
 

 

 
 

 
 
 

VIII. 6.  2019. június 
 

  

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú M
végző

Ballagók névsora:

Csongrádi Kamilla
Dudás Nelli
Farkas Gusztáv Sándor
Farkas Réka
Gál Violetta
Heged
Kánis Izolda Zsanet
Kiss Balázs
Kusztovszki Kristóf 
Bence 
Mandrut Leontina

 

gtÜàtÄÉÅ 
Önkormányzati hírek 

2. oldal 
EP választás eredményei 

3. oldal 
Óvodai hírek 

4-5. oldal 
Iskolai  hírek 

6-7. oldal 
Kézimunkakör hírei 

8-9. oldal  
Tavaszi Zsongás 

10.oldal  
Sporthírek, 

Energiaital veszélyei 
11. oldal 

Agrárhírek 
12. oldal 

Programajánló 
13. oldal 

Egyházi hírek 
14-15. oldal 

Gyereknap 
16. oldal 

Anyakönyvi hírek 
17. oldal 

Vásárnaptár 
Állatorvosi ügyelet 

Közérdekű telefonszám-
ok 

18. oldal 

 

 web: www.forraskut.hu 

Búcsú az Iskolánktól 

 

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú M
ős tanulói szeretettel meghívják Önt és kedves családját a 2019. június 15

szombaton 9.00 órakor tartandó ballagási ünnepségre.
 

Egy osztály, amelyr
Később sokan azt gondolták, tévedtek...

És talán senki sem tudta, kik voltunk valójába

Ballagók névsora:     

Csongrádi Kamilla 
Dudás Nelli 
Farkas Gusztáv Sándor 
Farkas Réka 
Gál Violetta 
Hegedűs Máté Márk 
Kánis Izolda Zsanet 
Kiss Balázs 
Kusztovszki Kristóf 

 
Mandrut Leontina 

Meszes Patrik 
Ocskó Friderika Diána 
Pekó Emília 
Purgel Petra 
Tandari Dávid 
Vajner Dávid Attila 
Veszelka Szebasztián 
Zámbó Marcell 

 

 ingyenes 

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
k Önt és kedves családját a 2019. június 15-én, 

szombaton 9.00 órakor tartandó ballagási ünnepségre. 

„Csak egy osztály voltunk, 
Egy osztály, amelyről néhányan túl sok jót hittek, 

bb sokan azt gondolták, tévedtek... 
...Hitték, gondolták... 

És talán senki sem tudta, kik voltunk valójában.” 
/Zsigmond István/ 

 

 Tanáraink: 

Igazgató:  
Sápi Zoltán 

Igazgató-helyettes: 
Tóth Katalin 

 
Osztályfőnök: 

1-3. osztály: 
Gyukity Kornélia 

4-8. osztály: 
Kocsispéterné 

Hunyadvári Éva 
 

 



 

  
 

Testületi tájékoztató

A Képviselő-testület május 30-án tartotta soron 
következő ülését. 
  Első napirendben a 2018. évi beszámolóhoz 
kapcsolódóan módosították a tavalyi évi 
költségvetési rendeletet, amelynek az oka, hogy 
Forráskút Község Önkormányzata részére a 
központi költségvetés terhére különböz
jogcímeken pótelőirányzatot állapítottak me
  Második napirendben a 2018. évi költségvetés 
teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalta a testület.
Megállapítható, hogy a beszámolási id
az intézmények működése zavartalan volt,
átmeneti likviditási hiány nem merült fel. 
Önkormányzatunk jelenleg folyószámla
hitelkeretszerződéssel nem rendelkezik. A 
költségvetésben tervezett beruházások egy része 
megvalósult, illetve az év folyamán további 
beruházások megvalósításáról is döntés született.
A beszámoló ismertetése után a képvisel
egyhangúlag elfogadták az Önkormányzat 2018. 
évi zárszámadási rendeletét.         
  Következő napirendben a 2018. évi összefoglaló 
Belső ellenőrzési jelentést vitatták meg, amit a 
Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési 
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft bels
ellenőre, Gajdán Lejla készített. 
  Negyedik napirendi pontban a 2018. évr
készült adóztatási beszámolót fogadta el a 
Képviselő-testület. Összességében elmondható, 
hogy a napi kötelező feladatokon túl 201
a hátralékok behajtása eredményes volt. 
  Ötödik napirendben a Tátika Kft 2018
szóló gazdasági beszámolóját hagyta jóvá a 
testület, amelyet előzőleg a Felügyelő
tagjai már elfogadásra javasoltak. 
  Hatodik napirendi pontban a Négyforrás 
Nonprofit Kft éves beszámolóját tárgyalták 
és fogadták el a Képviselő-testület tagjai.
  Hetedik napirendi pontban egy törvényességi 
javaslattételt vitattak meg a településképi rendelet 
megalkotásával kapcsolatosan 
  Következő napirendi pontban a Képvisel
testület döntött a 2019. évi Forráskút
Érdemérem és Díszpolgári cím elnyerésére 
történő pályázat kiírásáról. A javaslatokat 2019. 
június 20-ig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal 
titkárságán. A beérkezett javaslatokról a június 
végi Képviselő-testületi ülésen döntenek.
  Kilencedik napirendben a Képvisel
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 napirendben a 2018. évi beszámolóhoz 
kapcsolódóan módosították a tavalyi évi 
költségvetési rendeletet, amelynek az oka, hogy 
Forráskút Község Önkormányzata részére a 
központi költségvetés terhére különböző 

irányzatot állapítottak meg. 
. évi költségvetés 

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

ködése zavartalan volt, 
viditási hiány nem merült fel. 

enleg folyószámla-
déssel nem rendelkezik. A 

költségvetésben tervezett beruházások egy része 
megvalósult, illetve az év folyamán további 
beruházások megvalósításáról is döntés született. 
A beszámoló ismertetése után a képviselők 

elfogadták az Önkormányzat 2018. 

 napirendben a 2018. évi összefoglaló 
rzési jelentést vitatták meg, amit a 

és Gazdaságfejlesztési 
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft belső 

Negyedik napirendi pontban a 2018. évről 
készült adóztatási beszámolót fogadta el a 

Összességében elmondható, 
 feladatokon túl 2018. évben 

a hátralékok behajtása eredményes volt.  
Ötödik napirendben a Tátika Kft 2018. évről 

hagyta jóvá a 
leg a Felügyelő Bizottság 
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Nonprofit Kft éves beszámolóját tárgyalták meg 

testület tagjai. 
Hetedik napirendi pontban egy törvényességi 

javaslattételt vitattak meg a településképi rendelet 

 napirendi pontban a Képviselő-
testület döntött a 2019. évi Forráskút Község 
Érdemérem és Díszpolgári cím elnyerésére 

 pályázat kiírásáról. A javaslatokat 2019. 
ig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal 

titkárságán. A beérkezett javaslatokról a június 
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irendben a Képviselő-testület 

döntött a településen m
alapítványok támogatásáról.
  Egyebek napirendi pontban a Szegedi 
Rendőrkapitányság kapitányságvezet
beosztására Dr. Harkai István kinevezését 
támogatta a Képviselő-testület
  Zárt ülés keretében személyi kérdésekben 
döntöttek a Képviselő-testület tagjai. 
 

Dudásné Gábor Tünde jegyz

Díszpolgári Címre kiírás

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

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

A Díszpolgári Cím és Érdemérem adományozására 
javaslatot tehet minden választójoggal rendelkez
forráskúti lakosú állampolgár és közösség, valamint 
bármely önkormányzati képvisel

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

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

Kérünk mindenkit, hogy 2019
adják le írásbeli javaslatukat a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán. 
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alapítványok támogatásáról. 
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rkapitányság kapitányságvezetői 
beosztására Dr. Harkai István kinevezését 
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lés keretében személyi kérdésekben 

testület tagjai.  

Dudásné Gábor Tünde jegyzőkönyv-vezető 

 

Díszpolgári Címre kiírás 

Amint arra minden évben sor kerül, úgy idén is dönt 
testület arról, hogy ki kapja meg 

község Díszpolgára” kitüntető címet, 
illetve kinek adományoz a testület „Forráskút 

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

ányzatának Képviselő-testülete jogosult. 

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

déséért, a falu lakosságmegtartó 
erejének növekedéséért, az életszínvonal javításáért, 
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élet élénkítéséért kimagaslóan sokat tettek, illetve a 
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Tájékoztatás az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásáról

 

Tisztelt Forráskúti Lakosok! 

Tisztelt Forráskúti Választópolgárok!

Az Európai Unió minden tagállamában, így 2019. május 26. napján Magyarországon is lezajlott az 

Európai Parlament tagjainak választása. Te

arány magas, 42,4%-os volt, a két szavazókörben 717 f

A választáson 9 jelölőszervezet listájára lehetett szavazni egy szavazólapon, érvényesen egy 

szervezetre. 

A forráskúti és az országos eredmények a következ

Országos pártlistás eredmények (a helyben megszerzett szavazatok m

Lista (párt) neve 

FIDESZ-KDNP 

DK 

MOMENTUM  

Mi Hazánk  

MSZP - Párbeszéd 

JOBBIK 

LMP 

Magyar Kétfarkú Kutya Párt 

Munkáspárt 

A választás eredményéről, részleteirő
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atás az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásáról

Tisztelt Forráskúti Választópolgárok! 

Az Európai Unió minden tagállamában, így 2019. május 26. napján Magyarországon is lezajlott az 

Európai Parlament tagjainak választása. Településünkön rendkívüli esemény nem történt, a 

os volt, a két szavazókörben 717 fő jelent meg választójogát gyakorolni.

szervezet listájára lehetett szavazni egy szavazólapon, érvényesen egy 

A forráskúti és az országos eredmények a következők: 

Országos pártlistás eredmények (a helyben megszerzett szavazatok mennyiségének sorrendjében)

Érvényes 
szavazatok 
száma (db) 

Szavazati 
arány 
(%) 

Országos 
szavazati 
arány (%) 

483 67,84% 52,56% 

54 7,58% 16,05% 

45 6,32% 9,93% 

34 4,78% 3,29% 

32 4,49% 6,61% 

28 3,93% 6,34% 

18 2,53% 2,18% 

17 2,39% 2,62% 

1 0,14% 0,42% 

l, részleteiről a www.valasztas.hu oldalon olvashatnak bő

dr. Kapás Anita jegyz
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Megszerzett 
mandátumok 

száma 

14 

4 

2 

 

1 
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oldalon olvashatnak bővebben. 
 

dr. Kapás Anita jegyző, HVI vezető 



 

Elballagtak Óvodásaink 

 

2019. május 31-én elbúcsúztak a nagycsoportosaink
Művelődési Ház nagytermében tartott b
Már az óvodáskorú gyermekek is megértik, átérzik an
Ehhez hozzájárul a sok közös emlék, játék, esemény felidézése. Búcsút kell mondaniuk az óvó néniknek, 
dajka néniknek, a kedves játékoknak, gyermektársaiknak, akikkel nap, mint nap együtt játszottak az 
udvaron. Szeptembertől már kötelességeik lesznek, izgalommal a szívükben, várják az iskolát, de 
sajnálják itt hagyni, jól megszokott környezetüket. Bizony 
műsorukat énekelgették a búcsúzó dalokat, szavalták a verseket a m
20 nagycsoportos óvodás búcsúzot
közösen. Nagy lépés ez a ballagás a gyermekek
dajka néniknek, a kedves játékoknak, gyermektársaiknak
udvaron. Kinőtték már az óvodát, és bár szívesen emlékeznek az óvodai élményekre,
iskolát.  
Batyuval a vállukon ballagtak és mondták a búcsúzó verseket, énekelték 
nénik, dajka néni. 
Az elkövetkezendő időszakra kívánunk nekik sok sikert, jó tanulást, szorgalmat, sok piros pontot, ötöst és
élményekben gazdag további gyermekkort.
A szülőknek erőt, türelmet, kitartást, hogy gyermekeiket e
  

Ballagóink: 
 
Barka Tatjána 
Borbás Kevin Balázs 
Budai Blanka 
Cziriak Benjamin 
Csomós Bálint 
Csúcs Ákos Martin 
Csúcs Hanna 
Fekete Bence 
Fekete Edvárd Róbert 
Fodor Zalán 
Gyuris Vilmos 
Kálmán Romi 
Kisalbert Roland 
Mészáros Lili 
Milasin Krisztián 
Molnár Koppány Előd 
Paplógó Csenge 
Paplógó Gabriella 
Pintér Sára 
Vajthó Gergő 
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„Olyan jó most rátok nézni, 
Megnőttetek gyerekek! 
Veletek nőtt évek alatt 
szívünkben a szeretet. 

Láthatatlan hátizsákban 
legyen mindig nálatok, 

a sok mosoly, a sok ölelés, 
amit tőlünk kaptatok.” 

elbúcsúztak a nagycsoportosaink, a Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcs
dési Ház nagytermében tartott ballagási ünnepségen. 

Már az óvodáskorú gyermekek is megértik, átérzik annak hangulatát, ha kis életükben változás közeleg. 
Ehhez hozzájárul a sok közös emlék, játék, esemény felidézése. Búcsút kell mondaniuk az óvó néniknek, 
dajka néniknek, a kedves játékoknak, gyermektársaiknak, akikkel nap, mint nap együtt játszottak az 

l már kötelességeik lesznek, izgalommal a szívükben, várják az iskolát, de 
sajnálják itt hagyni, jól megszokott környezetüket. Bizony ők is megilletődötten adták el

sorukat énekelgették a búcsúzó dalokat, szavalták a verseket a meghatódott ünnepi közönség el
óvodás búcsúzott. Sokat készültek a műsorra a gyerekek, és az óvodai dolgozók

Nagy lépés ez a ballagás a gyermekek életében, hiszen búcsút kell mondani
es játékoknak, gyermektársaiknak, akikkel nap, mint nap együtt játszotta

óvodát, és bár szívesen emlékeznek az óvodai élményekre,

a vállukon ballagtak és mondták a búcsúzó verseket, énekelték a dalokat

szakra kívánunk nekik sok sikert, jó tanulást, szorgalmat, sok piros pontot, ötöst és
gyermekkort. 

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

Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcs

 

 

 

, a Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsődétől a 

nak hangulatát, ha kis életükben változás közeleg. 
Ehhez hozzájárul a sok közös emlék, játék, esemény felidézése. Búcsút kell mondaniuk az óvó néniknek, 
dajka néniknek, a kedves játékoknak, gyermektársaiknak, akikkel nap, mint nap együtt játszottak az 

l már kötelességeik lesznek, izgalommal a szívükben, várják az iskolát, de 
k is megilletődötten adták elő ünnepi 

eghatódott ünnepi közönség előtt. 
sorra a gyerekek, és az óvodai dolgozókkal 

úcsút kell mondaniuk az óvó néniknek, 
nap, mint nap együtt játszottak az 

óvodát, és bár szívesen emlékeznek az óvodai élményekre, mégis várják az 

a dalokat, kísérték őket az óvó 

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

gyengetni tudják az úton, amelyen elindultak.

és Bölcsőde nevelő testülete 



 

  
 

FIÚRÓL APÁRA PROGRAM 
2019.05.20 – 2019.11.30 
 
A négy hónapos FIÚRÓL APÁRA  
Csilla kreatív és interaktív környezettudatos foglalkozásokat 5 éves gyermekek számára. A forráskúti 
óvodában a Katica csoport vesz részt a programban. Ezalatt a program létrehozói kétszer látogatják 
meg óvodánkat és rajzos munkafüzetben dolgozhatnak a gy
Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
program biztosítja. 
A program környezettudatosságot oktat óvodásoknak. 
A szakemberek 2019. május 28-án látogattak el óvodá
ágyást helyeztek ki kertünkben, és gyermekekkel közösen beültették. A következ
szeptemberben várható, amely az ültetett növények megfigyelésén alapul.  
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 elnevezésű pilot program alatt országosan 15 óvodában tart Gévai
Csilla kreatív és interaktív környezettudatos foglalkozásokat 5 éves gyermekek számára. A forráskúti 

vesz részt a programban. Ezalatt a program létrehozói kétszer látogatják 
meg óvodánkat és rajzos munkafüzetben dolgozhatnak a gyermekek. A négy ingyenes kiadványt a 
Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és a PontVelem nonprofit szervezet jóvoltából a Fiúról Apára 

A program környezettudatosságot oktat óvodásoknak.  
án látogattak el óvodánkba, foglalkozást tartottak, valamint magas 

ágyást helyeztek ki kertünkben, és gyermekekkel közösen beültették. A következ
szeptemberben várható, amely az ültetett növények megfigyelésén alapul.   

 

 pilot program alatt országosan 15 óvodában tart Gévai 
Csilla kreatív és interaktív környezettudatos foglalkozásokat 5 éves gyermekek számára. A forráskúti 

vesz részt a programban. Ezalatt a program létrehozói kétszer látogatják 
ermekek. A négy ingyenes kiadványt a Kék 

szervezet jóvoltából a Fiúról Apára 

nkba, foglalkozást tartottak, valamint magas 
ágyást helyeztek ki kertünkben, és gyermekekkel közösen beültették. A következő foglalkozásuk 



 

  
 

 
Iskolánk hetedikesei 2019. május 27. és 

31-e között a Határtalanul! pályázat keretein 
belül a ruzsai társaikkal együtt Erdélybe 
kirándultak. Az előkészítő feladatok, a közösen 
töltött napok, a gazdag program minden eleme 
igyekezett arra ösztönözni a gyerekeket, hogy 
nyitott szemmel és szívvel járjanak; legyenek 
kíváncsiak, érdeklődők, elfogadók; tisztelj
történelmünk és irodalmunk nagyjait; 
értékeljék a természet nyújtotta szépségeket. 
Az alábbi megvalósult programok alapján 
láthatjuk: a kirándulás elérte célját!  
 

A buszra felszállva mindenki izgatottan 
foglalta el a helyét s ismerkedett a ruzsai 
gyerekekkel. A 
határt 
elhagyva az 
első megálló 
Arad volt, 
ahol a 
tizenhárom 
vértanú 
emlékművénél 
rövid irodalmi-történelmi emlékezés után 
együtt koszorúztunk a ruzsai hetedikesekkel. 
Megnéztük „magos” Déva és Vajdahunyad 
várát, majd este elfoglaltuk Nagyenye
szállásunkat. Másnap ismét buszra szállva 
szebbnél szebb helyekre látogattunk.
Gyönyörködtünk többek között a tordai 
sóbányáb
an és 
hasadékb
an, majd 
Kolozsvá
r 
nevezete
sségeibe
n. A 
harmadi
k nap 
először a 
világörö
kség 
részét 
képező 
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Iskolánk hetedikesei 2019. május 27. és 
e között a Határtalanul! pályázat keretein 

társaikkal együtt Erdélybe 
 feladatok, a közösen 

töltött napok, a gazdag program minden eleme 
igyekezett arra ösztönözni a gyerekeket, hogy 
nyitott szemmel és szívvel járjanak; legyenek 

k, elfogadók; tiszteljék 
történelmünk és irodalmunk nagyjait; 
értékeljék a természet nyújtotta szépségeket. 
Az alábbi megvalósult programok alapján 

 

mindenki izgatottan 
s ismerkedett a ruzsai 

történelmi emlékezés után 
együtt koszorúztunk a ruzsai hetedikesekkel. 

egnéztük „magos” Déva és Vajdahunyad 
várát, majd este elfoglaltuk Nagyenyeden a 

buszra szállva 
re látogattunk. 

Gyönyörködtünk többek között a tordai 

Torockóra látogattunk, egy rövid
vettünk a Székelykő 
Torockószentgyörgy falu várromát is 
megmásztuk, a faluban pedig felkerestük 
Brassai Sámuel szül
Nagyenyeddel ismerkedtünk Kónya Tibor 
lelkész több mint három órás történelmi é
kulturális idegenvezetésével. 

A következő napon j
marosvásárhelyi Rózsák terén, megcsodáltuk a 
Kultúrpalotát, megkerestü
Segesváron sétát tettünk a középkori hangulatú 
óvárosban 
majd 
felkerestük 
Petőfi Sándor 
halálának 
feltételezett 
helyét, itt is 
koszorúval 
emlékeztünk.  

 

Az utolsó napon hazaútban Kalotaszeg 
egyik legszebb református templomát 
látogattuk meg Körösfő
Bánffyhunyad cifra palotáira, majd 
hágón átkelve a nagyszalontai Csonka
toronynál idéztük fel mindazt, amit Arany 
Jánosról és költészetéről tanultunk. 

 

 

, egy rövid túrán is részt 
 „lábáig”. A közeli 

Torockószentgyörgy falu várromát is 
megmásztuk, a faluban pedig felkerestük 
Brassai Sámuel szülőházát. Délután 
Nagyenyeddel ismerkedtünk Kónya Tibor 
lelkész több mint három órás történelmi és 
kulturális idegenvezetésével.  

 
ő napon jártunk a 

k terén, megcsodáltuk a 
Kultúrpalotát, megkerestük a Bolyaiak szobrát. 
Segesváron sétát tettünk a középkori hangulatú 

 
hazaútban Kalotaszeg 

egyik legszebb református templomát 
látogattuk meg Körösfőn, rácsodálkoztunk 
Bánffyhunyad cifra palotáira, majd a Király-

a nagyszalontai Csonka-
nál idéztük fel mindazt, amit Arany 

ől tanultunk.  



 

 

 Itt elbúcsúztunk Erdélytől, s néhány óra múlva 
hazaértünk. 

 Fárasztó hét volt, de a közös élményeke
újonnan kötött barátságokat, hatalmas élmény 
volt megélni! Köszönjük a 
pályázatnak ezeket a napokat! 

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából az Emberi Er
Támogatáskezelő Határtalanul! program
HAT-18-01-0348. számú támogatási szerz
forrásából valósult meg. 
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l, s néhány óra múlva 

 
ztó hét volt, de a közös élményeket és az 

hatalmas élmény 
Határtalanul! 

 
források Minisztériuma 

megbízásából az Emberi Erőforrás 
programjának 

támogatási szerződése 

 

Feltalálókról Dudás József tollából

Mottó: 
mint magyar feltalálókról írni.

Bláthy- Déri-
A transzformátor feltalálói

E három feltaláló nélkül ma nem létezne magas 
feszültségű távvezeték, nem tudnák a vízi 
erőművekből elszállítani az áramot nagy távolságra. 
Erre is, mint annyi másra, jól illik a mondás: 
szükséges, tehát lehetséges.
A történet ideje az 1800-as évek végéig nyúlik vissza, 
amikor is az olasz Vasút Társaság megunta, hogy az 
alagútból kijövő vasúti kocsik uta
hasonlítottak kéménysepr
kisasszonyokra. Mivel hogy g
szerte a világon. A feladat kézenfekv
villanyvonatokat kell alkalmazni. Ezt a magyar 
Kandó Kálmán zseniálisan meg is oldotta, csak egy 
valamire nem gondolt, a vonata több száz kilométer 
után a nyílt pályán egyszer
feszültség a távolsággal arányosan folyamatosan 
csökken. Felkereste tehát Bláthy Ottó Tituszt, a 
mérnöki trió vezetőjét, és a segítségüket kérte. Nekik 
igazi kihívás volt, sejteni lehetett, hogy ebb
lesz valami. Lett is. Feltalálták az indukciós elven 
alapuló transzformátort, amely nem csak, hogy 
felerősíti a már lecsökkent feszültséget, hanem 
fordítva is, a nagy feszültséget lecsökkenti és 
alkalmassá teszi lakossági fo
időben feltalálta mindannyiunk bánatára a fogyasztás 
mérőt is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ballagó diák

Az iskolapadban, mint diák, utoljára ülök, közben 
nagy útra készülök.

Tablónk már ott lóg a folyosó falán, nevessetek csak, 
szeretlek iskolám.

Anyám, indulnom kell, kívül az élet hív g
kevélyen, tőle ingyen semmi nem kell, az élett

magam veszem el, ami az élethez kell.
Édesanyám, indulnom kell, ő
hozok, ígérem, jó leszek, ezzel vagy ezen, jöv

leszek.

 

lókról Dudás József tollából 

Mottó: Nincs hálásabb feladat,  
mint magyar feltalálókról írni. 

 
- Zipernowszky 

A transzformátor feltalálói  
 

E három feltaláló nélkül ma nem létezne magas 
 távvezeték, nem tudnák a vízi 

elszállítani az áramot nagy távolságra. 
Erre is, mint annyi másra, jól illik a mondás: 
szükséges, tehát lehetséges. 

as évek végéig nyúlik vissza, 
amikor is az olasz Vasút Társaság megunta, hogy az 

ő vasúti kocsik utasai inkább 
hasonlítottak kéményseprőkre, mint úri 
kisasszonyokra. Mivel hogy gőzmozdonyok jártak 
szerte a világon. A feladat kézenfekvő volt, 
villanyvonatokat kell alkalmazni. Ezt a magyar 
Kandó Kálmán zseniálisan meg is oldotta, csak egy 

olt, a vonata több száz kilométer 
után a nyílt pályán egyszerűen megállt. Hiszen a 
feszültség a távolsággal arányosan folyamatosan 
csökken. Felkereste tehát Bláthy Ottó Tituszt, a 

őjét, és a segítségüket kérte. Nekik 
ejteni lehetett, hogy ebből már 

lesz valami. Lett is. Feltalálták az indukciós elven 
alapuló transzformátort, amely nem csak, hogy 

síti a már lecsökkent feszültséget, hanem 
fordítva is, a nagy feszültséget lecsökkenti és 
alkalmassá teszi lakossági fogyasztásra. Ezzel egy 

ben feltalálta mindannyiunk bánatára a fogyasztás 

Ballagó diák 

Az iskolapadban, mint diák, utoljára ülök, közben 
nagy útra készülök. 

Tablónk már ott lóg a folyosó falán, nevessetek csak, 
szeretlek iskolám. 

m, indulnom kell, kívül az élet hív gőgös-
le ingyen semmi nem kell, az élettől 

magam veszem el, ami az élethez kell. 
Édesanyám, indulnom kell, ősz fejedre szégyent nem 
hozok, ígérem, jó leszek, ezzel vagy ezen, jövőre itt 

leszek. 
Dudás József 



 

Kiállítások Tiszakálmánfalván és Tiszaszigeten
 
A tavasz kiállítási hullámmal indult a Csipkebogyó Kézimunkakör számára. Rövid id
alkalommal mutathattuk be a hosszú téli 
Április 25-28-ig a Vajdasági Kézimunka Kedvel
vehettünk részt a vajdasági Tiszakálmánfalván. A nagyszabású rendezvényen 48 csoportos és több, mint 
10 egyéni kiállító mutatta meg alkotásai
ismerte el. A csoportos elismerés mellett minden résztvev
Kiállítóink: 

Dr Gaálné dr Maráczi 
Gabriella 
Kővágó József
K. Tóth Lajosné
Lippai Gézáné
Nagymihály Sándorné
Pálnik Zoltánné
Zádori Imréné
Zámbó Józsefné

Május 1-re Tiszaszigetre kaptunk meghívást, a VII: Nemzetközi Kézimunka Kiállításra. A rendezvényen a 
hazai kiállítók mellett több vajdasági kézimunkacsoport munkáit is megcsodálhattuk. Alkalom nyílt baráti 
beszélgetésekre, szakmai eszmecserékre is.
Kiállítóink: 

Dr Gaálné dr Maráczi 
Gabriella 
Kővágó József
K. Tóth Lajosné
Lippai Gézáné
Maróti Jánosné
Nagymihály Sándorné
Pálnik Zoltánné
Simon Józsefné
Zádori Imréné
Zámbó Józsefné

 
Néhány képpel szeretnénk ízelítőt adni a 2 rendezvényr
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Kiállítások Tiszakálmánfalván és Tiszaszigeten 

A tavasz kiállítási hullámmal indult a Csipkebogyó Kézimunkakör számára. Rövid id
alkalommal mutathattuk be a hosszú téli napok alkotásait. 

ig a Vajdasági Kézimunka Kedvelők Szövetsége XXI. nemzetközi kézimunka kiállításán 
vehettünk részt a vajdasági Tiszakálmánfalván. A nagyszabású rendezvényen 48 csoportos és több, mint 
10 egyéni kiállító mutatta meg alkotásai színe-javát. A Szövetség a munkánkat serleggel és emléklappal 
ismerte el. A csoportos elismerés mellett minden résztvevő egyéni oklevél-jutalomban is részesült. 

Dr Gaálné dr Maráczi 3D origami, pirográf technika, 
gravírozás 

gó József hímzés 
K. Tóth Lajosné hímzés 
Lippai Gézáné decoupage, papirfonás 
Nagymihály Sándorné horgolás, gobelin 
Pálnik Zoltánné horgolás, hímzés, harisnya virág
Zádori Imréné horgolás, hímzés 
Zámbó Józsefné decoupage, gyémántfestés 

re Tiszaszigetre kaptunk meghívást, a VII: Nemzetközi Kézimunka Kiállításra. A rendezvényen a 
hazai kiállítók mellett több vajdasági kézimunkacsoport munkáit is megcsodálhattuk. Alkalom nyílt baráti 
beszélgetésekre, szakmai eszmecserékre is. 

Dr Gaálné dr Maráczi 3D origami, gravírozás 

vágó József hímzés 
K. Tóth Lajosné hímzés 
Lippai Gézáné decoupage, papirfonás 
Maróti Jánosné horgolás 
Nagymihály Sándorné horgolás, gobelin 
Pálnik Zoltánné horgolás, hímzés, harisnya virág
Simon Józsefné horgolás 
Zádori Imréné horgolás, hímzés 
Zámbó Józsefné decoupage, gyémántfestés 

őt adni a 2 rendezvényről. 

 

 

A tavasz kiállítási hullámmal indult a Csipkebogyó Kézimunkakör számára. Rövid idő leforgása alatt 2 

k Szövetsége XXI. nemzetközi kézimunka kiállításán 
vehettünk részt a vajdasági Tiszakálmánfalván. A nagyszabású rendezvényen 48 csoportos és több, mint 

javát. A Szövetség a munkánkat serleggel és emléklappal 
jutalomban is részesült.  

3D origami, pirográf technika, 

horgolás, hímzés, harisnya virág 

re Tiszaszigetre kaptunk meghívást, a VII: Nemzetközi Kézimunka Kiállításra. A rendezvényen a 
hazai kiállítók mellett több vajdasági kézimunkacsoport munkáit is megcsodálhattuk. Alkalom nyílt baráti 

virág 

Pálnik Zoltánné 
 



 

 Kézműves Nap Üllésen 
 
Május 11-én rendezték meg Üllésen a Kreatív Kézm
Kézimunkakör is meghívást kapott. 8 csoporttagunk többféle technikával készült munkájával képviseltük 
a csoportot. A látogatók körébennagy sikert aratott sokszín
tortaszelettel jutalmazták munkánkat.

Kiállítóink: 

Dr Gaálné dr Maráczi 
Gabriella 

3D origami, pirográf 
technika, gravírozás

Kővágó József hímzés
K. Tóth Lajosné hímzés
Lippai Gézáné decoupage, papírfonás
Nagymihály Sándorné horgolás, gobelin
Pálnik Zoltánné hímzés, 
Zádori Imréné horgolás, hímzés
Zámbó Józsefné decoupage, 

gyémántfestés
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felhívás!

Kedves Kézimunka Kedvelők! 

Idén is megrendezzük az immár hagyományosnak mondható
„MINDEN, AMI KÉZI MUNKA- KÉZIMUNKA” kiállításunkat.
Szeretnénk, ha Önök is megmutatnák alkotásaikat (kötött, horgolt 
terítők, ruházati darabok, hímzések, b
gravírozás, festmény…. stb.), színesebbé tennék kiállításunkat, megismernénk Önök alkotó fantáziáját. 
Munkáikat 2019. augusztus 15-ig várjuk az alkotóházban (Jókai u.
júliusban találnak a Hír-Forrásban. Jó munkát,

Pálnik Zoltánné és a
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én rendezték meg Üllésen a Kreatív Kézművesek Napját. A rendezvényre a Csipkebogyó 
Kézimunkakör is meghívást kapott. 8 csoporttagunk többféle technikával készült munkájával képviseltük 
a csoportot. A látogatók körébennagy sikert aratott sokszínű bemutatónk. A szervez

mazták munkánkat. 

3D origami, pirográf 
technika, gravírozás 
hímzés 
hímzés 
decoupage, papírfonás 
horgolás, gobelin 
hímzés, harisnya virág 
horgolás, hímzés 
decoupage, 
gyémántfestés 

                                              Csipkebogyó Kézimunkakör

Felhívás! 

immár hagyományosnak mondható 
KÉZIMUNKA” kiállításunkat. 

Szeretnénk, ha Önök is megmutatnák alkotásaikat (kötött, horgolt 
k, ruházati darabok, hímzések, bőr használati- és dísztárgyak, 

színesebbé tennék kiállításunkat, megismernénk Önök alkotó fantáziáját. 
ig várjuk az alkotóházban (Jókai u. 30). Részletesebb információt 

ban. Jó munkát, sok szép alkotást kívánunk. 

Pálnik Zoltánné és a Csipkebogyó Kézimunkakör 

 

 

A rendezvényre a Csipkebogyó 
Kézimunkakör is meghívást kapott. 8 csoporttagunk többféle technikával készült munkájával képviseltük 

 bemutatónk. A szervezők Emléklappal és 1-1 

                                               
 Pálnik Zoltánné és a 

Csipkebogyó Kézimunkakör 
 

színesebbé tennék kiállításunkat, megismernénk Önök alkotó fantáziáját. 
30). Részletesebb információt 



 

 

Tavaszi Zsongás
 
Május 11-én d.u. 4 órai kezdettel mr 9. 
alkalommal került sor a Tavaszi Zsongás c. 
műsor megrendezésére. 
A jelenlévő kedves Vendégeket két órán 
keresztül a következő fellépők szórakoztatták: az 
óvoda néptáncosai, az iskola zenei tanszakának 
furulyásai, citerásai, gitáron, fagotton játszó 
tanulói, a 4. o. Színjátszóköre, a ritmikus 
sportgimnasztikások, az Amatőr Színjátszókör és 
az Őszirózsa Népdalkör. 
A mindenkinek örömet és feledhetetlen élményt 
nyújtó szép délutánért köszönetet mondunk a 
szereplőknek és felkészítő tanáraiknak.
Elsőként az ovis néptncosoknak fergeteges, 
elbűvölő táncukért, valamint Nokta G
úrnak, aki sok-sok türelemmel és szeretettel
foglalkozik kis tanítványaival. 
Ismét gyönyörködhettünk a ritmikus 
sportgimnasztika két csoportjának 
gyakorlataiban.  
Paplógó Csenge, Paplógó Gabriella, Budai 
Blanka, Goda Fanni, Soós Nikolett, Nagy Léna
és Tóth Maja produkcióit csodálhattuk. 
Felkészítőik Madácsi Ildikó és Gábor Violetta 
lelkiismeretes munkájukért minden elismerést 
megérdemelnek. 
Köszönjük a furulyázó gyerekeket felkészít
Kálmánné Mucsi Ildikó tanár néninek kitartó, 
odaadó munkáját. Tanítványainak: Bárkányi 
Annának, Gyuris Tímeának, Maróti Violának, 
Lévai Orsolyának, Farkas Gusztávnak és a 
Furulya Együttesnek kiváló, vidám mű
Nagyon örültünk annak, hogy az iskola 
Színjátszó köre is szerepelt, Péter Szabó Istvánné 
vezetésével. A fortélyos lány c. népmondát 
játszották el. A rengeteg tanulás, a sok
nem volt hiábavaló. Szépen kidolgozott, igényes, 
szórakoztató előadást láttunk, melyért dicséretet 
és elismerést érdemelnek. 
Az iskola citerás tanulói már 9. alkalommal 
szerepeltek a Tavaszi Zsongáson. Mindig nagyon 
egyedi, színvonalas, szép műsorral készültek. 
Köszönjük Kiss Csillag Anna tanár néninek 
lelkiismeretes, odaadó munkáját, valamint a 
Cinkék, Tűzrózsák és a Citera Együttes 
fellépését. 
Dicséret illeti Pesti Zsolt tanár urat
türelemmel és szeretettel tanítja gitározni a 
gyerekeket. Elismerést érdemel Fekete Piroska 
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Tavaszi Zsongás 

én d.u. 4 órai kezdettel mr 9. 
alkalommal került sor a Tavaszi Zsongás c. 

 kedves Vendégeket két órán 
ők szórakoztatták: az 

óvoda néptáncosai, az iskola zenei tanszakának 
furulyásai, citerásai, gitáron, fagotton játszó 
tanulói, a 4. o. Színjátszóköre, a ritmikus 

őr Színjátszókör és 

A mindenkinek örömet és feledhetetlen élményt 
nyújtó szép délutánért köszönetet mondunk a 

 tanáraiknak. 
ként az ovis néptncosoknak fergeteges, 

ncukért, valamint Nokta Gábor tanár 
sok türelemmel és szeretettel 

Ismét gyönyörködhettünk a ritmikus 
sportgimnasztika két csoportjának 

Paplógó Csenge, Paplógó Gabriella, Budai 
Blanka, Goda Fanni, Soós Nikolett, Nagy Léna 
és Tóth Maja produkcióit csodálhattuk. 

ik Madácsi Ildikó és Gábor Violetta 
lelkiismeretes munkájukért minden elismerést 

Köszönjük a furulyázó gyerekeket felkészítő 
Kálmánné Mucsi Ildikó tanár néninek kitartó, 

tványainak: Bárkányi 
Annának, Gyuris Tímeának, Maróti Violának, 
Lévai Orsolyának, Farkas Gusztávnak és a 
Furulya Együttesnek kiváló, vidám műsorát. 
Nagyon örültünk annak, hogy az iskola 
Színjátszó köre is szerepelt, Péter Szabó Istvánné 

élyos lány c. népmondát 
játszották el. A rengeteg tanulás, a sok-sok próba 

. Szépen kidolgozott, igényes, 
adást láttunk, melyért dicséretet 

Az iskola citerás tanulói már 9. alkalommal 
a Tavaszi Zsongáson. Mindig nagyon 

űsorral készültek. 
Köszönjük Kiss Csillag Anna tanár néninek 
lelkiismeretes, odaadó munkáját, valamint a 

zrózsák és a Citera Együttes 

Dicséret illeti Pesti Zsolt tanár urat, aki sok 
türelemmel és szeretettel tanítja gitározni a 
gyerekeket. Elismerést érdemel Fekete Piroska 

és Oláh Ferenc, akik kiváló játékukkal 
színesítették a műsort.  
Az Amatőr Színkör tagjai valamennyien nagyon 
lelkesek, szorgalmasak, akik mindent 
megtesznek azért, hogy a fellépések alkalmával 
– lehetőségeikhez képest 
közönségnek örömet szerezzenek. Goda Fanni 
nagyon szépen szavalt, ifj. Rabi Antal pedig 
lengyel dalokat harmonikázott, melyeket a 
lengyelországi fellépésre tanult. A szí
(Goda Fanni, Soós Nikolett, Maróti Viola) és 
nagyja (ifj. Rabi Antal, Gál Zoltánné,
Szilveszterné, Rabi Antal) a Vadalmafa meséje c. 
jelenetet adták elő. Mindannyiukat dicséret és 
elismerés illeti. 
Végül az Őszirózsa Népdalkör nyírségi dal
énekelt. 
Köszönettel tartozunk Forráskút Község 
Önkormányzatának anyagi támogatásáért. 
Azoknak, akik a vendéglátáshoz hozzájárultak, 
illetve sütemény sütöttek: Ruzsa Andrásné, 
Gyuris Jánosné, Gál Zoltánné, Bálint Ferencné, 
Lippai Jnosné. Péter Erzsébe
Kocsispéter Istvánné, Kiss Józsefné, Tóth 
Szilveszterné, Zádori Imréné.
Illés-Vizsnyiczai Borbálának a szervezésben és 
lebonyolításban való segítségét, Ördög Attilnak a 
hangosítást köszönjük. 
Végül a kedves Szülő
megköszönjük azt, hogy jelenlétükkel 
megtisztelték a fellép
megtapsolták a produkciókat.

Az Amatőr Színkör nevében köszönettel: 

 
Mindannyiunk nevében köszönet illeti Kálmán 
Dánielné Mónika tanár nénit, aki fáradhatatlan 
munkájával évről évre készíti fel az Amat
Színjátszókör tagjait a fellépésekre, 
szereplésekre, továbbá az iskolával, óvodával, 
népdalkörrel együttműködve szívvel l
szervezi meg immár kilencedik éve a Tavaszi 
Zsongást. Köszönjük és a további munkájához 
sok erőt, kitartást és jó egészséget kívánunk! 
 

 

és Oláh Ferenc, akik kiváló játékukkal 
 

r Színkör tagjai valamennyien nagyon 
lelkesek, szorgalmasak, akik mindent 
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Köszönettel tartozunk Forráskút Község 
Önkormányzatának anyagi támogatásáért. 
Azoknak, akik a vendéglátáshoz hozzájárultak, 
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Gyuris Jánosné, Gál Zoltánné, Bálint Ferencné, 
Lippai Jnosné. Péter Erzsébet, Monostori Béláné, 
Kocsispéter Istvánné, Kiss Józsefné, Tóth 
Szilveszterné, Zádori Imréné. 

Vizsnyiczai Borbálának a szervezésben és 
lebonyolításban való segítségét, Ördög Attilnak a 

Végül a kedves Szülőknek, Vendégeknek is 
gköszönjük azt, hogy jelenlétükkel 

megtisztelték a fellépő szereplőket és 
megtapsolták a produkciókat. 

őr Színkör nevében köszönettel:  
Kálmán Dánielné 

 

Mindannyiunk nevében köszönet illeti Kálmán 
Dánielné Mónika tanár nénit, aki fáradhatatlan 

ől évre készíti fel az Amatőr 
Színjátszókör tagjait a fellépésekre, 
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Zsongást. Köszönjük és a további munkájához 

t, kitartást és jó egészséget kívánunk!  

Illés-Vizsnyiczai Borbála 



 

  
 

SPORTHÍREK 
Öregfiúk focicsapatunk május 17-én részt vett a 
ruzsai falunapi focitornán, ahol a 6 induló csapat 
közül az első helyezést érte el. 
A győztes csapat tagjai:  Boros Zoltán
          Czékus Gyula
          Dudás Gusztáv
          Goda Zsolt
          Gyuris Tibor
          Kovács Frigyes
          Nagy Tibor
          Repkó Zoltán
          Veres Gyula
          Tapodi Sándor, aki 
sérülés miatt lelki támaszt nyújtott a többiekne
 
     
 Gratulálunk a „fiúknak”! 
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Nagy Tibor 
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Veres Gyula 
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sérülés miatt lelki támaszt nyújtott a többieknek. 

 

Az energiaitalok veszélyei
Bár energiaitalnak nevezik ő
energiát olyan értelemben, mint például a szénhidrátok. 
Az energiaitalok élénkítő szert, 
Egy-egy energiaitalban kb. öt
mint a hagyományosan pörkölt kávéban. Egy doboz 
elfogyasztása tehát annyit jelent, mintha 5
kávét innánk meg. Ráadásul az energiaitalokban 
található koffein nem termé
hanem Kínában, gyógyszergyárakban fehér por 
formájában gyártják. 
A koffein egy drog. Az energiaitallal hirtelen nagy 
mennyiségben juttatjuk a szervezetbe, ahol er
izgatószerként hat. És ahogy a szervezet hozzászokik, 
egyre több kell belőle, hogy elérjük a kívánt élénkít
hatást. A túl sok koffein okozhat álmatlanságot, 
nyugtalanságot, szorongást, gyomorproblémákat és 
izomrángásokat. Megemeli a vérnyomást és a 
pulzusszámot, szívdobogásérzést, szívritmuszavart is 
előidézhet. Akinek veleszületett szívrendellenessége van, 
annál egyetlen doboznyi energiaital is végzetes 
ritmuszavart okozhat. Ha már kialakult a függ
elvonjuk a koffeint, megvonási tünetek
Ilyen tünetek a fejfájás, a fáradtság, az idegesség, a 
depressziós hangulat és a koncentrálási nehézségek.
A koffein mellett az energiaitalokban 
van, néhányukban akár 10 teáskanálnyi is. A folyékony 
cukor a szilárdnál sokkal károsabb, mert gyorsabban 
felszívódik. Elhízáshoz, fogszuvasodáshoz, a 
cukorbetegség kockázatának növekedéséhez vezet. Ezen 
felül a cukor önmagában is képes függ
cukormentes energiaitalt választunk, akkor sem járunk 
jobban, mert ezek mesterséges édesít
ami szintén egészségtelen. az energiaitalok különb
savakat is tartalmaznak, melyek felborítják a test sav
egyensúlyát, károsítják a fogakat, veszélyeztetik a 
gyomrot, gyomorfekélyt, csontritkulást okozhatnak.
Óriási a veszélye, ha az energiaitalt 
fogyasztjuk, hiszen mindkettő
ilyenkor az alkohol mérgez
erőteljesebben jelentkezik, ami akár halálos kimenetel
is lehet. Veszélyes sportolás
hiszen a testmozgás is folyadékvesztéssel jár, ugyanígy 
napozáskor is kerülendő, m
hatások együttvéve rövid id
okozhatnak. Az energiaitalok fogyasztása 
az alvást, mindössze pár óra plusz energiát ad, ám ezt 
követően még intenzívebb kimerültség jelentkezik. A 
koncentráció fokozása érdekében helyesebb, ha eleget 
alszunk, változatosan étkezünk, napközben pedig a jó 
minőségű tea járulhat hozzá az agy frissességéhez. 
A hozzászokás elkerülése vagy a kialakult függ
kezelése érdekében szakemberek várják hívását, akik 
fogadóórát is tartanak Forráskút településen el
megbeszélt időpontban. 
Elérhetőségek: alacsonykuszob.orsolya@hoszkp.hu
időpont egyeztetés céljából a 06 (20) 269 3864 normál 
díjas szám hívható.  

 

Az energiaitalok veszélyei 
Bár energiaitalnak nevezik őket, valójában nem adnak 
energiát olyan értelemben, mint például a szénhidrátok. 

ő szert, koffeint  tartalmaznak. 
egy energiaitalban kb. öt-tízszer annyi koffein van, 

mint a hagyományosan pörkölt kávéban. Egy doboz 
elfogyasztása tehát annyit jelent, mintha 5-10 csésze 
kávét innánk meg. Ráadásul az energiaitalokban 
található koffein nem természetes, mint a kávéban, 
hanem Kínában, gyógyszergyárakban fehér por 

Az energiaitallal hirtelen nagy 
mennyiségben juttatjuk a szervezetbe, ahol erős 
izgatószerként hat. És ahogy a szervezet hozzászokik, 

őle, hogy elérjük a kívánt élénkítő 
hatást. A túl sok koffein okozhat álmatlanságot, 
nyugtalanságot, szorongást, gyomorproblémákat és 
izomrángásokat. Megemeli a vérnyomást és a 
pulzusszámot, szívdobogásérzést, szívritmuszavart is 

eleszületett szívrendellenessége van, 
annál egyetlen doboznyi energiaital is végzetes 
ritmuszavart okozhat. Ha már kialakult a függőség és 

megvonási tünetek jelentkeznek. 
Ilyen tünetek a fejfájás, a fáradtság, az idegesség, a 

ós hangulat és a koncentrálási nehézségek. 
A koffein mellett az energiaitalokban rengeteg cukor 

, néhányukban akár 10 teáskanálnyi is. A folyékony 
cukor a szilárdnál sokkal károsabb, mert gyorsabban 
felszívódik. Elhízáshoz, fogszuvasodáshoz, a 

gség kockázatának növekedéséhez vezet. Ezen 
felül a cukor önmagában is képes függőséget okozni. Ha 
cukormentes energiaitalt választunk, akkor sem járunk 

mesterséges édesítőt tartalmaznak, 
ami szintén egészségtelen. az energiaitalok különböző 
savakat is tartalmaznak, melyek felborítják a test sav-lúg 
egyensúlyát, károsítják a fogakat, veszélyeztetik a 
gyomrot, gyomorfekélyt, csontritkulást okozhatnak. 
Óriási a veszélye, ha az energiaitalt alkohollal együtt 
fogyasztjuk, hiszen mindkettő vízhajtó hatású, ezért 
ilyenkor az alkohol mérgező hatása is sokkal 

teljesebben jelentkezik, ami akár halálos kimenetelű 
sportolás előtt vagy közben inni, 

hiszen a testmozgás is folyadékvesztéssel jár, ugyanígy 
ő, mert a nap is szárít, így a 

hatások együttvéve rövid idő alatt eszméletvesztést 
Az energiaitalok fogyasztása nem váltja ki 

, mindössze pár óra plusz energiát ad, ám ezt 
en még intenzívebb kimerültség jelentkezik. A 

kozása érdekében helyesebb, ha eleget 
alszunk, változatosan étkezünk, napközben pedig a jó 

 tea járulhat hozzá az agy frissességéhez.  
A hozzászokás elkerülése vagy a kialakult függőség 
kezelése érdekében szakemberek várják hívását, akik 

is tartanak Forráskút településen előre 

alacsonykuszob.orsolya@hoszkp.hu, 
pont egyeztetés céljából a 06 (20) 269 3864 normál 



 

 

A falugazdász tájékoztatója 
 
Júniusi 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
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 2018-as területalapú támogatáso
kifizetésével kapcsolatos információk:
A  2018. évi támogatások kifizetését június 30
kell teljesíteni a Magyar Államk
Ezekkel kapcsolatosan a kifizetett, vagy a 
kifizetésre kerülő összegekről különböz
időpontokban fognak majd határozatokat kapni, 
melyeket célszerű egyeztetni az 
egyenlegértesítőkön szereplő adatokkal.
 A 2019. évi támogatások igénylésének 
határideje 2019. május 15. volt! 
után benyújtott kérelmekre naptári naponként 
egy százalékos szankció kerül. 25 naptári nap 
után, azaz június 11. után már nincs lehet
idei kérelem benyújtására. 
A kérelmek módosítására az esetek egyedi
megbeszélése után lesz lehetőség. 
A másodvetésű növényeket az eddigi gyakorlat 
szerint a vetés/ ltetéstől számított 15 napon belül 
be kell jelenteni. Ettől az évtől az ellen
gyakorlat meg fogja követelni a másodvetés
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. 
 Az Agrárkamarai tagdíjbevallásra, 
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Az Agrárkamarai tagdíjbevallásra, 

valamint a tagdíjfizetésre 
között lesz lehetőségünk, pótbevallási id
nem lesz! 
Tagdíjfizetési osztályok:

I. tagdíjfizetési osztály 0 Ft
ezer Ft tagdíjalapig 2.00

II.  tagdíjfizetési osztály 10 millió Ft 
tagdíjalapig 5.000 Ft

III.  tagdíjfizetési osztály 50 millió Ft 
tagdíjalapig 30.000 Ft

IV.  tagdíjfizetési osztály 150 millió 
Ft tagdíjalapig 150.000 Ft

V. tagdíjfizetési osztály 400 millió 
Ft tagdíjalapig 400.000 Ft

VI.  tagdíjfizetési osztály 750 millió 
Ft tagdíjalapig 750.000 Ft

VII.  tagdíjfizetési osztály 750 millió 
Ft tagdíjalap felett 1.000.000 Ft

 
Az előző évi gyakorlat alapján a 600.000 Ft 
árbevétellel rendelkező
tagdíjbevallást készíteni, ha jú
megfizetik a tagdíjat, nekik automatikusan a 
2.000 Ft-os csekket postai úton fogják majd 
küldeni. Amennyiben június 25
meg a csekket, tagdíjbevallás céljából kérem, 
jelentkezzenek. 
600.000 Ft árbevétel felett tagdíjbevallás 
szükséges, melyhez a 2018. évi bruttó árbevétel, 
s ebből az agrártámogatások összegének 
ismerete szükséges. Célszer
elhozni, abban ezek az adatok szerepelnek.
A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
11749008-20190244 
banki átutalással, illetve a bevallás során ig
nyelt, egyedi azonosítóval ellátott csekken lehet 
megfizetni. 
Átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tü
tetni a kamarai tag kamarai regisztrációs számát, 
továbbá adószámát vagy adóazonosítóját.
 

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

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

 

a tagdíjfizetésre június 1. és július 15. 
őségünk, pótbevallási időszak 

Tagdíjfizetési osztályok: 
tagdíjfizetési osztály 0 Ft-tól 600 
ezer Ft tagdíjalapig 2.000 Ft 
tagdíjfizetési osztály 10 millió Ft 
tagdíjalapig 5.000 Ft 
tagdíjfizetési osztály 50 millió Ft 
tagdíjalapig 30.000 Ft 
tagdíjfizetési osztály 150 millió 
Ft tagdíjalapig 150.000 Ft 
tagdíjfizetési osztály 400 millió 
Ft tagdíjalapig 400.000 Ft 
tagdíjfizetési osztály 750 millió 
Ft tagdíjalapig 750.000 Ft 
tagdíjfizetési osztály 750 millió 
Ft tagdíjalap felett 1.000.000 Ft 

 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 június 25-ig nem kapják 
meg a csekket, tagdíjbevallás céljából kérem, 

600.000 Ft árbevétel felett tagdíjbevallás 
es, melyhez a 2018. évi bruttó árbevétel, 
l az agrártámogatások összegének 

ismerete szükséges. Célszerű az adóbevallásukat 
elhozni, abban ezek az adatok szerepelnek. 
A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

számú bankszámlájára 
nki átutalással, illetve a bevallás során igé-

nyelt, egyedi azonosítóval ellátott csekken lehet 

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 
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Művelődési Ház programajánlója
Szakköreinkhez, klubjainkhoz 

továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni! 

Szeretettel várunk mindenkit!

Nyugdíjasklub hétfőnként 1

Őszirózsa népdalkör próbák hétfőnként 16.0

Baba-Mama Klub szerdánként 9 órától

Kézimunkakör „az egymástól tanulás jegyében” 
csütörtökönként 17 órától az Alkotóházban

Tűzzománc szakkör Csütörtökönként 18.00 órátó

Zumba  

hétfőnként 19 órától                    

Alakformáló torna 
Nyári szünetben Üllésen hétfőnként 17.30

Amatőr SzínKör   
 Kálmán Dánielné vezetésével 

Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztő
terapeuta vezetésével június 11

Nagycsaládos gyűlés  
Július 9-én, 18. órától 

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

KÖNYVTÁR                  
Kedden és csütörtökön 8-12 és 13
15 óra között 
 

Szeretettel várjuk
Művelődési Ház nyitva tartása: 

hétfő: 10

kedd- péntek: 10

www.facebook.com/forraskut

Nyári vakáció

Nyár, nyár, de csodás! 
Csupa móka, kacagás, 
Parton épül homokvár 

Strandtáskában labda vár. 
 

Fagyis bódé jéghideg, 
Fagyis néni integet, 

itt a málna, jó hideg, 
Vaníliás jéghegyet? 

 

Művelődési Ház programajánlója 
Szakköreinkhez, klubjainkhoz  

továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni!  

Szeretettel várunk mindenkit! 

főnként 14.00-tól 

próbák hétfőnként 16.00 órától 

szerdánként 9 órától 

„az egymástól tanulás jegyében” 
az Alkotóházban 

sütörtökönként 18.00 órától 

                     

Nyári szünetben Üllésen hétfőnként 17.30-tól 

Kálmán Dánielné vezetésével  

Godáné Ádám Mária egészségfejlesztő-
június 11-én és 25-én 15. órától 

 

SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA 
18 óráig tart nyitva  

 

12 és 13-18 óráig, szerdán 13-

Szeretettel várjuk! 
Művelődési Ház nyitva tartása:  

10-20 óráig 

péntek: 10-18 óráig 

www.facebook.com/forraskutmuvhaz 

Nyári vakáció 
 

Lángos sütő melegen 
Lángost kínál, meleget, 
Kukoricát főz a bácsi, 

Csutkát nem ám hajigálni! 
 

Nyár, nyár, de csodás! 
Csupa móka, kacagás, 

Nap jó gyorsan elszaladt, 
Indul haza kis csapat. 



 

Egyházközségi hírek 

Június 16. Szentháromság vasárnap: 10,30
TANÉVZÁRÓ SZENTMISE - Tedeum 
a tanárokat és az egész évet végigtanuló gyermekeket 
Szüleikkel együtt  HÁLAADÁSra az egész évért

Június 23. vasárnap ÚRNAPJA, 10,30
Úrnapi körmenettel. Elsőáldozó gyermekek szokták a 
virágszirmot hinteni az Úrjézus elő
benne, hogy ma sem lesz ez másképpen!

Június 29. Szerda: Péter-Pál ünnepe, 18,30
ünnepi szentmise 

Július 2. Kedd: Sarlós Boldogasszony ü
se 18,30. kor     

Július 4. első csütörtök: Jézus Szí
közös szentségimádása   

Július 6. első péntek: mise előtt szentgyónási 
lehetőség. 
Július 7.  Vasárnap Évközi 14.  PÉTER FILLÉR
gyűjtés 
 

„ÉDESANYA MUNKÁJA”
 

Mónika sok-sok évig IMÁDKOZOTT
FIÁÉRT, akiből szent Ágoston lett.

Milyen kitartó ALÁZATTAL KÉRT, a
Mennyek kapuján mennyit ZÖRGETETT!

 
Mónika HÍVŐ ÉDESANYA VOLT, és

fiát a Sátán mégis kikérte...
Tékozló, bűnös utakon járt.

Mónika mennyit TUSAKODOTT érte!
 

Mónika SOK-SOK ÉVIG imádkozott.
Imádsága volt mindennél erősebb!

Az édesanyák BUZGÓ KÖNYÖRGÉSe,
legyőzheti a gonosz erőket.

 
Mónikára gondolok gyakran,

régen élt,de példát adott nekem:
Gyermekeimért imádkozni így kell,

ilyen kitartással szüntelen! 
 

Próbára tette Mónikát Isten, ahogy
megpróbál ma is sok-sok édesanyát.

Erős hittel kérünk Tőled Urunk, hogy
lehessünk mi is, ilyen Mónikák!  

(Petrócz Lászlóné Hanzlik Mária)
 
 

„JÉZUS IS DOLGOZOTT!”   A „munka” érték!!!
 
      Hadd kezdjem egy történettel. 2019
24-én, vasárnap este Dubajban tartották a díjátad
ünnepséget. Itt Peter Tabichi kenyai ferences sze
zetes vehette át a „global Teacher Prize” eli
merést. Az afrikai tanárt a negyvenezer jelöltb
ötvenre szükített listából választották ki a díjra. Az 
egymillió dollárral járó kitüntetést minden évben a 
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Mennyek kapuján mennyit ZÖRGETETT! 
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ös utakon járt. 
Mónika mennyit TUSAKODOTT érte! 

SOK ÉVIG imádkozott. 
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Az édesanyák BUZGÓ KÖNYÖRGÉSe, 
őket. 

Mónikára gondolok gyakran, 
régen élt,de példát adott nekem: 

Gyermekeimért imádkozni így kell, 
 

Próbára tette Mónikát Isten, ahogy 
sok édesanyát. 

led Urunk, hogy 
lehessünk mi is, ilyen Mónikák!   

(Petrócz Lászlóné Hanzlik Mária) 

ÉZUS IS DOLGOZOTT!”   A „munka” érték!!! 

kezdjem egy történettel. 2019. március 
ották a díjátadó 

kenyai ferences szer-
vehette át a „global Teacher Prize” elis-

a negyvenezer jelöltből 
istából választották ki a díjra. Az 

egymillió dollárral járó kitüntetést minden évben a 

Varkey Alapítvány adományozza  a nyerteseknek.
(AKI LEGJOBBAN VÉGEZTE MUNKÁJÁT, 
TEVÉKENYSÉGÉVEL POZITÍV HATÁST 
GYAKOROLT A KÖZÖSSÉGRE
Kikötés, hogy az összeget nevelési célokra kell 
felhasználni.)   Az idei kitüntetés
kevesebbet és ,tégy többet.”
A 36 éves tanár Kenyában született. Matematika és 
fizika tanár egy félsivatagos vidéken fekv
középiskolájában. Bár diákjai nagyon szegény 
körülmények között élnek, faluban általános az 
éhezés, diákok között sok az árva, a  ferences sze
zetes arra ösztönzi őket, hogy ne maradjanak ki az 
iskolából, nemzetközi veersenyeken induljanak és 
tanuljanak tovább., diákjai nmezetközi és országos 
díjakat is nyertek. Fizetésének 80%
legszegényebbeknek. - A dubaji díjátadón Peter 
Tabichi elmondta, hogy 11 éves volt
sanyja meghalt, és testvérével együtt édesapja n
velte fel, aki általános iskolai  tanár volt. A sze
zetes megköszönte a hallgatóság soraiban ül
sapjának, hogy a keresztény értékekre tanította. 
Majd arra kérte édesapját, hogy menjen föl a 
színpadra és átadja a „pegagógusok Nóbel
amit Peter kapott ezen az es
szemekbe e szeretet láttán, melly
sapját.  
   Itt a mi kis templomunkban is megünnepeltük 
ünnepélyesen munkás szent József ünnepét.
mélkedjünk a munka értékér
gozott. Maga az Isten emberként is magához r
gadta és MEGSZENTELTE A MUNKÁT!  Ezzel 
megmutatta, hogy dolgozni
lehet és van értelme.  
   A MUNKÁT a bűnnel megsebzett ember olya
nak éli meg, ami nehézséggel, izzadtsággal, 
fáradtsággal jár, amit lényegében szeretne e
kerülni. Az Istentől elválasztott ember a munkát 
büntetésként éli meg. Ezért minden erejével arra 
törekszik, hogy  elkerülje. Az életét úgy próbálja 
alakítani, hogy  minél kevesebbet, minél könnye
bet és egyszerűbbet kelljen dolgoznia. Saját tapas
talatunkból tudjuk, mennyire várjuk a munkah
lyünkön  a szünetet, a mű
évi szabadságunkat, illetve el
vezzük a nyugdíjas éveinket. Mennyire igyekszünk 
előbb olyan diplomát szerezni, amellyel kevese
bet, könnyebbet kell dolgoznunk, majd kés
ilyen munkahelyeket próbálunk találni. Elev
fejezés, hogy „dolgozni kell”, azt suga
munka valami ránk erőltetett dolog, amit akaratunk 
ellenére vagyunk kötelesek elvégezni...
   A munka az emberiség történe
szinte végig negatív kicsengés

 

 

Varkey Alapítvány adományozza  a nyerteseknek.  
AKI LEGJOBBAN VÉGEZTE MUNKÁJÁT, 

TEVÉKENYSÉGÉVEL POZITÍV HATÁST 
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kevesebbet és ,tégy többet.” 
36 éves tanár Kenyában született. Matematika és 

fizika tanár egy félsivatagos vidéken fekvő falu 
özépiskolájában. Bár diákjai nagyon szegény 

körülmények között élnek, faluban általános az 
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a hallgatóság soraiban ülő éde-

sapjának, hogy a keresztény értékekre tanította. 
Majd arra kérte édesapját, hogy menjen föl a 
színpadra és átadja a „pegagógusok Nóbel-díját”- 
amit Peter kapott ezen az estén. Könny szökött a 

eretet láttán, mellyel szereti éde-

Itt a mi kis templomunkban is megünnepeltük 
ünnepélyesen munkás szent József ünnepét. El-
mélkedjünk a munka értékéről. Maga Jézus is dol-
gozott. Maga az Isten emberként is magához ra-

ta és MEGSZENTELTE A MUNKÁT!  Ezzel 
hogy dolgozni csak ővele, az Istennel 

űnnel megsebzett ember olyan-
éli meg, ami nehézséggel, izzadtsággal, 

fáradtsággal jár, amit lényegében szeretne el-
ől elválasztott ember a munkát 

Ezért minden erejével arra 
hogy  elkerülje. Az életét úgy próbálja 

hogy  minél kevesebbet, minél könnyeb-
bbet kelljen dolgoznia. Saját tapasz-

talatunkból tudjuk, mennyire várjuk a munkahe-
lyünkön  a szünetet, a műszak végét, a hétvégét, az 
évi szabadságunkat, illetve előre örömmel ter-
vezzük a nyugdíjas éveinket. Mennyire igyekszünk 

bb olyan diplomát szerezni, amellyel keveseb-
bet, könnyebbet kell dolgoznunk, majd később 
ilyen munkahelyeket próbálunk találni. Eleve a ki-
fejezés, hogy „dolgozni kell”, azt sugallja, hogy a 

őltetett dolog, amit akaratunk 
ellenére vagyunk kötelesek elvégezni... 

A munka az emberiség történelme folyamán 
te végig negatív kicsengésű fogalom volt.  



 

A rabszolgatartó rendszerben, csak a rabszolgák, 
később a középkorban, csak a legalsó réteg dolo
zott senki más. A bűn deformálta a munkáról, de a 
hatalomról való elképzelésünket is a b
formálta. A bűnös ember a hatalmat olyan kitünt
tett helyzetnek képzelte el, amely pont a munka 
alól szabadít fel. Úgy gondolja, akinek hatalma 
van, annak nem kell dolgoznia. Többek között 
ezért oly vonzó  egyesek számára, egy
beosztás. Ezzel a téves megközelítéssel  viszont 
Istenről is olyan kép alakul ki, amely szerint 
hatalmát a pihenésben éli ki. Mintha élvezné, hogy 
neki nem kell dolgozni.  
    A Szentlélekkel eltelt ember ezzel ellenkez
a munkát oly valóságnak tekinti, amely els
az Istenhez tartozik. Ő az Istent, tevékeny Istenként 
éli meg. Aki szüntelenül alkot, megújít, vonz, 
megszólít, gondot visel és alakít, fenntartja ezt a 
világot. Istent cselekvőnek, dinamikusnak éli meg, 
akinek a munka sajátja. Aki nem fél, nem menek
a munkától. Hisz eleve Ő a munkának a mega
kotója. Ő maga is dolgozik. És jól érzi magát, do
gozván. Az ember pedig  ennek a szüntelen alkotó 
Istennek  a képére és hasonlatosságára lett t
remtve. És a teremtettségében küldetést kapott a
ra, hogy maga is alkosson, művelje munkájával 
működjön együtt a Teremtőjével, s a munka által is 
valamiképp részesedjen Isten valóságában, s 
társává váljon a Teremtő Istennek.  
   Csak Isten tud értelmet adni a munkának. 
fel a munka értékét, mélységét, mindazt az á
és lehetőséget, amit a munka magában hordoz. A 
munka lehetőség a jótettre, ESZKÖZE és módja 
lehet a MÁSIK EMBERHEZ VALÓ KÖZ
LEDÉSNEK.  
A munkámmal önmagamat tudom adni a mási
nak. A munkámmal ki tudom fejezni  önzetlens
gemet és a szeretetemet. A munka által magam is 
változom. Érettebbé válok. A munka megnemesít, 
felemel és kihozza belőlem a bennem l
bat. A munkámmal Istennel is találkozhatom és k
fejezem istenkapcsolatomat. A munkámban tökél
tesedhetem. A munka kitölt és feltölt, motivál. 
használhatom az adottságaimat, a szépre való 
érzékemet, alkotási lehetőségeimet, A munkámmal 
valami egyedit tudok alkotni, létrehozni, nagyon 
személyest, ami engem fejez ki. A munkámmal 
hozzá adhatok valamit a világhoz. Alakíthatom a 
környezetemet és magamat is. A munka közben 
megismerhetem magamat. Fölismerhetem önm
gam isten adta méltóságát. A munka ilyen 
megélése helyes istenkapcsolatot feltételez. A 
jómunka végzése feltételezi az imát. A munka  
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nak. A munkámmal ki tudom fejezni  önzetlensé-

ka által magam is 
változom. Érettebbé válok. A munka megnemesít, 

lem a bennem lévő legjob-
bat. A munkámmal Istennel is találkozhatom és ki-
fejezem istenkapcsolatomat. A munkámban tökéle-
tesedhetem. A munka kitölt és feltölt, motivál. 

sználhatom az adottságaimat, a szépre való 
ségeimet, A munkámmal 

valami egyedit tudok alkotni, létrehozni, nagyon 
személyest, ami engem fejez ki. A munkámmal 
hozzá adhatok valamit a világhoz. Alakíthatom a 

is. A munka közben 
megismerhetem magamat. Fölismerhetem önma-
gam isten adta méltóságát. A munka ilyen 
megélése helyes istenkapcsolatot feltételez. A 
jómunka végzése feltételezi az imát. A munka  

valójában az imának és az Istenkapcsolatom 
eredménye, istenkapcsolatom gyümölcse. 
Így válik érthetővé szent Benedek szlogenje: „Ora 
et labora.” - „Imádkozzál és dolgozzál!”
Az ima és a munka szorosan összefügg. Szinte e
választhatatlan egymástól, kiegészítik egymást. 
Aki imádkozik, az könnyebben fog dolgozni.
Persze az ember imádság nélkül dolgozhat, de t
ves lesz a munkához való hozzáállása és a motiv
ciója.  Például a pénz, elismerés, kényelem és az 
élvezet. De teljesen más az, ha Istenre támaszko
va, Istentől merítek erőt a munkához. S
dicsőségére végezzük a dolgunkat. Az ilyen munka 
áldássá válik. Így a munka az „örömnek” és a 
„békének” a forrásává lesz. Ezért  elégedetten és 
hálatelt szívvel végezzük minden nap a napi fel
datainkat is.  Az a hívatásunk, hogy a munkám 
által szebbé és jobbá alakítsam a vil
önzetlenül másokért élve megérezhetem Isten k
gyelmét, és a mai munkámban is Istennel találk
zom.  
     Elérkezett 2005 áprilisa, amikor II. János Pál 
meghalt. Mint minden keresztényt, minket is n
gyon mélyen érintett a távozása. Ezekben a nap
ban elmélkedtünk és elgondolkoztunk a földi és 
örök életről. A pápa halála utáni napon, vasárnap, 
az Isteni Irgalmasság ünnepe volt. Akkor e
határoztam, hogy imádkozni fogom az Irgalmasság 
rózsafűzérét. Minden reggel, miel
indultam elimádkoztam az imát magamért és a 
férjemért, és egész napunkat az Istennek ajánlottam 
fel.. 
   S lám csoda történt az életünkben, amit az orvo
tudomány nem képes megmagyarázni. Gyermeket 
várunk (lehet hogy többet is, mert még csak a n
gyedik hétben vagyok és az or
megmondani, hogy egy vagy több gyermekünk 
lesz-e?)  Remélem, hogy Isten vigyázni fog rám és 
oly gyermeket (gyermekeket) fogok szülni, aki az 
ő dicsőségére fog élni. 
   Nagyon-nagyon köszönjük a kegyelmet, amivel 
megajándékozott minket! „M
sem lehetetlen!”(Lk. 1,37.) Örülünk, hogy irga
masságának köszönhetően hét évi házasság után 
szülők lehetünk. A legfontossabb hinni Istenben és 
bízni irgalmában! - mondta Ágnes asszony, aki I
tenbe vetett hittel végzi azóta is Munkáját! 
végzett MUNKA ÉRTÉK!
   Testvér! Te is végezd munkádat Istenbe vetett 
hittel. Az eredmény nem marad el!

                              Soós János esperes
 
 

 

 

valójában az imának és az Istenkapcsolatom 
pcsolatom gyümölcse.  

é szent Benedek szlogenje: „Ora 
„Imádkozzál és dolgozzál!” 

Az ima és a munka szorosan összefügg. Szinte el-
választhatatlan egymástól, kiegészítik egymást. 
Aki imádkozik, az könnyebben fog dolgozni. 

e az ember imádság nélkül dolgozhat, de té-
ves lesz a munkához való hozzáállása és a motivá-
ciója.  Például a pénz, elismerés, kényelem és az 
élvezet. De teljesen más az, ha Istenre támaszkod-

ítek erőt a munkához. Sőt Isten 
k a dolgunkat. Az ilyen munka 

áldássá válik. Így a munka az „örömnek” és a 
„békének” a forrásává lesz. Ezért  elégedetten és 
hálatelt szívvel végezzük minden nap a napi fela-

tainkat is.  Az a hívatásunk, hogy a munkám 
által szebbé és jobbá alakítsam a világot. Közben 
önzetlenül másokért élve megérezhetem Isten ke-
gyelmét, és a mai munkámban is Istennel találko-

Elérkezett 2005 áprilisa, amikor II. János Pál 
meghalt. Mint minden keresztényt, minket is na-
gyon mélyen érintett a távozása. Ezekben a napok-
ban elmélkedtünk és elgondolkoztunk a földi és 

ápa halála utáni napon, vasárnap, 
az Isteni Irgalmasság ünnepe volt. Akkor el-

tam, hogy imádkozni fogom az Irgalmasság 
zérét. Minden reggel, mielőtt a munkába 

tam az imát magamért és a 
férjemért, és egész napunkat az Istennek ajánlottam 

S lám csoda történt az életünkben, amit az orvos-
tudomány nem képes megmagyarázni. Gyermeket 
várunk (lehet hogy többet is, mert még csak a ne-
gyedik hétben vagyok és az orvos még nem tudta 
megmondani, hogy egy vagy több gyermekünk 

e?)  Remélem, hogy Isten vigyázni fog rám és 
oly gyermeket (gyermekeket) fogok szülni, aki az 

nagyon köszönjük a kegyelmet, amivel 
megajándékozott minket! „Mert Istennél semmi 
sem lehetetlen!”(Lk. 1,37.) Örülünk, hogy irgal-
masságának köszönhetően hét évi házasság után 

k lehetünk. A legfontossabb hinni Istenben és 
mondta Ágnes asszony, aki Is-

tenbe vetett hittel végzi azóta is Munkáját! Az így 
végzett MUNKA ÉRTÉK! 

Testvér! Te is végezd munkádat Istenbe vetett 
hittel. Az eredmény nem marad el! 

Soós János esperes-plébános 



 

Május 25-én végre kegyes volt az id
pótlásához. A délután a dűlőfutással indult, melyen, a tavalyihoz hasonlóan, az 
osztályokért lehetett nevezni és futni. Sajnos idén nem minden osztály érezte magában az 
erőt, hogy megbirkózzon a távval, hiszen voltak olyan osztályok ahol mindössze 1
ezen osztályokat nem tudtuk jutalomban részesíteni. Az alacsony létszámnak k
osztálypénz helyett a résztvevőket ajándék mozijeggyel jutalmaztuk. A leggyorsabb, a legfiatalabb és a 
legidősebb futót pedig a CBA által felajánlott ajándékcsomaggal jutalmaztuk. A leggyorsabb futó Peth
Arnold lett, aki a 2. osztályért futott, a második helyezett Szél Szaffi 7. osztályos tanuló és a harmadik 
helyezett Dudás Dénes 6. osztályos tanuló lett. Mind a legfiatalabb, mind a legid
a verseny, hiszen alig pár hónap döntötte el az eredményt, így a le
osztályért „futott” anyukájával, míg a legid
Gratulálunk nekik! 
A futás után az aszfaltrajzolásé volt a f
melyek alkotói egy-egy oklevelet és ajándékot kaptak. A rajzokat a facebook oldalunkon megtekinthetik. 
A rajzolás után 8 csapat vágott neki a Falusi kincskeres
ahol mindegyik csapatot egy szalag várt rajta a csapat által választott májusi induló szövegrészleteivel. Az 
a csapat nyert, aki a leggyorsabban tudta megtalálni és helyesen összerakni az induló szövegét.  A 
leggyorsabb és a legsportszerűbb csapat a Forrás Street Food által felajánlo
kapta jutalmul. A napot vetélkedővel zártuk, ahol 5 csapat mérte össze tudását az izgalmas feladatokban. 
A végén minden résztvevő kapott ajándékot, frissít
és készített csillámtetoválást a délután folyamán, valamint Palatinusz Zsolt kocsikáztatta az arra 
jelentkezőket.  
Köszönjük Mindenkinek a részvételt és Önkormányzatunknak a hely biztosítását, reméljük
találkozunk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotók: Oláhné Bodor Manna 
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Gyereknap 2019. 
én végre kegyes volt az idő a családi majális elmaradt programjainak 

ű őfutással indult, melyen, a tavalyihoz hasonlóan, az 
lehetett nevezni és futni. Sajnos idén nem minden osztály érezte magában az 

t, hogy megbirkózzon a távval, hiszen voltak olyan osztályok ahol mindössze 1
ezen osztályokat nem tudtuk jutalomban részesíteni. Az alacsony létszámnak köszönhet

őket ajándék mozijeggyel jutalmaztuk. A leggyorsabb, a legfiatalabb és a 
sebb futót pedig a CBA által felajánlott ajándékcsomaggal jutalmaztuk. A leggyorsabb futó Peth

tályért futott, a második helyezett Szél Szaffi 7. osztályos tanuló és a harmadik 
helyezett Dudás Dénes 6. osztályos tanuló lett. Mind a legfiatalabb, mind a legidő
a verseny, hiszen alig pár hónap döntötte el az eredményt, így a legfiatalabb Mantsch Márk lett, aki a 3. 
osztályért „futott” anyukájával, míg a legidősebb Czékus Józsefné, Panni néni, aki a 6. osztályért futott. 

A futás után az aszfaltrajzolásé volt a főszerep, ahol a „sport” témában készültek a szebbn
egy oklevelet és ajándékot kaptak. A rajzokat a facebook oldalunkon megtekinthetik. 

A rajzolás után 8 csapat vágott neki a Falusi kincskeresőnek, ahol 6 helyszínt kellett fotókról felismerni, 
szalag várt rajta a csapat által választott májusi induló szövegrészleteivel. Az 

a csapat nyert, aki a leggyorsabban tudta megtalálni és helyesen összerakni az induló szövegét.  A 
űbb csapat a Forrás Street Food által felajánlott családi és páros kupont 
ővel zártuk, ahol 5 csapat mérte össze tudását az izgalmas feladatokban. 

ő kapott ajándékot, frissítő üdítőt. A sátorban pedig Kálmán Noémi festett arcot 
tetoválást a délután folyamán, valamint Palatinusz Zsolt kocsikáztatta az arra 

Köszönjük Mindenkinek a részvételt és Önkormányzatunknak a hely biztosítását, reméljük
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Köszönjük Mindenkinek a részvételt és Önkormányzatunknak a hely biztosítását, reméljük, jövőre ismét 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírr
Halálozás  
 Özv. Fekete Istvánné Kocsispéter Valéria

 Gyarmati Árpád  

 Gyarmati Árpádné Erdélyi Mária
     

 Belecz Ferenc 
      

 Takács Józsefné Fűz Ilona 
                     

 Bárkányi 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, sportcip
papucsok 

Alkalmi ruhák és blúzok
Hetente új árukészlettel várom kedves 

vevőimet. 

Apróhirdetés: 

Forráskúton családi ház eladó. 
Érd:. 20/212-4388 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szerettünk, Miklós Zsolt Ernő búcsúztatásán 
megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 
fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

Gyászoló Család
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rreekk  

Özv. Fekete Istvánné Kocsispéter Valéria 
(élt 99 évet) 

(élt 80 évet) 
Gyarmati Árpádné Erdélyi Mária 

(élt 75 évet) 

      (élt 60 évet) 

                     (élt 88 évet) 

                     (élt 89 évet)  

részvétünket! 

11 ÓRÁIG 

A NAGYSÁTORBAN  
(Olasz, török, 

10XL 
portcipők, 

Alkalmi ruhák és blúzok 
várom kedves 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szerettünk, Miklós Zsolt Ernő búcsúztatásán 
megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 
fájdalmunkban velünk együtt éreztek. 

Gyászoló Család 

 



 

  
 

 

 

Hétvégi állatorvosi ügyelet
 

Május 15. és 16-án 08 órától 20 óráig  
 Dr. Papp Sándor Telefon: 06 30/

Május 22. és 23-án 08 órától 20 óráig  
 Dr. Kovács Tibor Telefon: 06 

Május 29. és 230-án 08 órától 20 óráig  
 Dr. Szőke Csaba 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 

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        június 16. állat- és kirakodó 
Ruzsa          június 23. állat- és kirakodó vásár
Kistelek       július 7. állat- és kirakodó vásár
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ügyelet 

Telefon: 06 30/487-9805 

Telefon: 06 30/965-3114 

Telefon: 06 30/324-5032 
 

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! 

Vállaljuk továbbá családi 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

3A Takarék 

Posta Forráskút 

Kormányablak Üllés 

Polgárőrség 

Körzetben szolgálatban lévő rendőr, 0
órában hívható 

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 
 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET: 

Szegedi ügyelet (Kossuth L. sgt. 15
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TELEFONSZÁMOK ÉS 

MAIL CÍMEK: 

Polgármesteri Hivatal            06 62/287-222  

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

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

polgarmester@forraskut.hu 

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

iskola@forraskut.hu 

és Bölcsőde  
Óvodai intézményegység     06 62/287-123 

                                     06 70/489-5646 
ovoda@forraskut.hu 

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

tel./fax: 06 62/287-023 

muvhaz@forraskut.hu 
      06 62/287-034 

          06 62/287-066 

           06 62/287-112 

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

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

          06 62/287-118 

gyfélszolgálata: 06 40/922-334 

Műszaki hibabejelentés:         06 80/922-333 

bejelentése: 06-30/496-2450 

         06 62/287-156 

          06 62/287-001 

          06 62/681-370 

       06 70/279 0078 

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

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:           112 

ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:      104   

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

Tel.: 06 62/433-104 

rás 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 
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