napi vasárnapon meglepetésként érte 
az anyukákat a szívhez szóló videó és idézet, amit nem tudunk elégszer megköszönni Neked.
Júniusban az évzáró ünnepségre lelkesen, önfeledten készültünk, nagyon vártuk a
mélyén éreztük, hogy nehéz lesz a búcsúzás, hiszen a kisiskolás korszakunk lezárult, és szeptembertől a felső 
tagozatot kezdjük. Szeptembertől Rád is új feladat vár, hiszen az elsősöknek leszel az osztályfőnöke. Ehhez a 
megbízatáshoz kívánunk nagyon sok Erőt, Egészséget, és Boldogságot!
A 4. osztály hálás szívvel, egy verssel szeretné megköszönni az egész éves munkát és a Hozzánk való jóságot.
 

Forráskút, 2019. június 19. 
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 Köszönet Julcsi néninek! 

ni nyári szünet, hiszen nem tudtuk, hogy ki lesz az oszt
n kiderült, hogy nagyon kedves tanító néni fog kalauzolni Benn

ban megszínesítette a gyermekek mindennapjait. 
tt kirándultunk Zánkára. Szüleink is végig követhett

k, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk. 
Októberben testnevelés órán gyakoroltuk a guggolórajtot és a 400 m-es futást. A labdajátékoknál mindig 

nk híres Szilvia lányoddal, és kisunokáddal Emm

pihéket, amivel a termünket és ablakait diszítettü
Januárban a félévi bizonyítvány osztásakor mindenkihez volt egy-egy kedves szavad. 

nagyon jól felkészítettél Bennünket, és a nézőkö
k fantasztikus bemutatóját. 

kon kartonból házakat készítettünk, ami nagyon tetszett Nek
s láttuk, hogy különböző nagyságú dobozokból milyen j

Áprilisban a környezetismeret nyílt tanítási órán a szülők is betekintést nyerhettek a nagyszerű tanítási 
módszeredbe. Kisfilmmel érzékeltetted Magyarország felszíni formáit, megismerhettük a domborzati,

i anyák napjára megható műsorral készültünk. Anyák napi vasárnapon meglepetésként érte 
az anyukákat a szívhez szóló videó és idézet, amit nem tudunk elégszer megköszönni Neked.
Júniusban az évzáró ünnepségre lelkesen, önfeledten készültünk, nagyon vártuk a nyári szünetet, de a lelkünk 
mélyén éreztük, hogy nehéz lesz a búcsúzás, hiszen a kisiskolás korszakunk lezárult, és szeptembertől a felső 
tagozatot kezdjük. Szeptembertől Rád is új feladat vár, hiszen az elsősöknek leszel az osztályfőnöke. Ehhez a 

atáshoz kívánunk nagyon sok Erőt, Egészséget, és Boldogságot! 
A 4. osztály hálás szívvel, egy verssel szeretné megköszönni az egész éves munkát és a Hozzánk való jóságot.

Raggamby András: Búcsúzás 

Édes tanár néni 
El kell mostan válnunk! 

Egy-két nap és már nem ide, 
Más osztályba járunk! 

 
Hálásan köszönünk 

Minden jót és szépet, 
Nem feledjük a sok kedves 

Iskolás emléket. 
 
 

Azokat se, akik 
Velünk foglalkoztak, 

S értünk annyi fáradságos 
Áldozatot hoztak…. 

 
Édes tanár néni! 

Fél szívünk itt marad, 
Mert az, aki jóságot vet, 

Szeretetet arat. 

  Köszönettel és szeretettel: 4. osztály

        (2018-2019) 

 

 

net, hiszen nem tudtuk, hogy ki lesz az osztályfőnökünk. 
ni fog kalauzolni Bennünket, aki több 

 
vethették a kirándulásokat, 

es futást. A labdajátékoknál mindig 

Emmával, ami felejthetetlen 

ük. 
 
özönség megcsodálhatta a 

nk, ami nagyon tetszett Nekünk, hiszen felkeltette 
l milyen jó berendezéseket 

Áprilisban a környezetismeret nyílt tanítási órán a szülők is betekintést nyerhettek a nagyszerű tanítási 
módszeredbe. Kisfilmmel érzékeltetted Magyarország felszíni formáit, megismerhettük a domborzati,- ill. 

i anyák napjára megható műsorral készültünk. Anyák napi vasárnapon meglepetésként érte 
az anyukákat a szívhez szóló videó és idézet, amit nem tudunk elégszer megköszönni Neked. 

nyári szünetet, de a lelkünk 
mélyén éreztük, hogy nehéz lesz a búcsúzás, hiszen a kisiskolás korszakunk lezárult, és szeptembertől a felső 
tagozatot kezdjük. Szeptembertől Rád is új feladat vár, hiszen az elsősöknek leszel az osztályfőnöke. Ehhez a 

A 4. osztály hálás szívvel, egy verssel szeretné megköszönni az egész éves munkát és a Hozzánk való jóságot. 

Köszönettel és szeretettel: 4. osztály 



 

 

Ovis hírek 

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

Íme a Forráskúti eredmények:  

• Mese kategóriában a 3-4 évesek korcs
portjában 

                II. helyezést ért el Kálmán Hunor

• Vers kategóriában az 5 éves évesek
csoportjában 

                 III. helyezést ért el Daka Adél

• Vers kategóriában a 6-7 évesek korcs
portjában  

Különdíjat érdemelt 
Blanka 

• „Kedvenc versem, mesém” rajz kategór
ában:  

- 3-4 évesek korcsoportjában 
Anna III. helyezett,   

- 5 évesek korcsoportban 
Blanka II. helyezett lett 

 
Köszönet a résztvevő gyermekeknek, valamint 
az őket felkészítő szülőknek és óvó néniknek! 
Gratulálunk a helyezetteknek!  
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Az Óvodák Kistérségi Egyesületének vers-és 
mesemondó, valamint rajzversenye 

címmel június 
án Mórahalmon került megrendezésre. A 

híven, óvodánkból is 
beérkeztek a nevezések, és izgalommal vártuk a 

 közel 100 
gyermek közül kellett a zsűri tagjainak 
kiválasztani azokat, akik kategóriánként az 
ügyesek közül a legügyesebbek voltak. A 

yerek oklevélben 
részesült és kihirdették a kategóriák dobogósait, 

4 évesek korcso-

Kálmán Hunor  

Vers kategóriában az 5 éves évesek kor-

Daka Adél 

7 évesek korcso-

Különdíjat érdemelt Budai 

„Kedvenc versem, mesém” rajz kategóri-

4 évesek korcsoportjában Paplógó 

vesek korcsoportban Tari Anna 
 

 gyermekeknek, valamint 
knek és óvó néniknek! 

 
 
 
 

Tűzoltóink sikerei

A Forráskúti Önkéntes Tű
25-én Ballószögön vett részt a Bács
Megyei Tűzoltók Hagyományos Sportversenyén, 
melyen Senior kategóriában els

Majd a következő hétvégén, június elsején 
Mindszenten a Csongrád Megyei 
tűzoltóversenyen vettek részt, ahol a 
kismotorfecskendő és a saját kismotorfecskend
szerelés kategóriákban is els
a gépjárműfecskendő húzás kategóriában 
második helyezést értek el. 

Érdekességképpen a tűzoltóink átlagéletkora 50 
év feletti. 

A versenyeken részt vevő

1. Lippai István 
2. Kaszás József 
3. Rácz Lajos 
4. Gál István 
5. Zádori Csaba 
6. Molnár László 
7. Repkó János 
8. Ocskó Géza 
9. Fodor László 
10. Zádori Antal  

 

Gratulálunk Nekik és további hasonlóan szép 
sikereket kívánunk! 

 

 

űzoltóink sikerei 

A Forráskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület május 
Ballószögön vett részt a Bács-Kiskun 

zoltók Hagyományos Sportversenyén, 
melyen Senior kategóriában első helyezést ért el. 

ő hétvégén, június elsején 
Mindszenten a Csongrád Megyei 

zoltóversenyen vettek részt, ahol a 
ő és a saját kismotorfecskendő 

szerelés kategóriákban is első helyezést, továbbá 
fecskendő húzás kategóriában 

második helyezést értek el.  

Érdekességképpen a tűzoltóink átlagéletkora 50 

A versenyeken részt vevő tűzoltóink: 

Gratulálunk Nekik és további hasonlóan szép 



 

  
 

MUNKAADÓK 

„FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTM

 
A paktum projekt célja a hátrányos helyzet
együttműködés szolgáltatásai már 2017. 
valamint a Szegedi járás 5 településén, melynek eredményeként 282 f
 
A projekt keretében mind a munkáltatók, mind a munkavállalók részesülhetnek támogatásban az alábbiak 
szerint: 
 
Munkáltatók részére foglalkoztatást segít
foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás
illetve mobilitás támogatás).  
 
A munkavállalók elhelyezkedést segít
munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása, mobilitás támogat
hónapra kapható, a mindenkori minimálbérnek megfelel
elősegítését célozza. 
Az előzőek mellett ingyenes munkaer
keretében mentorunk, Oltányi Edit Gréta 
6.) nyújt minden érdeklődő számára. A mentor 
érdekében, hogy az álláskereső személy igényeinek és kompetenciáinak megfel
részesüljön. A mentorálási folyamat eredményeként f
állásának, illetve az elhelyezkedett ügyfelek munkahely
egyeztetésért keresse fel mentorunkat 
 
A támogatások igénybevételével, illetve a szolgáltatásokkal kapcsolatban 
Csongrád Megyei Kormányhivatal járási kirendeltségei foglalkoztatási osztályain, 
(telefon: 06-30/5610039, cím 6782 Mórahalom, István király út 8.).
 
E-mail: paktumiroda@morahalom.hu
Facebook: www.facebook.com/PaktumIroda
A projektről bővebb információt a http://www.morahalom.hu/foglalkoztatasi_paktum
olvashatnak.  
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
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MUNKAADÓK – MUNKAVÁLLALÓK FIGYELEM!
 
 

TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001. 
„FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTM ŰKÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN”

 

A paktum projekt célja a hátrányos helyzetű álláskereső személyek munkába állásának támogatása
már 2017. júniusa óta elérhetőek a Mórahalmi járás, a Kisteleki járás, 

valamint a Szegedi járás 5 településén, melynek eredményeként 282 fő bevonása valósult meg.

káltatók, mind a munkavállalók részesülhetnek támogatásban az alábbiak 

foglalkoztatást segítő támogatásokat nyújtunk 
vítését szolgáló támogatás, munkatapasztalat-szerzést elősegítő

unkavállalók elhelyezkedést segítő támogatásokat vehetnek igénybe 
szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása, mobilitás támogat
a mindenkori minimálbérnek megfelelő összegű támogatás az 

munkaerő piaci szolgáltatások is igénybe vehető
Oltányi Edit Gréta  (telefon 0670/3747222, cím 6782 Mórahalom, József Attila u. 

ő számára. A mentor folyamatos támogatást nyújt a munkavállalóknak annak 
ő személy igényeinek és kompetenciáinak megfel

részesüljön. A mentorálási folyamat eredményeként fő cél minél több álláskeres
állásának, illetve az elhelyezkedett ügyfelek munkahely-megtartásának elősegítése.

keresse fel mentorunkat elérhetőségei valamelyikén. 

A támogatások igénybevételével, illetve a szolgáltatásokkal kapcsolatban további
Csongrád Megyei Kormányhivatal járási kirendeltségei foglalkoztatási osztályain, 

39, cím 6782 Mórahalom, István király út 8.). 

paktumiroda@morahalom.hu 
www.facebook.com/PaktumIroda 

http://www.morahalom.hu/foglalkoztatasi_paktum

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

 

MUNKAVÁLLALÓK FIGYELEM!  

KÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN”  

munkába állásának támogatása. Az 
a Mórahalmi járás, a Kisteleki járás, 

bevonása valósult meg. 

káltatók, mind a munkavállalók részesülhetnek támogatásban az alábbiak 

 (bérköltség támogatás, 
ősegítő bérköltség-támogatás, 

at vehetnek igénybe (a munkába járáshoz, 
szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása, mobilitás támogatása). A legfeljebb 6 

az önfoglalkoztatóvá válás 

igénybe vehetőek, melyet a projekt 
(telefon 0670/3747222, cím 6782 Mórahalom, József Attila u. 

folyamatos támogatást nyújt a munkavállalóknak annak 
 személy igényeinek és kompetenciáinak megfelelő szolgáltatásban 

minél több álláskereső személy munkába 
ősegítése. Előzetes időpont 

további információ érhető el a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal járási kirendeltségei foglalkoztatási osztályain, illetve a Paktumirodán 

http://www.morahalom.hu/foglalkoztatasi_paktum oldalon 



 

 

Egyházközségi hírek 

Július 11. Csütörtök: Szent Benedek Európa 
fővédőszentje, 

Július 23. Kedd: Szent Brigitta, Európa 
társvédőszentjének napja. 

Július 24. Szerda: Árpád-házi Szent Kinga 
Július 25. Csütörtök: Szent Jakab apostol ünnepe.
Július 26. Péntek: Szent Anna ünnepe.
Augusztus 1. Első Csütörtök: Jézus Szíve családok 

közös szentségimádása 
Augusztus 2. Első Péntek: Gyónási lehetőség
Augusztus 4. Évközi 18. Vasárnap - 
Augusztus 5. Hétfő: Havas Boldogasszony ünnepe
Augusztus 6. Kedd: URUNK SZINEVÁLTOZÁSÁNAK 

ünnepe. 
Forráskúton egész napos szentségimádás,
reggel 8,00  Rózsafüzér, 8,30-től SZENTMISE, 
mise után szentségkitétel – napközben ne 
hagyjuk magára a szentségi Jézust, Neked 
legyen reá legalább egy 10 perced!!!

     Este 18,00 közös Szentségimádás 
Szentmise 

 
SZENTELJ IDŐT... 

 
Szentelj időt a szereteted kimutatására, mert az örök 

ifjúság titka az. 
Szentelj időt a kacagásra, mert az a lélek muzsikája.

Szentelj időt, a sírásra, ami a szíved meghatódottságát 
fejezi ki. 

Szentelj időt a könyvek olvasására, ami a tudásodat 
bővíti. 

Szentelj időt arra is, hogy másokat meghallgass, ami 
az intelligenciád erejének jele.

Szentelj időt a gondolkodásra is, ami nem máshoz, 
mint a sikerhez vezető utad.

Szentelj időt, és játszadozz is néha, ami 
gyermekséged emlékeit eleveníti fel benned.

Szentelj időt, hogy álmodj, ami nem más, mint a 
boldogság előjele. 

Szentelj időt is, hogy élj, mert az idő hamar telik 
feletted is, de ami a baj, hogy visszafordíthatatlan.
Szentelj időt mindenre, ami téged és szeretteidet 

boldogabbá tud tenni. 
Szentelj időt, az ISTENRE, aki vonzóan változatos!!!

A történelem útja a szabadság felé fog vezetni.
 
 
ISTEN VONZÓAN VÁLTOZATOS 
 
A mai  rohanó, és érzéketlen világunkban hányan 
és hányan fordítják el fejüket az utcán, amikor 
VALAKI ROSSZUL VAN. Sőt, hallottam már azt is, 
amikor azt mondta valaki: „Én nem megyek oda, 
mert lehet, hogy részeg!” A másik pedig: „Nem 
akarok semmibe belekeveredni!”   Ha valaki integ
az út szélén, szinte senki nem áll meg. Féltik az 
autóikat, féltik az ülések kárpitját. 
    Ha megkérdeznénk a fiatalokat: Ki a segítségre 
szoruló FELEBARÁTOD? Már a „felebarát”
szónál megakadnának. Azt már nem is érdemes 
megkérdezni, ki ma szamaritánus
történetben. Egy új világban élünk, ahol az egymás 
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Július 11. Csütörtök: Szent Benedek Európa 

: Szent Brigitta, Európa 

házi Szent Kinga ünnepe, 
Július 25. Csütörtök: Szent Jakab apostol ünnepe. 
Július 26. Péntek: Szent Anna ünnepe. 
Augusztus 1. Első Csütörtök: Jézus Szíve családok 

Augusztus 2. Első Péntek: Gyónási lehetőség 

5. Hétfő: Havas Boldogasszony ünnepe 
: URUNK SZINEVÁLTOZÁSÁNAK 

Forráskúton egész napos szentségimádás, 
l SZENTMISE, 

napközben ne 
hagyjuk magára a szentségi Jézust, Neked is 
legyen reá legalább egy 10 perced!!! 
Este 18,00 közös Szentségimádás – 18.30 záró 

Szentelj időt a szereteted kimutatására, mert az örök 

Szentelj időt a kacagásra, mert az a lélek muzsikája. 
őt, a sírásra, ami a szíved meghatódottságát 

Szentelj időt a könyvek olvasására, ami a tudásodat 

Szentelj időt arra is, hogy másokat meghallgass, ami 
az intelligenciád erejének jele. 

Szentelj időt a gondolkodásra is, ami nem máshoz, 
a sikerhez vezető utad. 

Szentelj időt, és játszadozz is néha, ami 
gyermekséged emlékeit eleveníti fel benned. 

Szentelj időt, hogy álmodj, ami nem más, mint a 

Szentelj időt is, hogy élj, mert az idő hamar telik 
hogy visszafordíthatatlan. 

Szentelj időt mindenre, ami téged és szeretteidet 

Szentelj időt, az ISTENRE, aki vonzóan változatos!!! 
A történelem útja a szabadság felé fog vezetni. 

n világunkban hányan 
és hányan fordítják el fejüket az utcán, amikor 

hallottam már azt is, 
amikor azt mondta valaki: „Én nem megyek oda, 
mert lehet, hogy részeg!” A másik pedig: „Nem 
akarok semmibe belekeveredni!”   Ha valaki integet 
az út szélén, szinte senki nem áll meg. Féltik az 

Ha megkérdeznénk a fiatalokat: Ki a segítségre 
szoruló FELEBARÁTOD? Már a „felebarát” 
szónál megakadnának. Azt már nem is érdemes 
megkérdezni, ki ma szamaritánus ebben a 
történetben. Egy új világban élünk, ahol az egymás 

iránti érzéketlenség eluralkodott. Ha megjelenik is 
valahol egy kis odafigyelés egymásra, az a család. 
Azon kívül ritka. A „magaddal foglalkozz, és ne 
törődj mások életével, problémáival”.  Mental
sajátítják el már a gyermekek szüleiktől. Erre nevel 
a média, erről szólnak a sorozatok.
    Hadd kezdjem egy igen érdekes történettel.
   „ A piactéren hatalmas hó csata dúlt. Több fiú állt 
lángvörös arccal, egymással szemben. És 
hógolyókkal dobálóztak. Nevetésüket, kiáltásukat 
messziről hallani lehetett. Hirtelen tompa puffanás 
és éles csörömpölő hang hallatszott. A fiatalok 
elnémultak és a sarki boltos kirakatára meredtek. A 
nagy üvegtábla összetört!
   A fiúk először úgy álltak, mintha megbénultak
volna. Egymásra néztek, és a következő pillanatban 
egyet sem lehetett látni közülük. Biztonságb
helyezték magukat a közeli házsarok mögött.
   Csak Laci maradt ott. Ő dobott ilyen 
szerencsétlenül. Most elszaladjon, eltűnjön anélkül, 
hogy tettét vállalná? Nem, azt nem akarta. Hiszen ő 
az Úr Jézus követője! Bár a fiúk biztatták a 
rejtekhelyükről.  - Laci, fuss! Te ostoba, tűnj el, jön 
a kereskedő!  - Laci ott maradt. Nem hallotta, amit 
kiabáltak? Vagy nem akarta meghallani? A 
kereskedő odaérkezett. 
haragos tekintettel állt a fiú előtt.  
ismerte be Laci – És ezt te ilyen nyugodtan a 
szemembe mered mondan
uralkodni magán. - Ilyen arcátlanságot! Ilyen 
szemtelenséget! - Nem tudod, hogy 
kárt meg kell téríteni az utolsó fillérig?! 
mondta a Laci - tudom. De ... nem akartam 
hazudni. 
A kereskedő nagy szemeket meresztett. Van még 
manapság ilyen? Nem tudott mit felelni. Haragja és 
ingerültsége elpárolgott. Végül megkérdezte: 
Hogy hívnak? - Kérem, mondja meg előbb, hogyan 
tehetem jóvá a kárt. Úgy gondolom édesanyámnak 
nincs pénze arra, hogy az üveget megfizesse.  
tetszik nekem, hogy édesanyádra gondolsz. Őt ne 
érje vesztesség. Hallgass ide! Ahányszor ezen a 
télen hó esik, megjelensz lapáttal és seprűvel a 
kapum előtt és letakarítod a havat a járdáról! 
Megegyeztünk?  - Laci beleegyezett.
A piactéren lakó emberek elcsodálkoztak azon a 
pontosságon és kitartáson, amivel Laci 
híven – munkáját végezte”.
     Nagyon fontos becsületesnek lenni, mindig és 
mindenben.  A munkahelyen, a családban, a 
közösségben. A ránk bízott munkát, ha nem látják, 
akkor is, tisztességgel végezzük el. Ha valamit 
mégis elrontunk, elhibázunk, azért vállaljuk a 
felelősséget. 
    Egyszer egy pap New York Bowery nevű részén 
járt, ahol sok a hajléktalan.
Három barátjával éppen a komp felé igyekezett. 
Útközben láttak egy rongyokba öltözött embert a 
járdán ülni. Nagyon piszkos volt, és szemmel 
láthatólag depressziós. Amikor tekintete találkozott 
a papéval, intett neki hogy menjen oda hozzá. A 
pap meghatottan indult feléje
gyorsan rászóltak „Csak nem mész oda ahhoz a 
csavargóhoz?”   

 

iránti érzéketlenség eluralkodott. Ha megjelenik is 
valahol egy kis odafigyelés egymásra, az a család. 
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A pap elengedte a füle mellett barátai 
figyelmeztetését, és odalépett a hajléktalanhoz. Pár 
szót váltott vele. Azután rámosolygott és indult a 
komphoz.  Amikor beszállásra várakoztak, a 
hajléktalan futva jött hozzá, és zokogott, mint egy 
gyerek. Előhúzott egy fegyvert, és azt mondta.  
„Atyám, ma reggel, mielőtt találkoztunk, arra 
készültem, hogy befordulok egy sikátorba, és 
szétloccsantom a fejemet. Amikor ön fel
intettem és ön odajött. Válaszolt a hívásomra és a 
könyörgésemre. Azután úgy beszélt velem, ahogy 
azzal beszélnek, akit szeretnek, de nem tartott 
vissza attól, amit terveztem. Távozóban a 
szemembe nézett, és rám mosolygott. Hét év óta 
ez volt az első jele az emberi szerete
felém irányult és el akartam mondani, hogy 
mosolya visszaadta az életemet.” Aztán még 
beszélgettek egy kicsit kettesben, a pap megtudta, 
hogy ez az ember orvos volt a John Hopkins 
Kórházban. A pap megáldotta és folytatta az útját.
   Később a pap elment a kó
kérdezősködött a férfi felől. Különböző orvosoknak 
és nővéreknek említette az illető nevét, és azt 
mondták, hogy tényleg orvos volt itt, de valami 
probléma miatt távozott. Senki sem tudta 
megmondani, hogy hol tudná megtalálni.
Három évvel később csörög a telefon és egy 
kellemes hang üdvözli a papot. - „Halló, itt Dr. 
Lawson. Emlékszik még rám? A kikötőben 
találkoztunk. Ismét itt vagyok a kórházban. Csak 
azt akartam mondani, hogy milyen sok múlik egy 
mosolyon. - néha minden egy mosolyon
Mosollyal kelti reggel a gyermekét, gyermekeit.
Mosollyal köszönti a kollégáit, a postást
szomszédot? A boltban mosolyog az eladóra. 
Mosolyog a buszsofőrre, akivel épp találkozott a 
munkahely felé menet.  És mosolyog saját magára 
is, amikor a tükörbe néz? 
Ön mikor mosolygott utoljára? A MOSOLY ÉRTÉKE.  
Semmibe sem kerül, de sokat teremt.
teszi azokat, akik kapják És nem juttatja 
koldusbotra azokat, akik adják. 
Egy pillanatig él csak, de emléke néha örökké 
megmarad. Senki sem olyan gazdag
meglehetne nélküle, és senki sem olyan szegény, 
hogy ne lenne gazdagabb tőle. Táplálja a jóakaratot 
az üzleti életben. Boldogságot teremt az 
otthonokban és mindenütt a barátság biztos jele. 
Pihenés az elfáradt embernek, napfény a 
csüggedőnek, világosság a szomorkodóknak. Ha 
valaki túl fáradt ahhoz, hogy mosolyogni tudjon, 
akkor legalább ön nézzen rá derülten.  Senkinek 
sincs annyira szüksége a mosolyra, mint annak, aki 
maga már nem tud mosolyogni. Ha valaki meg 
akarja kedveltetni magát az emberekkel,
mosolyogjon.  - ugye, az Isten milyen változatos
 
    Testvér! Te is légy Isten gazdagságának 
kifejezője. 

            Sok szeretettel:  

Soós János esperes
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Testvér! Te is légy Isten gazdagságának 

Soós János esperes-plébános 

Kedves Kézimunka Kedvelő

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

 Szeretnénk, ha korábbi évekhez hasonlóan Önök is 
megmutatnák alkotásaikat (kötött, horgolt terít
házati darabok, hímzések, bő
gyak, gravírozás, festmény…. stb), ezzel színesebbé 
tennék kiállításunkat, megismernénk az
fantáziáját. Munkáikat 2019. augusztus
tökönként 16-18 óráig várjuk az alkotóházban (J
kai u. 30) vagy Pálnik Zoltánnénál (Tavasz u.24.). 
 Várjuk jelentkezésüket. Jó
kívánunk. 

Pálnik Zoltánné és a
Csipkebogyó Kézimunkakör

Legyen gondtalan a nyár!!!
 
Elérkezett a nyár, vele együtt a strandszezon. Fontos, 
hogy a felhőtlen szórakozást semmi se rontsa el, így 
kiváltképp egy lopás a strandon, 
fürdőzés egy bányatóban. Kérjük Önöket, hogy 
amennyiben kiépített fürdő
nagyobb értékű vagyontárgyaikat ne vigyék 
magukkal, de ha ez elkerülhetetlen, akkor a fürd
által biztosított zárható szekrényekben helyezzék 
azokat! Amennyiben zárható öltöz
strandon, akkor fontos, hogy a parton hagyott 
táskákra, töröközőkre mindig vigyázzon valaki, 
hiszen egy alkalmi tolvajnak nagy lehet
őrizetlenül hagyott, értékekkel teli parti föveny.
A természetes, nem kiépített fürd
kapcsolatosan jó tudni, hogy csak a kijelölt 
fürdőhelyen szabad strandolni! A bánya
öntözőgödrök mélysége, és a víz színe miatt nem 
látható víz alatti tárgyak nagy veszélyt jelentenek. 
Számos baleset történt már a
vízbeugrásokból, bányatavi fürd
Kérjük Önöket, hogy legyenek nagyon 
körültekintőek, amennyiben b
áldozataivá válnának, vagy azonnali segítségre van 
szükségük, akkor hívják az ingyenesen hívható 112
es segélyhívószámot! 
Balesetmentes, élményekkel dús nyarat kívánunk!
 
    
   dr. Pő
    
     Mórahalom Rend
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dr. Pőcze Tünde c.r. őrnagy 
   
Mórahalom Rendőrőrs 

 
 



 

A falugazdász tájékoztatója 
 
 Júliusi és augusztusi aktualitások

 Az őstermelői igazolványokkal 
kapcsolatos tudnivalók 
A 2016-ban kiállított kártya alapú 
2018. december 31-ig voltak érvényesek
A március 20 után kiállított betétlappal az 
igazolvány csak a kiállítás napjától lesz 
érvényes! 
A 2017-ben kiállított őstermelői igazolványok 
2019. december 31-ig érvényesek. A 2020 és 
2021 évre történő érvényesítéshez Szeptember 
végétől lehet jelentkezni. Az egyéb tudnivalók az 
előző számokban szerepelnek. 
 Minőségbiztosítási és egyéb elszámolási 
okokból ezentúl a falugazdásznál mindennem
ügyintézés csak az őstermelői igazolvány,
egyéni vállalkozók esetében a Kamarai kártya 
digitális beazonosítása után lesz lehetséges, 
ezért az a kérésem, hogy ezentúl az 
ügyintézéshez ezeket mindig hozzák magukkal. 
  A 2019. évi támogatások igénylésével 
kapcsolatos tudnivalók! 

A másodvetésű növényeket az eddigi 
gyakorlat szerint a vetés/ ültetéstől szám
napon belül be kell jelenteni. Ettől az évt
ellenőrzési gyakorlat meg fogja követelni a 
másodvetésű növények betakarítási idejének a 
bejelentését is. 
 Ha az idei év során elemi kár
káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon 
belül azt be kell jelenteni az MKR elektronikus 
felületén. A gabonafélék esetleges aszálykárának 
a bejelentésére legkésőbb az aratás megkezdése 
előtt 15 napig van lehetőség. 
A zöldségfélék, a szálas fehérje növények 
termeléshez kötött kiegészítő támogatást i
gazdáknak a 2019-es évre is gazdálkodási naplót
kell vezetni, mely az Internetről is letölthet
nálam is beszerezhető. 

A gyümölcsültetvények termeléshez 
kötött kiegészítő támogatását igénylő
a korábbi évek gyakorlatának megfelel
helyszíni szemle jegyzőkönyvet kell kitöltenünk, 
ahol a hektáronkénti tőszám, beállottság, 
ültetvény kora kerül meghatározásra, illetve 
leigazolásra. Az érintett termelőket telefonon 
keresztül keresni fogom. 
 Az Agrárkamarai tagdíjbevallásra, 
valamint a tagdíjfizetésre június 1 és július 15 
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ültetvény kora kerül meghatározásra, illetve 
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Az Agrárkamarai tagdíjbevallásra, 
június 1 és július 15 

között lesz lehetőségünk, pótbevallási id
nem lesz! 
Tagdíjfizetési osztályok:
I. tagdíjfizetési osztály 0 Ft

tagdíjalapig 2.000 Ft
II.  tagdíjfizetési osztály 10 millió Ft tagdíjal

pig 5.000 Ft 
III.  tagdíjfizetési osztály 50 millió Ft tagdíjal

pig 30.000 Ft 
IV.  tagdíjfizetési osztály 150 millió Ft tagdíjal

pig 150.000 Ft 
V. tagdíjfizetési osztály 400 millió Ft tagdíjal

pig 400.000 Ft 
VI.  tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjal

pig 750.000 Ft 
VII.  tagdíjfizetési osztály 750 

felett 1.000.000 Ft 

 
Az előző évi gyakorlat alapján a 600.000 Ft alatti 
árbevétellel rendelkező
tagdíjbevallást készíteni, ha június 30
megfizetik a tagdíjat, nekik automatikusan a 
2.000 Ft-os csekket postai úton 
küldeni. Amennyiben nem kapták meg a csekket, 
tagdíjbevallás céljából kérem, jelentkezzenek.
A tagdíjbevallás elkészítéséhez szükséges a 
2018. évi bruttó árbevétel, s ebb
agrártámogatások összegének ismerete. Célszer
az adóbevallásukat el
adatok szerepelnek. 

A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara 11749008-20190244
lájára banki átutalással, illetve a bevallás során 
igényelt, egyedi azonosítóval ellátott csekken l
het megfizetni. 
Átutaláskor a közlemény 
tetni a kamarai tag kamarai regisztrációs számát, 
továbbá adószámát vagy adóazonosítóját.
 

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

Nemzeti Agr
 

 

 

őségünk, pótbevallási időszak 

Tagdíjfizetési osztályok: 
tagdíjfizetési osztály 0 Ft-tól 600 ezer Ft 
tagdíjalapig 2.000 Ft 
tagdíjfizetési osztály 10 millió Ft tagdíjala-

sztály 50 millió Ft tagdíjala-

tagdíjfizetési osztály 150 millió Ft tagdíjala-

tagdíjfizetési osztály 400 millió Ft tagdíjala-

tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjala-

tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalap 
 

 évi gyakorlat alapján a 600.000 Ft alatti 
árbevétellel rendelkező gazdáknak nem kell 
tagdíjbevallást készíteni, ha június 30-ig 
megfizetik a tagdíjat, nekik automatikusan a 

os csekket postai úton fogják majd 
küldeni. Amennyiben nem kapták meg a csekket, 
tagdíjbevallás céljából kérem, jelentkezzenek. 
A tagdíjbevallás elkészítéséhez szükséges a 
2018. évi bruttó árbevétel, s ebből az 
agrártámogatások összegének ismerete. Célszerű 
az adóbevallásukat elhozni, abban ezek az 

A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági 
20190244 számú bankszám-

lájára banki átutalással, illetve a bevallás során 
igényelt, egyedi azonosítóval ellátott csekken le-

Átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tün-
tetni a kamarai tag kamarai regisztrációs számát, 
továbbá adószámát vagy adóazonosítóját. 

Az aktuális információk, pályázati 
www.szechenyi2020.hu, 

www.allamkincstar.gov.hu 
honlapokon, kérem figyeljék 

  

 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Nyár kacsint be az ablakon
egy tikkadtságos hajnalon,
fénye a redőnyt törve át

magával füröszt hűs szobát.
 

Paplant ébreszt és takarót,
lajháros-lusta ágylakót,
tarisznyájában új virág,

- nem kap a szirma hőgutát 

hisz’ messzi még az ősz, a csősz.

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírr
Házasságkötés 

Dr. Farle Csaba és Bartucz Krisztina
és   

        Balogh Attila János és Csányi Bettina
fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Halálozás  
 Czékus István  

   

 Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

 

Apróhirdetés: 
Építési telek eladó Forráskút, Bem utca 6. 
szám alatt.  
Áram, fúrott kút, melléképület alap van.
Érd.: 20/490-1690 

15 

Balogh József: Nyár 
kacsint be az ablakon 

egy tikkadtságos hajnalon, 
fénye a redőnyt törve át 

magával füröszt hűs szobát. 

Paplant ébreszt és takarót, 
lusta ágylakót, 

tarisznyájában új virág, 
nem kap a szirma hőgutát -, 

s van benne friss vakáció,
egy tópartra szánt rádió, 
fecskék cikázó röpte száz,
veríték-lázas kerti ház… 

 
A dinnye tőle cukrosul, 

nevet a Nap rá huncutul, 
izzad az erdő, fű, a rét, 
patak párolog, és az ég 

szinte önmagát fényli szét.
Vihar, ha orvul mennydörög: 
kugliznak fönn az ördögök, 
fürge felhő száll, dús-esős, 
lenn fű között időz az őz, 

hisz’ messzi még az ősz, a csősz. 

rreekk  

Dr. Farle Csaba és Bartucz Krisztina 

Balogh Attila János és Csányi Bettina 
séget. Gratulálunk! 

(élt 69 évet) 

fogadják részvétünket! 

RUHAVÁSÁR
MINDEN KEDDEN 6

A PIAC TÉREN
A NAGYSÁTORBAN

Női, férfi és gyermekruhák
lengyel) Extra méret 4

Lakás textil, fürdőruhák
papucsok

Alkalmi ruhák és blúzok
Hetente új árukészlettel

vevőimet.

Építési telek eladó Forráskút, Bem utca 6. 

Áram, fúrott kút, melléképület alap van. 

 

s van benne friss vakáció, 
 

fecskék cikázó röpte száz, 
 

 
 

 
 

szinte önmagát fényli szét. 

RUHAVÁSÁR  
MINDEN KEDDEN 6 -11 ÓRÁIG 

A PIAC TÉREN  
A NAGYSÁTORBAN  

i, férfi és gyermekruhák (Olasz, török, 
Extra méret 4-10XL 
ürdőruhák, sportcipők, 
papucsok 

Alkalmi ruhák és blúzok 
Hetente új árukészlettel várom kedves 

őimet. 



 

  
 

 

 

Hétvégi állatorvosi ügyelet
 

Július 13-án és 14-én 08 órától 20 óráig  
 Dr. Hursán Mihály Telefon: 06 30/

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

Július 27-én és 28-án 08 órától 20 óráig  
 Dr. Kovács Tibor 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        július 21. állat- és kirakodó 
Ruzsa          július 28. állat- és kirakodó vásár
Kistelek       július 7. állat- és kirakodó vásár
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Hétvégi állatorvosi ügyelet 

Telefon: 06 30/9986-139 
 

Telefon: 06 20/973-9149 
 

Telefon: 06 30/965-3114 
 

orráskúton az Orvosi Rendelőben  

A betegek bejelentkezésére 11.30-ig van 

rendelkezésre állási idő. 
természetesen folyamatos a 

16 óra között, ezen kívüli 

16 órától reggel 7.30 óráig, illetve hétvégén)  
Szegedi Központi Háziorvosi 

ES KÖZPONTI MENTŐ 

 

Ft/adag.  
Valamint egyéb menü lehetőségek! 

rendezvények 
lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig. 

elvitelre és helyben fogyasztásra. 

Várjuk megrendelését telefonon is! 

00 óráig. 
Várjuk kedves vendégeinket! 

 
SZÉP Kártyát is elfogadunk! 

Autószerelő és vizsgabiztos 
és kistehergépjárművek 

javítása, vizsgára való felkészítése és 

gépjárművek diagnosztikája 
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: 2019.07.12. Következő lapzárta 

Az újság minden háztartás 

és kirakodó vásár  
kirakodó vásár 
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 július 31. 
Az újság minden háztartás számára ingyenes. 


