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Testületi tájékoztató

A Képviselő-testület június 25-én tartotta soron 
következő ülését. 
  Első napirendi pontban a Homokháti Integrált 
Szociális és Gyermekjóléti Központ gyermekjóléti és 
szociális tevékenységének 2019. évi beszámolóját 
hallgatták meg a Képviselő-testület tagjai Csótiné 
Ördög Edit intézményvezetőtől. 
2019. évben — a korábbi évekhez hasonlóan
alábbi feladatokat látta el az Integrált Intézmény

• házi segítségnyújtás, 
• pszichiátriai betegek közösségi alapellátása,
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
• családsegítő szolgálat, 
• gyermekjóléti szolgálat, 
• szenvedélybetegek nappali ellátása,
• idősek nappali ellátása. 

Második napirendben az Önkormányzat által 
biztosított szociális szolgáltatások éves átfogó 
értékelését készítette el Barnáné Király Anikó 
szociális asszisztens. 
Forráskút Község Önkormányzata saját 
feladatellátásban: 

• étkeztetést, 
• tanyagondnoki szolgáltatást, míg

Bordány Nagyközség Önkormányzatával közösen
• fogyatékkal élő személyek részére támogató 

szolgáltatást nyújt. 
Szociális étkezés tekintetébent összesen 9
rendelkezett megállapodással 2019. évben. Összesen 
19.817 adag ebédet fogyasztottak el 
keretében, melyből helyben fogyasztásra csak kis 
számban, 622 adag elfogyasztásával került sor, 
adagot pedig maguk vittek el az ellátottak. Az 
ebédadagok legnagyobb részét, 
kiszállítással, a tanyagondnokok jutották el 
térítésmentesen az ellátottakhoz. 
A tanyagondnoki szolgálat Forráskút Község 
Önkormányzata, a Forráskút község közigazgatási 
területén élő rászorulóknak nyújtott segítséget. A
ellátottaknak saját környezetükben biztosította azt, 
hogy a szociális alapellátások számukra elérhet
legyenek szükségleteik kielégítése érdekében. 
A tanyagondnokok aktívan közrem
Homokháti Szociális Központ által biztosított 
ellátások hatékony működésében, megvalósításában!
A tanyagondnoki szolgáltatás a 2019. év els
2 fő szakképzett, tanyagondnoki tanfolyamot 
elvégzett tanyagondnok (Gyuris Imréné, Csala 
Imréné) közreműködésével volt biztosított a 
településen. Nyugdíjba vonulásokat követ
Istvánné és Farkas Illésné vették át a munkát. Az új 
tanyagondnokok képzése folyamatban van.
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Harmadik napirendben a Somogyi Károly Városi és 
Megyei Könyvtár által nyújtott 2019. évi 
szolgáltatásokról készült beszámolót ismertette a 
Képviselő-testület tagjaival Barnáné Király Anikó 
könyvtáros. A tavalyi évben a forráskúti könyvtár 
194 db új könyvvel gyarapodott, továbbá különböz
rendezvényeknek biztosította helyszínt (író
találkozó, látványszínház…stb). Az elmúlt évben új 
bútorok és kisebb technikai eszközök beszerzése is 
megvalósult a minőségi könyvtári szolgáltatás 
érdekében. 
  Következő napirendi pontban a veszélyhelyzet alatt, 
polgármesteri hatáskörben történt intézkedésekr
készült beszámolót fogadták el a képvisel
Az alábbi intézkedések, utasítások voltak a 
veszélyhelyzet kihirdetését, 2020. március 11. napját 
követően: 

• támogatás nyújtása munkába járáshoz 
egészségügyi dolgozó rés

• az Önkormányzat bankszámláján 
rendelkezésre álló szabad pénzeszköz 
lekötése, 

• a Hulladékudvarral kapcsolatos döntések 
mielőbbi nyitás érdekében,

• Díszpolgári cím és Forráskútért Érdemérem 
felhívás kiírása 

• gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatellátás átfogó értékelése

• Óvoda és bölcső
elrendelésével 

• Művelődési Ház bezárása
• Könyvtár bezárása 
• Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásának 

módosítása 
• majd ezek visszavonása
• 2000 db maszk beszerzése (orvosi) esetleges 

lakossági kiosztásra is;
• helyi kezdeményezés, a „MASZKVARRÁS” 

támogatása az ahhoz szükséges textíliák 
beszerzésével; 

• intézményi óvintézkedések (fert
hőmérők, véroxigén
beszerzése…)  

• Magyar Falu Programban pályázat 
benyújtása kommunális gépre.

• Ötödik napirendi pontban a 2019. évi 
beszámolóhoz kapcsolódóan módosították a 
tavalyi évi költségvetési rendeletet, amelynek 
az oka, hogy Forráskút Község 
Önkormányzata részére a központi 
költségvetés terhére különböz
pótelőirányzatot állapítottak meg.

• Magyar Falu Programban pályázat 
benyújtása kommunális gépre.
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Ötödik napirendi pontban a 2019. évi 
beszámolóhoz kapcsolódóan módosították a 
tavalyi évi költségvetési rendeletet, amelynek az 
oka, hogy Forráskút Község Önkormányzata 
részére a központi költségvetés terhére 
különböző jogcímeken pótelő
állapítottak meg. 
  Hatodik napirendben a 2019. évi költségvetés 
teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalta a 
testület.Megállapítható, hogy a beszámolási 
időszak alatt az intézmények m
zavartalan volt, átmeneti likviditási hiány nem 
merült fel. 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 2019. 
évi zárszámadási rendeletét.         
  Hetedik napirendben a 2020. évi költségvetési 
rendelet módosításáról döntöttek a Képvisel
testület tagjai.  
Forráskút Község Önkormányzata különböz
jogcímeken pótelőirányzatban részesült a 
központi költségvetésből, ezen összegekkel 
szükséges Önkormányzatunk költségvetés
módosítása, valamint a Kormány a koronavírus 
járvánnyal kapcsolatos költségek fedezése 
érdekében az önkormányzatoktól az átengedett 
gépjármű adót teljes egészében elvonta 2020 
évre vonatkozóan, ez településünk esetében 
millió forint. Az összeg visszavonása a tartalék 
terhére történt. 
  Nyolcadik napirendben a 2019. évi 
összefoglaló Belső ellenőrzési jelenté
tárgyalták, amit a Szegedi Kistérség
Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató 
Nonprofit Kft belső ellenőre, Gajdán Lejla 
készített. Az ellenőrzött témakörökben mindent 
rendben talált. 
  Kilencedik napirendi pontban a 2019. évr
készült adóztatási beszámolót fogadta el a 
Képviselő-testület. Összességében elmondható, 
hogy a napi kötelező feladatokon túl 201
évben a hátralékok behajtása is eredményes 
volt.  
  Tizedik napirendi pontban a tavaly elfogadott 
településkép védelméről szóló helyi 
önkormányzati rendelet módosítására tett 
javaslatot fogadták el a Képviselő-testület tagjai.
E rendeletünk tartalmazza a helyi egyedi 
védelem alá vont ingatlanokat, melyek közé 
tartozik a Jerney Kúria is. 
Ezzel kapcsolatban az ingatlan tulajdonosa
észrevételt tett, hogy az épület bútorzatának 
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kirészletezése nem kellő
Mindezzel párhuzamosan kérte a rendelet 
mielőbbi módosítását.  
  Következő napirendben a Képvisel
döntött a településen mű
alapítványok támogatásáról.
  Egyebek napirendi pontban az alábbi döntések, 
tájékoztatások történtek: 

• egy Belügyminisztérium által kiírt 
pályázat benyújtásáról döntöttek 
meglévő járdák felújítására vonatkozóan,

• a falunappal kapcsolatosan Polgármester 
úr tájékoztatta a jelenlév
idei évben, ha a járványügyi helyzet 
engedi, egy napos lesz a rendezvény, 
amely augusztus 22. szombat,

• Polgármester úr gratulációját fejezte ki 
Sápi Zoltán iskolaigazgatónak, amiért az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
kiemelkedő pedagógusi tevékenysége 
elismeréseként, pedagógusnap 
alkalmából Apáczai Csere János díjban 
részesítette. Igazgató úr megköszönte a 
Képviselő-testület támogatását.

• egy fásítási program keretében 
önkormányzatunk 30 db fát nyert, 
amelyek 2021. tavaszán a 
településközpontban, a Gárdon
játszótér környékén, az iskola utcafronti 
részén és játszóterén, valamint a Bem 
utcai játszótéren kerülnek kiültetésre,

• Illés-Vizsnyiczai Borbála tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy július utolsó két 
hetében ismét táborozást szervez az arra 
érdeklődő gyerekek részére. Erzsébet 
tábor pályázatot nyújtott be a programok 
megvalósítására, amely pozitív 
elbírálásban részesült.

Zárt ülés keretében a testület javaslatot tett a 
Homokhátság díj adományozására vonatkozóan, 
valamint döntött a Forráskút Község
érdemérem odaítéléséről, aminek átadására 
hagyományainkhoz hű
megnyitóján kerül sor.  

   Dudásné Gábor Tünde
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Tanévzáró helyett… 

2020. március 16-tól új oktatási renddel 
tanultunk a kialakult járványügyi helyzet miatt:  
 digitális oktatási formában, ami próbára tett 
mindenkit: gyereket, pedagógust, szülőt. 
Köszönjük a szülők támogató segítségét, mely 
nélkül  tanítványaink, különösen az alsó 
tagozatosok nehezen boldogultak volna. Az 
összefogás, a kitartás mintapéldája volt az elmúlt 
időszak. Köszönjük mindenki kitartó munkáját. 
 
Az idei tanév végén a koronavírus járvány miatt 
csak a 8. osztályosok ballagási ünnepsége került 
megtartásra, az is szűk körben. Ők akkor 
vehették át bizonyítványuk mellé 
jutalomkönyveiket. A többi osztály tanulói most 
nem kaptak a tanévzáró ünnepélyen sem 
bizonyítványt, sem jutalmat, oklevelet. Talán 
majd a következő tanévnyitó ünnepélyen pótolni 
tudjuk.  
Az alábbiakban olvashatók a 2019/2020-as 
tanévben könyvjutalmat, oklevelet kiérdemlők 
nevei és a dicséretek is! 

8. osztály 

Borbás Lorina Marion: Megbízható, példaértékű 
munkájáért, szakköri tevékenységéért, a 
Hungarikum verseny feladatainak magas 
színvonalú megvalósításáért. A kézműves 
tanszakon végzett sok éves, eredményes 
munkájáért és szorgalmáért. 
Gyuris Adrienn: A citera órán és a digitális 
oktatásban végzett precíz munkájáért, 
szorgalmáért, a fellépésekért. 
Kormányos Krisztofer: A kézműves tanszakon 
végzett eredményes munkájáért. 
Lévai Viktor Attila: Közösségi munkájáért. 
Nagy Noé: A közösségért végzett kiemelkedő 
munkájáért, szorgalmáért. A kézműves 
tanszakon végzett sok éves, eredményes 
munkájáért. Kiemelkedő sporttevékenységéért. 
Ocskó Lilla: A tanévben végzett igényes 
munkájáért, szorgalmáért, segítőkészségéért. A 
kézműves tanszakon végzett sok éves, 
eredményes munkájáért. 
Széll Szaffi: Kitűnő tanulmányi eredményéért, 
szorgalmáért, versenyeredményeiért. Angol 
nyelvből elért kiemelkedő tanulmányi 
eredményéért és kiemelkedő 
sporttevékenységéért. 
Török Karolin: Nevelőtestületi dicséretben 
részesült. Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, a 
matematika versenyeken nyújtott kimagasló 
eredményeiért, önzetlen segítőkészségéért, 
kreatív ötleteiért, az önállóan készített, magas 
színvonalon kivitelezett taneszközeiért, valamint 
a Hungarikum szakkörhöz és versenyhez 
kapcsolódó feladatok lelkes, igényes 

megoldásáért. A furulya tanszakon végzett 
kiemelkedő, szorgalmas, sok éves eredményes 
munkájáért.  
Vass Karolina Kinga: A citera órákon és a 
digitális oktatásban végzett kitartó munkájáért, 
segítségéért, a fellépésekért. 

7. osztály 

Czékus Noémi: Közösségi munkájáért, a 
kézműves tanszakon végzett eredményes 
részvételéért. 
Dudás Dénes: Kiemelkedő tanulmányi 
eredményéért, közösségi munkájáért. Angol 
nyelvből tanúsított szorgalmáért. 
Gál Henrietta: Példás szorgalmáért, a Mozaik 
tanulmányi levelezős versenyen nyújtott 
teljesítményéért, lelkiismeretes szakköri és 
közösségi munkájáért. A citera órákon és a 
digitális oktatásban végzett precíz munkáiért, a 
fellépésekért. 
Kovács Aida: Kiemelkedő tanulmányi és 
közösségi munkájáért, szorgalmáért. Matematika 
versenyeken és szakkörön, angol nyelvből 
nyújtott teljesítményéért. A kézműves tanszakon 
végzett eredményes munkájáért. 
Nagy Natália: Kiemelkedő tanulmányi 
eredményéért, szorgalmáért, matematika 
szakköri tevékenységéért, a Hungarikum verseny 
feladatainak magas színvonalú megvalósításáért. 
A citera órákon és a digitális oktatásban végzett 
precíz munkáiért, a fellépésekért. 
Toldi Viola: Közösségi munkájáért. 
Vigh Liliána: A citera órán és a digitális 
oktatásban nyújtott szorgalmáért, fellépésekért. 
 

6. osztály 

Czakó Ella Gréta: Tanulmányi eredményéért és 
közösségi munkájáért, a matematika szakkörben 
és a versenyeken való részvételéért.  
Illés Szabolcs István: Angol nyelvből tanúsított 
kiemelkedő szorgalmáért. 
Mata Nóra: Szép tanulmányi eredményéért, a 
matematika szakkörben és a versenyeken 
végzett munkájáért. 
Matuszka Vivien: Közösségi munkájáért. 
Török Sarolt: Tanulmányi eredményéért és 
közösségi munkájáért. A matematika 
versenyeken való részvételéért és a szakköri 
tevékenységéért. A citera órán és a digitális 
oktatásban végzett precíz munkájáért, 
szorgalmáért, a fellépésekért. 

5. osztály 

Bárkányi Anna: Közösségi munkájáért, szervező 
tevékenységéért, segítőkészségéért. 
Borbás Linetta Miléna: A kézműves tanszakon 
végzett eredményes munkájáért. 
Gazdag András Gábor: Jeles tanulmányi 
eredményéért, példás szorgalmáért és  



 

  

 

magatartásáért, angol nyelvből elért jeles tanulmányi 

eredményéért. A kézműves tanszakon végzett 

eredményes munkájáért. 

Gyuris Tímea Katalin: Kitűnő tanulmányi 

eredményéért, szorgalmáért, segítőkészségéért. 

Angol nyelvből elért kiemelkedő eredményéért. A 

színjátszó tanszakon végzett kimagasló munkájáért 

és szorgalmáért. 

Lévai Orsolya Mónika: Szorgalmáért.

Lippai Szabolcs: Jeles tanulmányi eredményéért, 

szorgalmáért. Angol nyelvből elért kie

eredményéért. A színjátszó tanszakon végzett 

kimagasló munkájáért és szorgalmáért.

Maróti Viola: Kitűnő tanulmányi eredményéért, a 

versenyeken nyújtott szép teljesítményéért. A 

színjátszó tanszakon végzett kimagasló 

munkájáért és szorgalmáért. 
Oláh Fruzsina: A színjátszó tanszakon végzett 
kimagasló munkájáért és szorgalmáért.
Széll Száva: Kitűnő tanulmányi eredményéért, 
szorgalmáért, példás magatartásáért, közösségi 
munkájáért. A versenyeken nyújtott szép 
teljesítményéért. Angol nyelvből elért kiem
tanulmányi eredményéért. A kézműves tanszakon 
végzett eredményes munkájáért. 
Veres Diána: Jeles tanulmányi eredményéért, 
szorgalmáért, példás magatartásáért. A Mozaik 
levelezős tanulmányi versenyen nyújtott 
teljesítményéért. A színjátszó tanszakon v
kimagasló munkájáért és szorgalmáért.

4. osztály 
Csikós Mirjam: Kitűnő tanulmányi eredményéért és 
példamutató szorgalmáért. Angol nyelvből elért 
kiemelkedő tanulmányi eredményéért, a színjátszó és 
a kézműves tanszakon végzett eredményes 
munkájáért. 
Csomós Gabriella: Kitűnő tanulmányi eredményéért 
és példamutató szorgalmáért. Angol nyelvből elért 
kiemelkedő tanulmányi eredményéért.
Kovács Áron: Kitűnő tanulmányi eredményéért és 
példamutató szorgalmáért. A kézműves tanszakon 
végzett eredményes munkájáért. 
Lajkó Nikolett Vivien: A citera órán és a digitális 
oktatásban nyújtott szorgalmáért, a fellépésekért.
Mantsch Mihály: A digitális oktatás során végzett 
kiemelkedő szorgalmáért. A kézműves tanszakon 
végzett munkájáért. 
Ocskó Laura: Kitűnő tanulmányi er
példamutató szorgalmáért. A kézműves tanszakon 
végzett eredményes munkájáért. 
Rácz Gabriella: A digitális oktatás során végzett 
kiemelkedő szorgalmáért. 
Sahin Zsolt: A kézműves tanszakon végzett 
eredményes munkájáért. 
Tari Zsuzsanna Ibolya: Kitűnő tanulmányi 
eredményéért, példamutató szorgalmáért és a 
tanulmányi versenyeken való aktív részvételéért. 
Angol nyelvből tanúsított kiemelkedő tanulmányi 
eredményéért, a színjátszó és a kézműves tanszakon 
végzett eredményes munkájáért. 
Tóth Maja: Kitűnő tanulmányi eredményéért és 
példamutató szorgalmáért. Angol nyelvből elért 
kiemelkedő tanulmányi eredményéért, a kézműves 
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magatartásáért, angol nyelvből elért jeles tanulmányi 

eredményéért. A kézműves tanszakon végzett 

: Kitűnő tanulmányi 

segítőkészségéért. 

Angol nyelvből elért kiemelkedő eredményéért. A 

színjátszó tanszakon végzett kimagasló munkájáért 

Szorgalmáért. 

: Jeles tanulmányi eredményéért, 

szorgalmáért. Angol nyelvből elért kiemelkedő 

eredményéért. A színjátszó tanszakon végzett 

kimagasló munkájáért és szorgalmáért. 

Kitűnő tanulmányi eredményéért, a 

versenyeken nyújtott szép teljesítményéért. A 

színjátszó tanszakon végzett kimagasló  

: A színjátszó tanszakon végzett 
kimagasló munkájáért és szorgalmáért. 

Kitűnő tanulmányi eredményéért, 
szorgalmáért, példás magatartásáért, közösségi 
munkájáért. A versenyeken nyújtott szép 
teljesítményéért. Angol nyelvből elért kiemelkedő 
tanulmányi eredményéért. A kézműves tanszakon 

Jeles tanulmányi eredményéért, 
szorgalmáért, példás magatartásáért. A Mozaik 
levelezős tanulmányi versenyen nyújtott 
teljesítményéért. A színjátszó tanszakon végzett 
kimagasló munkájáért és szorgalmáért. 

Kitűnő tanulmányi eredményéért és 
példamutató szorgalmáért. Angol nyelvből elért 
kiemelkedő tanulmányi eredményéért, a színjátszó és 
a kézműves tanszakon végzett eredményes 

: Kitűnő tanulmányi eredményéért 
és példamutató szorgalmáért. Angol nyelvből elért 
kiemelkedő tanulmányi eredményéért. 

Kitűnő tanulmányi eredményéért és 
példamutató szorgalmáért. A kézműves tanszakon 

A citera órán és a digitális 
oktatásban nyújtott szorgalmáért, a fellépésekért. 

A digitális oktatás során végzett 
kiemelkedő szorgalmáért. A kézműves tanszakon 

Kitűnő tanulmányi eredményéért és 
példamutató szorgalmáért. A kézműves tanszakon 

A digitális oktatás során végzett 

A kézműves tanszakon végzett 

itűnő tanulmányi 
eredményéért, példamutató szorgalmáért és a 
tanulmányi versenyeken való aktív részvételéért. 
Angol nyelvből tanúsított kiemelkedő tanulmányi 
eredményéért, a színjátszó és a kézműves tanszakon 

ő tanulmányi eredményéért és 
példamutató szorgalmáért. Angol nyelvből elért 
kiemelkedő tanulmányi eredményéért, a kézműves 

tanszakon végzett eredményes munkájáért.

3. osztály
Goda Fanni Regina: Kitűnő tanulmányi 
eredményéért, kimagasló szorgalmáért és a 
oktatás során végzett kiváló munkájáért. A színjátszó 
tanszakon végzett kimagasló munkájáért.
Lajkó Barbara: Kitűnő tanulmányi eredményé
kimagasló szorgalmáért és a digitális oktatás során 
végzett kiváló munkájáért. 
Meszes Viktor: Kitűnő tan
kimagasló szorgalmáért. 
Molnár Levente Bendegúz
során végzett kiváló munkájáért.
Németh Dzsenifer: A digitális oktatás során végzett 
kiváló munkájáért. 
Soós Nikolett: Kitűnő tanulmányi eredményé
kimagasló szorgalmáért és a digitális oktatás során 
végzett kiváló munkájáért. 
Ujvári Péter Ferenc: A digitális oktatás során 
végzett kiváló munkájáért. 
Vajner Violetta Vanda: Kitűnő tanulmányi 
eredményé-ért és kimagasló szorgalmáért.

2. osztály
Bodnár Réka Vivien: A citera órákon és a digitális 
citeraoktatásban végzett kitartó munkájáért, 
szorgalmáért 
Csikós Réka: A színjátszó és kézműves tanszakon 
végzett eredményes munkájáért és szorgalmáért.
Galzó Zalán: Szép tanulmányi eredményéért és 
kimagasló szorgalmáért. 
Gazdag Máté Dávid: Szép tanulmányi eredményéért 
és kimagasló szorgalmáért. A kézműves tanszakon 
végzett eredményes munkájáért.
Nagy Léna: Kimagasló tanulmányi eredményéért és 
a versenyeken való aktív szerepléséért. A színjátszó 
tanszakon végzett kimagasló mun
Rabi Elizabet: Tanulmányi munkájáért és kimagas
szorgalmáért. 
Tari Krisztián István: 
munkájáért, kitartó szorgalmáért és példamutató 
magatartásáért. A színjátszó és a kézműves 
tanszakon végzett eredményes munkájáért. 
Tóth Kolos: Szép tanulmányi eredményéért.
Tóth-Rabi Lara: Szép tanulmányi eredményéért. A 
színjátszó tanszakon végzett kimagasló munkájáért 
és szorgalmáért.  
Török Hajnal: Kiemelkedő tanulmányi eredményéért 
és a versenyeken való aktív szerepléséért.
Vass Kornél: Szép tanulmányi eredményéért.

1. osztály
Tanulmányi munkájáért és kimagasló szorgalmáért 
jutalomkönyvet, oklevelet kap: 
Hanna, Gyuris Vilmos, Kálmán Romi, Mészáros 
Lili, Paplógó Csenge, Paplógó Gabriella.

Minden kedves tanulónknak és 
kellemes nyári szünetet és jó pihenést 
kívánunk! Mint mindig, most is felhívjuk a 
szülők és a gyerekek figyelmét arra, hogy 
szünidőben is fokozottan figyeljenek a 
balesetek megelőzésére! A 2020/2021
előkészítésével kapcsolatos híre
faluújságban lesznek olvashatók.

 

tanszakon végzett eredményes munkájáért. 

3. osztály 
: Kitűnő tanulmányi 

eredményéért, kimagasló szorgalmáért és a digitális 
oktatás során végzett kiváló munkájáért. A színjátszó 
tanszakon végzett kimagasló munkájáért. 

: Kitűnő tanulmányi eredményé-ért, 
kimagasló szorgalmáért és a digitális oktatás során 

 
: Kitűnő tanulmányi eredményé-ért és 

Molnár Levente Bendegúz: A digitális oktatás 
során végzett kiváló munkájáért. 

: A digitális oktatás során végzett 

: Kitűnő tanulmányi eredményé-ért, 
szorgalmáért és a digitális oktatás során 

 
: A digitális oktatás során 

 
: Kitűnő tanulmányi 

ért és kimagasló szorgalmáért. 

2. osztály 
A citera órákon és a digitális 

citeraoktatásban végzett kitartó munkájáért, 

: A színjátszó és kézműves tanszakon 
végzett eredményes munkájáért és szorgalmáért. 

: Szép tanulmányi eredményéért és 

: Szép tanulmányi eredményéért 
és kimagasló szorgalmáért. A kézműves tanszakon 
végzett eredményes munkájáért. 

: Kimagasló tanulmányi eredményéért és 
a versenyeken való aktív szerepléséért. A színjátszó 
tanszakon végzett kimagasló munkájáért. 

Tanulmányi munkájáért és kimagas-ló 

Tari Krisztián István: Kimagasló tanulmányi 
munkájáért, kitartó szorgalmáért és példamutató 
magatartásáért. A színjátszó és a kézműves 
tanszakon végzett eredményes munkájáért.  

: Szép tanulmányi eredményéért. 
: Szép tanulmányi eredményéért. A 

színjátszó tanszakon végzett kimagasló munkájáért 

: Kiemelkedő tanulmányi eredményéért 
és a versenyeken való aktív szerepléséért. 

: Szép tanulmányi eredményéért. 

1. osztály 
Tanulmányi munkájáért és kimagasló szorgalmáért 
jutalomkönyvet, oklevelet kap: Budai Blanka, Csúcs 
Hanna, Gyuris Vilmos, Kálmán Romi, Mészáros 
Lili, Paplógó Csenge, Paplógó Gabriella. 

Minden kedves tanulónknak és családjaiknak 
kellemes nyári szünetet és jó pihenést 
kívánunk! Mint mindig, most is felhívjuk a 
szülők és a gyerekek figyelmét arra, hogy a 
szünidőben is fokozottan figyeljenek a 
balesetek megelőzésére! A 2020/2021-es tanév 
előkészítésével kapcsolatos hírek az augusztusi 
faluújságban lesznek olvashatók. 

Iskolavezetés 



 

 

  Hírek az iskolából

2020. március 16-tól digitális munkarend szerint do

goztunk az iskolában. Ez a tanulási forma sok újdo

ságot tartogatott számunkra. Kipróbálhattunk új mó

szereket, ugyanakkor (sajnos) néhány tavaszi ve

senyről le kellett mondanunk.  Mégis beszámolh

tunk sikerekről, melyekért nagyrészt a korábbi hón

pokban dolgoztak meg a gyerekek.  

 

• Az angol nyelvi TITOK országos levelez
versenyen a hetedikesek két csapattal indu

tak. Dudás Dénes, Tálas Viktor csapata 24., 

míg Czékus Noémi, Gál Henrietta, Kovács 

Aida és Nagy Natália csapata 33. helyezést 

ért el. 

• A Tudásbajnokság levelezős versenyen 
rök Karolin (8. o.) matematikából és magyar 

irodalomból arany minősítést szerzett.

• Az Orchidea Pangea versenyen
vett részt, az országos listán Török Karolin a 

73 - 109. helyen végzett.(2605 versenyz

zül.) 

• Bonifert Domonkos Nemzetközi Matem
tikaverseny döntőjébe jutott: Török Karolin 

(8.o.), Kovács Aida (7. o)., Török Sarolt (6

o.). 

• Forgószél nevű levelezős hon
reti versenyen vett részt a tanév során Czakó 

Csenge (6. o.). 

• A Mozaik ötfordulós magyar irodalom l
velezős versenyén az idén 10 diákunk indult: 

Maróti Viola, Széll Száva, Veres Diána (5. 

o.), Czakó Ella Gréta, Mata Nóra, Török S

rolt (6. o.), Gál Henrietta, Kovács Aida (7. 

o.), Borbás Lorina Marion, Török Karolin (8. 

o.). 

• A HUNGARIKUM verseny 
dik forduló feladatainak megoldása alapján 

meghívást kaptunk a lakiteleki el

Ennek a megrendezését a koronavírus miatt a 

következő tanévre csúsztatták. Bár ekkor már 

más-más intézmény tanulói lesznek a lányok, 

a megmérettetést így is vállalták. 

A csapat tagjai: Nagy Natália (7.), Borbás 

Lorina Marion (8.), Török Karolin (8.).

• Az ÍRÓ-DEÁK országos vers
pályázatra Török Karolin (8. o.) Szerelem 

című írását továbbítottuk. A bíráló bizottság 

meghozta a döntését, de azt majd csak 

hirdetik ki.  

 

• Az M2 gyerekcsatorna „Neked van testv
red?” címmel hirdetett szövegíró pályáz
tot. Nagy örömünkre szolgált, hogy Török 
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Hírek az iskolából 

tól digitális munkarend szerint dol-

goztunk az iskolában. Ez a tanulási forma sok újdon-

ságot tartogatott számunkra. Kipróbálhattunk új mód-

ugyanakkor (sajnos) néhány tavaszi ver-

l le kellett mondanunk.  Mégis beszámolha-

l, melyekért nagyrészt a korábbi hóna-

Az angol nyelvi TITOK országos levelező-
a hetedikesek két csapattal indul-

. Dudás Dénes, Tálas Viktor csapata 24., 

míg Czékus Noémi, Gál Henrietta, Kovács 

Aida és Nagy Natália csapata 33. helyezést 

ős versenyen Tö-

rök Karolin (8. o.) matematikából és magyar 

sítést szerzett. 

Orchidea Pangea versenyen 22 felsős 

vett részt, az országos listán Török Karolin a 

109. helyen végzett.(2605 versenyző kö-

Bonifert Domonkos Nemzetközi Matema-
jébe jutott: Török Karolin 

(8.o.), Kovács Aida (7. o)., Török Sarolt (6. 

s hon- és népisme-
vett részt a tanév során Czakó 

A Mozaik ötfordulós magyar irodalom le-
az idén 10 diákunk indult: 

Maróti Viola, Széll Száva, Veres Diána (5. 

, Mata Nóra, Török Sa-

rolt (6. o.), Gál Henrietta, Kovács Aida (7. 

o.), Borbás Lorina Marion, Török Karolin (8. 

A HUNGARIKUM verseny első és máso-

dik forduló feladatainak megoldása alapján 

meghívást kaptunk a lakiteleki elődöntőbe. 

a koronavírus miatt a 

 tanévre csúsztatták. Bár ekkor már 

más intézmény tanulói lesznek a lányok, 

a megmérettetést így is vállalták.  

A csapat tagjai: Nagy Natália (7.), Borbás 

Lorina Marion (8.), Török Karolin (8.). 

DEÁK országos vers-és novellaíró 
Török Karolin (8. o.) Szerelem 

 írását továbbítottuk. A bíráló bizottság 

meghozta a döntését, de azt majd csak ősszel 

Az M2 gyerekcsatorna „Neked van testvé-
red?” címmel hirdetett szövegíró pályáza-

nkre szolgált, hogy Török 

Karolin (8.o.) Varázspálca cím
a zsűri kiválasztotta. A tanuló jutalma, 
hogy augusztusban forgatják majd a tö
ténetét, mely eseményen személyesen is 
részt vehet. A tervek szerint az elkészült 
mesét az M2 gyerekcsatornán 
kaland című műsorban vetítik majd le.
írást alább olvashatják.)

 
Végül szeretnénk ízelítőt adni tanulóink elkészített 

munkáiból. A projektmunkák közt van Forráskúthoz 

kötődő, van a Szókiállítás anyagából (Emlékkönyv, 

Igazgyöngy, Testékszer), illetve találunk egy igény

sen elkészített képregényt (Lúdas Matyi) is. 

 

 

Karolin (8.o.) Varázspálca című munkáját 
ri kiválasztotta. A tanuló jutalma, 

hogy augusztusban forgatják majd a tör-
ténetét, mely eseményen személyesen is 
részt vehet. A tervek szerint az elkészült 
mesét az M2 gyerekcsatornán a Hetedhét 

űsorban vetítik majd le.(Az 

írást alább olvashatják.) 

Végül szeretnénk ízelítőt adni tanulóink elkészített 

munkáiból. A projektmunkák közt van Forráskúthoz 

, van a Szókiállítás anyagából (Emlékkönyv, 

Testékszer), illetve találunk egy igénye-

sen elkészített képregényt (Lúdas Matyi) is.  



 

 

 

"Neked van testvéred?" 
Varázspálca 

  

A történet egy testvérpárról, Lucáról és Laráról 
szól. A lányokról, akik mindenen összevesztek, amin 
csak lehetett. Ha Luca elvette testvére babáját, Lara 
bömbölt. Ha meg Lara játszott Luca macijával, rögtön 
indult az árulkodás, vádaskodás... Egy dologban viszont 
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rpárról, Lucáról és Laráról 
szól. A lányokról, akik mindenen összevesztek, amin 
csak lehetett. Ha Luca elvette testvére babáját, Lara 
bömbölt. Ha meg Lara játszott Luca macijával, rögtön 
indult az árulkodás, vádaskodás... Egy dologban viszont 

nagyon egy húron pendültek: a csínytevésben. 
 
 Történt egyszer, egy karácsonykor, hogy 
bűvészkészletet, benne „varázspálcát” kaptak 
ajándékba. Közösen. Volt is nagy veszekedés, hogy kié 
legyen a különleges meglepetés. 

- Miért nem próbáljátok ki együtt? 
végül anya. 

- Jó, próbáljuk ki!  
   Miután sikerült eldönteniük, hogy ki használja először, 
felmentek a szobájukba. 

- Akkor varázsolj nekem egy hercegnős ruhát! 
mondta a szobába érve Luca.

- Jó, jó. Várj egy picit!  
   Lara nagy levegőt vett és koncentrált: 

- De hogy is van a varázsige? 
   Luca a homlokára csapott, majd válaszolt: 

- Hát még ezt sem tudod?? ,,Csiribi csiribá bú!” 
és legyintesz egyet a pálcával!

- Jó. Menj egy kicsit távolabb! 
   Lara még egyszer nagy levegőt vett, majd csukott 
szemmel, teljes átéléssel suttogta: 

- „Csiribi csiribá bú”!  
   Ahogy végigmondta, suhintott egyet a pálcával, majd 
ismét kinyitotta a szemét. Szétnézett a szobában, és 
nem hogy a testvérén nem volt herceg
Lucának is hűlt helye.  

- Luca, Luca! Bújj elő! Hova lettél? 
ám a testvérét továbbra sem látta. 

   Az utolsó ötlete az volt, hogy kimondja még egyszer 
a varázsigét, ezúttal már nem suttogott: 

- „Csiribi csiribá bú!”  
   Izgatottan nézett szét a szobában, de Luca sehol. 
Kétségbeesésében sírva fakadt. Ott zokogott egész 
délelőtt. Alig hallotta meg anya hívó szavát a 
földszintről: 

- Lányok, ebéd!  
   Lara még jobban megijedt. Most mi lesz?! Mit is 
mondhatna a szüleinek? Végül rendbe szedte ma
lassan, komótos léptekkel elindult a konyha felé. 

- Luca hol van? – kérdezte egyből anya. 
- Nem éhes. Majd később jön 

   Az ebéd borsóleves és spenót volt. Ha a lányok a 
csínytevésen kívül még valamiben egyet
az az volt, hogy egyikük sem szerette a spenótot. 
Ennek ellenére Lara most egészen sokat evett csak 
azért, hogy húzza az időt. Miután mindenki eltüntette a 
második fogást is, anya felállt, és így szólt:

- Na, hozhatom a desszertet?
- Mi lesz a desszert? – kérdezte apa.
- Dobostorta!  

   A dobostorta volt a család kedvenc édessége. Ahogy 
anya kimondta a desszert nevét, Luca jelent meg a 
lépcső tetején.  

- Valaki dobostortát emlegetett? 
már szaladt is lefelé. 

- Hol voltál?! Azt hittem, hogy elvarázsoltalak! 
hangzott a dühös, ám megkönnyebbült sz
monkérés.  

- Nem tűntem el, csak elbújtam a szekrényben 
– érkezett a gyors válasz egy huncut mosoly 
kíséretében.  

   Lara gyorsan odaszaladt a testvéréhez és szorosan 
átölelte… 
 

Azóta a lányok megnőttek. Ám ha dobostorta kerü
az asztalra, mindig megelevenedik annak a különleges 
karácsonynak az emléke, amikor „varázspálcát” kaptak 
ajándékba. Mert ez volt az a nap, amikor tényleg 
varázslat történt: megértették, milyen fontosak egymás 
számára. 

 

 

 

ron pendültek: a csínytevésben.  

Történt egyszer, egy karácsonykor, hogy 
bűvészkészletet, benne „varázspálcát” kaptak 
ajándékba. Közösen. Volt is nagy veszekedés, hogy kié 
legyen a különleges meglepetés.  

Miért nem próbáljátok ki együtt? – kérdezte 

Miután sikerült eldönteniük, hogy ki használja először, 

Akkor varázsolj nekem egy hercegnős ruhát! – 
mondta a szobába érve Luca. 

 
Lara nagy levegőt vett és koncentrált:  

y is van a varázsige?  
Luca a homlokára csapott, majd válaszolt:  

Hát még ezt sem tudod?? ,,Csiribi csiribá bú!” 
és legyintesz egyet a pálcával! 
Jó. Menj egy kicsit távolabb!  

Lara még egyszer nagy levegőt vett, majd csukott 
szemmel, teljes átéléssel suttogta:  

Ahogy végigmondta, suhintott egyet a pálcával, majd 
ismét kinyitotta a szemét. Szétnézett a szobában, és 
nem hogy a testvérén nem volt hercegnős ruha, 

Luca, Luca! Bújj elő! Hova lettél? – kiabálta, 
ám a testvérét továbbra sem látta.  

Az utolsó ötlete az volt, hogy kimondja még egyszer 
a varázsigét, ezúttal már nem suttogott:  

t szét a szobában, de Luca sehol. 
Kétségbeesésében sírva fakadt. Ott zokogott egész 
délelőtt. Alig hallotta meg anya hívó szavát a 

Lara még jobban megijedt. Most mi lesz?! Mit is 
mondhatna a szüleinek? Végül rendbe szedte magát, és 
lassan, komótos léptekkel elindult a konyha felé.  

kérdezte egyből anya.  
Nem éhes. Majd később jön – lódította. 

Az ebéd borsóleves és spenót volt. Ha a lányok a 
csínytevésen kívül még valamiben egyet-értettek, akkor 

hogy egyikük sem szerette a spenótot. 
Ennek ellenére Lara most egészen sokat evett csak 
azért, hogy húzza az időt. Miután mindenki eltüntette a 
második fogást is, anya felállt, és így szólt: 

Na, hozhatom a desszertet? 
kérdezte apa. 

A dobostorta volt a család kedvenc édessége. Ahogy 
anya kimondta a desszert nevét, Luca jelent meg a 

Valaki dobostortát emlegetett? – kérdezte, és 

Hol voltál?! Azt hittem, hogy elvarázsoltalak! – 
tt a dühös, ám megkönnyebbült szá-

Nem tűntem el, csak elbújtam a szekrényben 
érkezett a gyors válasz egy huncut mosoly 

Lara gyorsan odaszaladt a testvéréhez és szorosan 

Azóta a lányok megnőttek. Ám ha dobostorta kerül 
az asztalra, mindig megelevenedik annak a különleges 
karácsonynak az emléke, amikor „varázspálcát” kaptak 
ajándékba. Mert ez volt az a nap, amikor tényleg 
varázslat történt: megértették, milyen fontosak egymás 

Írta: Török Karolin 



 

 

EGÉSZSÉGPERCEK: 
Fókuszban az „Egészség”

A Mórahalmi 

Egészségfejlesztési Iroda 

Rovata

Mi az egészség?

Kezdetben a betegségeket tudtuk könnyen 

meghatározni, ezért egészségesnek azt 

tekintettük, aki nem beteg. Ezen hagyományos 

elképzelés szerint az egészség egyszer

más, mint a betegség hiánya. Az egészség 

azonban ennél több! Az Egészségügyi 

Világszervezet egy új szemléletű idealisztikus 

egészség-meghatározást javasolt, miszerint „Az 

egészség a teljes testi, lelki és szociális

állapota, nem pusztán a betegség vagy 

fogyatékosság hiánya.”. Akkor vagyunk tehát 

egészségesek, ha a testrészeink, szervei

és megfelelően működnek, azaz el tudják látni 

feladatukat. Ha kiegyensúlyozottnak érezzük 

magunkat, nem stresszelünk állandóan, tudunk 

örülni az élet örömeinek és megfelel

tudjuk fejezni érzéseinket. Ha vannak társaink 

(családtagok, barátok, ismerősök) akikkel 

megoszthatjuk pl. élményeinket, érzéseinket. Ha 

van hol aludnunk, ha van mit ennünk

van ruhánk, amit felvegyünk, ha van 

lehetőségünk megfelelően tisztálkodni.
 

Miért fontos az egészség? 
Ahhoz, hogy dolgozni, kikapcsolódni vagy

például sportolni tudjunk egészségesnek kell 

lennünk. Egészség nélkül nehezen tudjuk 

megvalósítani önmagunkat és vágyainkat, 

nehezen tudjuk betölteni szerepeinket és ellátni 

feladatainkat, örömmel élni az életünket.

és boldog élet alapfeltétele az egészség.

egészség érték!  
 

Mi befolyásolja egészségünket? 
Az egészségi állapotunkat az életmód, a 

környezet, a genetika (öröklött tulajdonságok) és 

az egészségügyi ellátó rendszer határozza meg

Az életmód és a környezet összességében kb. 

60%-ban felelős egészségünkért, az 

egészségügyi ellátórendszer csupán 10%

Ebből adódóan az egészséges életmód és az 

egészséges környezet kialakításának 

támogatásával jelentősen javíthatjuk 

egészségünket. 
 

Mit értünk életmód alatt? 

08 

EGÉSZSÉGPERCEK: 
z „Egészség” 

A Mórahalmi 

Egészségfejlesztési Iroda 

Rovata 

Mi az egészség? 

Kezdetben a betegségeket tudtuk könnyen 

meghatározni, ezért egészségesnek azt 

tekintettük, aki nem beteg. Ezen hagyományos 

elképzelés szerint az egészség egyszerűen nem 

más, mint a betegség hiánya. Az egészség 

Az Egészségügyi 

egy új szemléletű idealisztikus 

javasolt, miszerint „Az 

és szociális jólét 

állapota, nem pusztán a betegség vagy 

. Akkor vagyunk tehát 

a testrészeink, szerveink épek 

ködnek, azaz el tudják látni 

a kiegyensúlyozottnak érezzük 

magunkat, nem stresszelünk állandóan, tudunk 

örülni az élet örömeinek és megfelelően ki 

vannak társaink 

ősök) akikkel 

megoszthatjuk pl. élményeinket, érzéseinket. Ha 

van hol aludnunk, ha van mit ennünk-innunk, ha 

van ruhánk, amit felvegyünk, ha van 

en tisztálkodni. 

, kikapcsolódni vagy 

tudjunk egészségesnek kell 

Egészség nélkül nehezen tudjuk 

megvalósítani önmagunkat és vágyainkat, 

nehezen tudjuk betölteni szerepeinket és ellátni 

örömmel élni az életünket. A teljes 

z egészség. Az 

egészségi állapotunkat az életmód, a 

lött tulajdonságok) és 

határozza meg. 

Az életmód és a környezet összességében kb. 

s egészségünkért, az 

egészségügyi ellátórendszer csupán 10%-ban. 

l adódóan az egészséges életmód és az 

egészséges környezet kialakításának 

sen javíthatjuk 

Egyszerűen megfogalmazva minden olyan 

dolgot, amit, ahogyan, amiért és ahol teszünk a 

mindennapok során. Az életmód, magatartás és 

viselkedés szoros összefüggésben

személyiségünk megnyilvánulása 

cselekedeteinkben, hozzáállásunkban,

kommunikációnkban, megjelenésünkben. 

egészségünket jelentősen meghatározza

beadatjuk-e a választható véd

betartjuk-e influenzajárvány idején a 

védőintézkedéseket, rendszeresen mozgunk

minden étkezéshez fogyasztunk

gyümölcsöt, elkerüljük-

tényezőket (pl. dohányzás), odafigyelünk

környezetünkre, hogy az 

szolgálja. 
 

Hogyan őrizhetjük meg
egészségünket? 
Ha életmódunkat tudatosan alakítjuk egészségünk 

védelme érdekében: 

• egészségesen táplálkozunk

és kellő gyakoriság

a túlzott energia bevitel

ször fogyasztunk 

stb.), 

• nem dohányzunk,

• túlzott mértékben

holt, 

• rendszeresen mozgunk szabadid

• kezeljük a minket ér

hagyjuk, hogy az állandósuljon,

váljon, 

• odafigyelünk vérnyomás

• megszabadulunk a túlsúlytól,

• rendszeresen részt veszünk 

latokon, 

• évente legalább egyszer meglátogatjuk 

háziorvosunkat, 

• óvjuk a környezetünket.
 

Kövesse rovatunkat a következ

amiben a szénhidrátokról olvashat!

 

 

en megfogalmazva minden olyan 

amit, ahogyan, amiért és ahol teszünk a 

mindennapok során. Az életmód, magatartás és 

viselkedés szoros összefüggésben 

személyiségünk megnyilvánulása 

cselekedeteinkben, hozzáállásunkban, 

kommunikációnkban, megjelenésünkben. Mindez 

ősen meghatározza. Például 

e a választható védőoltásokat, 

influenzajárvány idején a 

intézkedéseket, rendszeresen mozgunk-e, 

fogyasztunk-e zöldséget vagy 

-e az egészségkárosító 

dohányzás), odafigyelünk-e a 

környezetünkre, hogy az az egészségünket 

rizhetjük meg leginkább 

Ha életmódunkat tudatosan alakítjuk egészségünk 

táplálkozunk (rendszeresen 

 gyakorisággal étkezünk elkerülve 

túlzott energia bevitelt, naponta több-

ször fogyasztunk zöldséget és gyümölcsöt, 

nem dohányzunk, 

túlzott mértékben nem fogyasztunk alko-

mozgunk szabadidőnkben, 

kezeljük a minket érő stresszt, és nem 

hagyjuk, hogy az állandósuljon, tartóssá 

vérnyomásunkra, 

megszabadulunk a túlsúlytól, 

rendszeresen részt veszünk szűrővizsgá-

évente legalább egyszer meglátogatjuk 

óvjuk a környezetünket. 

Kövesse rovatunkat a következő alkalommal is, 

amiben a szénhidrátokról olvashat! 



 

 

Egyházközségi Hírek 

NYISD MEG URAM 

Add meg nekünk a szellemed, ó Uram
Tesztelés és zavarodások órájában
Add meg nekünk a lelkedet, Uram
Kísértésben és törékeny napokban
Add meg nekünk a lelkedet, Uram
A gonosz és a bűn elleni harcban
Add meg nekünk a lelkedet, Uram

Az igazi jó és igazi öröm üldözésében
Add meg nekünk a lelkedet, Uram

A döntésben, hogy a barátságodban maradjunk
Add meg nekünk a lelkedet, Uram
NYITVA A REMÉNYRE, Ó, Uram.

Ha a bűn elnyomna minket
Nyiss meg minket a reményre, ó Uram

Ha a gyűlölet bezárja a szívünket
Nyiss meg minket a reményre, ó Uram

Ha a fájdalom meglátogat minket
Nyiss meg minket a reményre, ó Uram

Ha a közöny aggaszt minket
Nyiss meg minket a reményre, ó U

Ha a halál megsemmisít minket
Nyiss meg minket a reményre, ó Uram

Életünk minden napján. ÁMEN.

ISTEN SOHASEM TÉVED 

Egyszer történt egy hajótörés, amit csak egy ember élt 
túl. Őt a víz egy lakatlan sziget partjára vetette. Azon 
imádkozott nap, mint nap, hogy jöjjön és mentse meg 
valaki. Mindennap kémlelte a horizontot, hátha meglát 
egy hajót, ami megmentheti, de hiába. Végül belet
rődve a sorsába, épített magának egy kis kunyhót a 
szigeten. Aztán egy napon, amikor elment halászni, 
hogy legyen az napra mit ennie, szörnyű dologra tért 
vissza. Az egész kunyhó lángokban állt! Teljesen e
égett, úgy, hogy csak hamu maradt belőle. A hajót
rött teljesen elkeseredett. Nemcsak, hogy hajótörést 
szenvedett, de mire beletörődött a sorsába,
magának egy zárt menedéket, az is odalett. 

„Hogy tehetted ezt velem Istenem? Mivel érdemeltem 
ki ezt a rosszat? Pedig már kezdtem megbarátkozni az 
egyedüllét gondolatával. És olyan jól éreztem magamat 
ebben a kis kunyhóban, miért kellett ezt is elvenned 
tőlem?” - kiáltott Istenhez. Másnap kora reggel, amikor 
kisírt szemét kinyitotta, arra ébredt, hogy kiköt egy h
jó. Nem hitt a szemének! Amikor felszállt a hajóra 
megkérdezte a kapitányt, hogy honnan tudták, hogy ő 
ott van. „Abból a nagy füstből, amit csináltál. Abból lá
tuk, hogy van valaki a lakatlan szigeten!”  
kapitány.  

Az ember életében vannak olyan időszakok, amikor 
mindent elveszettnek érez. Mert annyi sok rossz dolog 
történik vele. De az életnek minden negatív történésre 
van egy pozitív válasza. 

„Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül,
erősödött a hitben, dicsőséget adva Isten
sen biztos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is 
tudja tenni.” (Róm. 4,20-21) 

Ábrahám, aki nagyon öreg volt, csaknem száz éves. De 
hitt abban, hogy Isten mindig betartja a szavát, és 
meg is tapasztalta, hogy beteljesült az, amit Isten 
megígért neki. Isten ígéretei a Szentírásban vannak. 
Onnan lehet megtudni, hogy mit kér tőlünk az Isten és 
mit készít számunkra az örökkévalóságban.

Amikor a Mennyei Atyánk, Fiának Jézusnak gondviselőt 
keresett a földön, Józsefre esett a választása. Ezt maga 
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Add meg nekünk a szellemed, ó Uram 
Tesztelés és zavarodások órájában 
Add meg nekünk a lelkedet, Uram 
Kísértésben és törékeny napokban 

lelkedet, Uram 
A gonosz és a bűn elleni harcban 
Add meg nekünk a lelkedet, Uram 

Az igazi jó és igazi öröm üldözésében 
Add meg nekünk a lelkedet, Uram 

A döntésben, hogy a barátságodban maradjunk 
Add meg nekünk a lelkedet, Uram 
NYITVA A REMÉNYRE, Ó, Uram. 

a bűn elnyomna minket 
Nyiss meg minket a reményre, ó Uram 

Ha a gyűlölet bezárja a szívünket 
Nyiss meg minket a reményre, ó Uram 

Ha a fájdalom meglátogat minket 
Nyiss meg minket a reményre, ó Uram 

Ha a közöny aggaszt minket 
Nyiss meg minket a reményre, ó Uram 

Ha a halál megsemmisít minket 
Nyiss meg minket a reményre, ó Uram 

Életünk minden napján. ÁMEN. 

Egyszer történt egy hajótörés, amit csak egy ember élt 
túl. Őt a víz egy lakatlan sziget partjára vetette. Azon 

hogy jöjjön és mentse meg 
te a horizontot, hátha meglát 

egy hajót, ami megmentheti, de hiába. Végül beletö-
rődve a sorsába, épített magának egy kis kunyhót a 
szigeten. Aztán egy napon, amikor elment halászni, 

zörnyű dologra tért 
vissza. Az egész kunyhó lángokban állt! Teljesen el-

hogy csak hamu maradt belőle. A hajótö-
rött teljesen elkeseredett. Nemcsak, hogy hajótörést 
szenvedett, de mire beletörődött a sorsába, és épített 

menedéket, az is odalett.  

ogy tehetted ezt velem Istenem? Mivel érdemeltem 
ki ezt a rosszat? Pedig már kezdtem megbarátkozni az 

éreztem magamat 
n, miért kellett ezt is elvenned 

Istenhez. Másnap kora reggel, amikor 
hogy kiköt egy ha-

jó. Nem hitt a szemének! Amikor felszállt a hajóra 
, hogy honnan tudták, hogy ő 

amit csináltál. Abból lát-
ten!”  - felelte a 

Az ember életében vannak olyan időszakok, amikor 
mindent elveszettnek érez. Mert annyi sok rossz dolog 
történik vele. De az életnek minden negatív történésre 

géretében nem kételkedett hitetlenül, sőt meg-
erősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és telje-
sen biztos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is 

csaknem száz éves. De 
sten mindig betartja a szavát, és 

hogy beteljesült az, amit Isten 
megígért neki. Isten ígéretei a Szentírásban vannak. 

hogy mit kér tőlünk az Isten és 
mit készít számunkra az örökkévalóságban. 

nk, Fiának Jézusnak gondviselőt 
keresett a földön, Józsefre esett a választása. Ezt maga 

is alig akarta elhinni, amikor egy éjszaka álmában a
gyali szóval hírül adta neki. Amikor azonban tudatára 
ébredt, hogy mindennél fontosabb feladatot kapott, 
egész lényével törekedett, igyekezett azt minden pill
natban teljesíteni. Házasságot kötött jegyesével, Már
ával, óvta őt, és befogadta házába. Hite a legnagyobb 
veszélyben is erős volt, - bízott a Gondviselés
mindig tudta, a bajból is van kivezető út, csak
kell az angyali szóra. Folyamatosan figyelni arra,
mit üzen az Úr. Szeretettel várta a gyermek születését, 
és ácsmesterként maga készítette bölcsőjét a kis J
zusnak. Faragta a bútorokat, s azzal rendezte be a 
gyermekszobát. Háza oltalmazó f
volna, hogy megszülessen a reá bízott isteni gyermek. 
Nagy örömmel várták Őt a biztonságot nyújtó házu
ban. Hanem egy nap azonban Augusztus,
SZÁR kihirdette, hogy népszámlálást rendel el. Ezért 
mindenkinek útra kellett kelnie,
lőföldjére. 

Így hát Józsefnek is el kellett hagynia Názáretet. Mert 
Dávid nemzetségéből származott. Felkerekedtek tehát 
Máriával és elindultak a szülővárosba, a júdeai Betl
hembe. Nehéz és fáradtságos volt az út az áldott áll
potba lévő Máriának. De József mindent megtett azért, 
hogy szerencsésen célba érjenek. Nagy volt 
és a tömeg Betlehem utcáin és hiába kopogott minden 
ajtón József, sajnos nem kaptak szállást egyetlen fog
dóban, háznál sem. Mária már nagyon elgyengült és 
közel járt a szülés idejéhez, ezért egy is
tak. József a szalmán vetett ágyat Máriának és a szül
tendő gyermeknek, bizakodva várta a Megváltót! Tudta 
minden rendben lesz, mert bízott a Jóisten gondviselő 
szeretetében. Nem veszítette el a fejét 
nabb helyzetben sem. Hite erőt adott a megpróbáltat
sokban is ugyanúgy. Miközben a pásztorok és királyok 
hódoltak az isteni gyermeknek ő meghúzódott szer
nyen a homályos istálló hátterében. Nem esett kétsé
be, mikor az angyal ismét üzent ne
meneküljenek Heródes király emberei elől
megtalálják őket, a Kisdedet megölik. József ismét fö
málházta a szamarat. Annak a hátán menekítette 
Egyiptomba a Gyermeket és 
küzdött akkor is az út adta viszontagsá
nagyobb veszély között is hitte, hogy a teremtő Atyánk 
vigyázza őket a legnagyobb bajban is. Ezért nincsenek 
egyedül. Amikor a veszély elmúlt (meghalt a gonosz 
Heródes) visszatértek Názáretbe, ahol ácsmesterként 
dolgozott József, kötelesség tu
Gyermeket, Jézust. Amikor már nagyobbacska Gye
mek volt, nagyon szívesen segített a nevelőapja műh
lyében. Kitanulta a mesterséget is. József mellett n
vekedett és erősödött Jézus
ben. 

Példaértékű számunkra szent József élete, hiszen ap
ként, Mária férjeként mindig Jézus mellett állt. Bizto
ságos családi élete számunkra is példa
lával tartozunk az édesapáknak, nevelőapánknak és 
nagypapáknak, hogy otthont teremtenek nekünk
tonságban érezhetjük magunkat mellettük

A mindennapi munkájuk miatt lehet
tudnak játszani velünk. De fáradtságos munkájukat is 
értetek végzik. Köszönjük meg nekik egy hálaadó im
val, hogy gondoskodnak rólunk. SZENT JÓZSEF, CS
LÁDOK VÉDŐSZENTJE! KÖNYÖRÖGJ ÉRE

Imádságos szeretettel: Soós János plébános atya!

 

is alig akarta elhinni, amikor egy éjszaka álmában an-
gyali szóval hírül adta neki. Amikor azonban tudatára 
ébredt, hogy mindennél fontosabb feladatot kapott, 

yével törekedett, igyekezett azt minden pilla-
natban teljesíteni. Házasságot kötött jegyesével, Mári-
ával, óvta őt, és befogadta házába. Hite a legnagyobb 

bízott a Gondviselésben - és 
mindig tudta, a bajból is van kivezető út, csak hallgatni 
kell az angyali szóra. Folyamatosan figyelni arra, hogy 
mit üzen az Úr. Szeretettel várta a gyermek születését, 
és ácsmesterként maga készítette bölcsőjét a kis Jé-
zusnak. Faragta a bútorokat, s azzal rendezte be a 
gyermekszobát. Háza oltalmazó falai között szerette 
volna, hogy megszülessen a reá bízott isteni gyermek. 
Nagy örömmel várták Őt a biztonságot nyújtó házuk-
ban. Hanem egy nap azonban Augusztus, RÓMAI CSÁ-
SZÁR kihirdette, hogy népszámlálást rendel el. Ezért 
mindenkinek útra kellett kelnie, hogy visszatérjen szü-

Így hát Józsefnek is el kellett hagynia Názáretet. Mert 
Dávid nemzetségéből származott. Felkerekedtek tehát 

szülővárosba, a júdeai Betle-
hembe. Nehéz és fáradtságos volt az út az áldott álla-

vő Máriának. De József mindent megtett azért, 
hogy szerencsésen célba érjenek. Nagy volt a nyüzsgés 
és a tömeg Betlehem utcáin és hiába kopogott minden 
ajtón József, sajnos nem kaptak szállást egyetlen foga-

, háznál sem. Mária már nagyon elgyengült és 
közel járt a szülés idejéhez, ezért egy istállóba húzód-
tak. József a szalmán vetett ágyat Máriának és a szüle-
tendő gyermeknek, bizakodva várta a Megváltót! Tudta 
minden rendben lesz, mert bízott a Jóisten gondviselő 
szeretetében. Nem veszítette el a fejét a legkilátástala-
nabb helyzetben sem. Hite erőt adott a megpróbáltatá-
sokban is ugyanúgy. Miközben a pásztorok és királyok 
hódoltak az isteni gyermeknek ő meghúzódott szeré-
nyen a homályos istálló hátterében. Nem esett kétség-
be, mikor az angyal ismét üzent neki álmában, hogy 

nek Heródes király emberei elől, mert ha 
Kisdedet megölik. József ismét föl-

málházta a szamarat. Annak a hátán menekítette 
Egyiptomba a Gyermeket és Anyját, Máriát. Bátran 
küzdött akkor is az út adta viszontagságokkal. A leg-
nagyobb veszély között is hitte, hogy a teremtő Atyánk 
vigyázza őket a legnagyobb bajban is. Ezért nincsenek 
egyedül. Amikor a veszély elmúlt (meghalt a gonosz 
Heródes) visszatértek Názáretbe, ahol ácsmesterként 
dolgozott József, kötelesség tudóan nevelte a rábízott 
Gyermeket, Jézust. Amikor már nagyobbacska Gyer-
mek volt, nagyon szívesen segített a nevelőapja műhe-
lyében. Kitanulta a mesterséget is. József mellett nö-

és erősödött Jézus, bölcsességben és a hit-

ent József élete, hiszen apa-
ként, Mária férjeként mindig Jézus mellett állt. Bizton-

nkra is példaértékű. Mi is há-
lával tartozunk az édesapáknak, nevelőapánknak és 
nagypapáknak, hogy otthont teremtenek nekünk. Biz-

magunkat mellettük. 

A mindennapi munkájuk miatt lehet, hogy kevesebben 
tudnak játszani velünk. De fáradtságos munkájukat is 

Köszönjük meg nekik egy hálaadó imá-
val, hogy gondoskodnak rólunk. SZENT JÓZSEF, CSA-

DOK VÉDŐSZENTJE! KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK! 
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Tisztelt Futball Szeretők!
 

A Forráskúti Futball Klub 2020.05.15

alakult, melynek célja, hogy beinduljon a 

sportélet és 3 év után ismét szurkolók han

tól legyen hangos a mi kis falunk. A csal

hétvégente közös programként kilátoga

a focipályán zajló meccsekre és szu

a kedvenc csapatuknak.  

Támogatókat keresünk, hogy a meglév

közöket korszerűsíteni és a játékosoknak szü

séges felszerelést biztosítani tudjuk. 

Forráskúti Futball Klub 

Takarékbank Zrt. 50468531-10001693

 

Köszönettel 

K. Tóth Gyula

egyesület elnöke 

 

 

 

Kedves VOLT és 

LEENDŐ Kiállítóink!

 

A hagyományokhoz híven augusztus 20. 

követően (augusztus 22-én) idén is 

megrendezésre kerül  a Forráskúti Falunap, és 

megrendezzük a jubileumi, 5. kézimunka 

kiállításunkat. Emlékeznek a mottónkra? 

Minden, ami kézi munka- kézimunka! Ennek 

szellemében várjuk idén is alkotásaikat: 

hímzéseket, horgolásokat, kötött  

ruhadarabokat, gobelineket, gravírozást, 

gyöngyfestést, festményeket…. és minden 

mást! Tegyék színesebbé kiállításunkat,  

mutassák meg magukat! A bemutatni kívánt 

tárgyakat kiállításra alkalmas állap

vasalva, a képeket, gobelineket paszpartuzva 

vagy keretezve) július 23, 30, augusztus 6,13 

-án csütörtökön 16-18 óráig az 

alkotóházban, ettől eltérő idő

augusztus 14-ig Pálnik Zoltánné Editnél, 

illetve Zámbó Józsefné Zsuzsikánál 
adhatják le. Információért, egyeztetésért  

hívjon a 06 30/7310386 -os telefonszámon.  

Pálnik Zoltánné

Csipkebogyó kézimunkakör
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gyöngyfestést, festményeket…. és minden 
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mutassák meg magukat! A bemutatni kívánt 

tárgyakat kiállításra alkalmas állapotban ( 

vasalva, a képeket, gobelineket paszpartuzva 
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illetve Zámbó Józsefné Zsuzsikánál 
Információért, egyeztetésért  

os telefonszámon.   

Pálnik Zoltánné 

Csipkebogyó kézimunkakör 

A falugazdász tájékoztatója

Júliusi aktualitások 

Tisztelt Termelők! 

A koronavírus járvány miatti rendkívüli 
munkarend feloldásra került, az 
6-tól visszaáll a megszokott rendbe.
érvényben maradnak vírus terjedését megelőző 
rendelkezések (arcmaszk használata, létszám 
korlátozása az ügyfélvárakozóban). 
A személyes jelenlétet nem igénylő ügyintézésre 
továbbra is lehetőség van, ezért célszerű a telefonos 
egyeztetés. 
Két fontos aktualitást emelnék ki:
 Az őstermelői igazolványokkal 
kapcsolatos tudnivalók 
Az őstermelői igazolvány érvényességének 
hatályosságának a tudnivalói az előző számokban 
szerepelnek, az érvényesítéshez személyes ügyintézés 
és személyes jelenlét szükséges! Ebből a célból 
mindenképpen egyeztessenek időpontot velem.

A 2020. évi Egységes kérelmekkel 
kapcsolatos tudnivalók: 

A kérelmek módosítására az esetek egyedi 
megbeszélése után telefonon is lesz lehetőség.

A másodvetésű növényeket az eddigi gyakorlat 
szerint a vetés/ültetéstől számított 15 napon belül be 
kell jelenteni. Ettől az évtől az ellenőrzési gyakorlat 
meg fogja követelni a másodvetésű növények 
betakarítási idejének a bejelentését is.
 Ha az idei év során 
káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül 
azt be kell jelenteni az MKR elektronikus felületén. A 
gabonafélék esetleges aszálykárának 
legkésőbb az aratás megkezdése előtt 15 napig van 
lehetőség. 
A zöldségfélék, a szálas fehérje növények termeléshez 
kötött kiegészítő támogatást igénylő gazdáknak a 
2020-as évre is gazdálkodási naplót kell vezetni, mely 
az Internetről is letölthető, de nálam is beszerezhető.

A gyümölcsültetvények termeléshez kötött 
kiegészítő támogatását igénylő gazdákkal a korábbi 
évek gyakorlatának megfelelően helyszíni szemle 
jegyzőkönyvet kell kitöltenünk, ahol a hektáronkénti 
tőszám, beállottság, ültetvé
meghatározásra, illetve leigazolásra. Az érintett 
termelőket telefonon keresztül keresni fogom.
Változás az előző évhez képest
ipari zöldségnövények (burgonya) és a szálas 
fehérjenövények (lucerna) termeléshez kötött 
kiegészítő növényalapú támogatását igénylő 
termelőknek adatszolgáltatási kötelezettségük
keletkezett. A MÁK Adatváltozás felületén meg kell adni 
növényfajonként a szaporítóanyag vásárlás dátumát, 
bizonylatszámot, szaporítóanyag mennyiségét és a LOT 
számot. Ha ez utóbbit nem tartalmazza a számla, akkor 
a csomagoló anyagról kell leolvasni ezt az azonosítót. 
Lehetőség szerint ezeket az adatokat telefonon, 
vagy elektronikusan jelezzék nekem
egyeztetés alapján személyesen hozzák be a 
bizonylatokat. A határidő augusztus 5, kérem, az 
érintett termelők jelentkezzenek!
 A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 
27/2020-as AM Rendelet alapján a zöldségfélék 
termesztésével, a tej
tehéntartással, valamint az anyajuhtartással 
foglalkozó gazdáknak lehetőségük
támogatás igénylésére! ! ! 
A támogatás igénylésének az alapja a 
jóváhagyott zöldségterület, illetve állatlétszám
A támogatás finanszírozására keretösszeg áll 
rendelkezésre, melynek mértéke maximálisan 

 

A falugazdász tájékoztatója 
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megbeszélése után telefonon is lesz lehetőség. 

A másodvetésű növényeket az eddigi gyakorlat 
szerint a vetés/ültetéstől számított 15 napon belül be 
kell jelenteni. Ettől az évtől az ellenőrzési gyakorlat 

elni a másodvetésű növények 
betakarítási idejének a bejelentését is. 

Ha az idei év során elemi kár ér bárkit, a 
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 

A zöldségfélék, a szálas fehérje növények termeléshez 
kötött kiegészítő támogatást igénylő gazdáknak a 

as évre is gazdálkodási naplót kell vezetni, mely 
ölthető, de nálam is beszerezhető. 

A gyümölcsültetvények termeléshez kötött 
kiegészítő támogatását igénylő gazdákkal a korábbi 
évek gyakorlatának megfelelően helyszíni szemle 
jegyzőkönyvet kell kitöltenünk, ahol a hektáronkénti 
tőszám, beállottság, ültetvény kora kerül 
meghatározásra, illetve leigazolásra. Az érintett 
termelőket telefonon keresztül keresni fogom. 
Változás az előző évhez képest: A zöldségfélék, az 
ipari zöldségnövények (burgonya) és a szálas 
fehérjenövények (lucerna) termeléshez kötött 

szítő növényalapú támogatását igénylő 
adatszolgáltatási kötelezettségük 

keletkezett. A MÁK Adatváltozás felületén meg kell adni 
növényfajonként a szaporítóanyag vásárlás dátumát, 
bizonylatszámot, szaporítóanyag mennyiségét és a LOT 

z utóbbit nem tartalmazza a számla, akkor 
a csomagoló anyagról kell leolvasni ezt az azonosítót. 

ezeket az adatokat telefonon, 
vagy elektronikusan jelezzék nekem, vagy 
egyeztetés alapján személyesen hozzák be a 

ugusztus 5, kérem, az 
érintett termelők jelentkezzenek! 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 
as AM Rendelet alapján a zöldségfélék 

termesztésével, a tej- és húshasznú 
tehéntartással, valamint az anyajuhtartással 
foglalkozó gazdáknak lehetőségük lesz átmeneti 

A támogatás igénylésének az alapja a 2019. évi 
jóváhagyott zöldségterület, illetve állatlétszám. 
A támogatás finanszírozására keretösszeg áll 
rendelkezésre, melynek mértéke maximálisan   



 

 

 

zöldségfélék esetében 35.500 Ft/ha, húshasznú tehenek 
esetében 4.000 Ft/db, tejhasznú tehenek esetében 8.500 
Ft/db, Anyajuh esetében 1.200 Ft/db. 
A támogatás igénylését 2020. július 13-tól
elektronikusan ügyfélkapun keresztül benyújtani
mindenképpen szükséges lesz az Államkincstártól (MVH
tól) kapott jelszó! 
Sajnos a burgonya nem szerepel a támogatott növények 
között. 
Erre a támogatásra rövid idő áll rendelkezésre, 
mindenképpen egyeztessenek időpontot!! 
 
Az ügyfélfogadási rend július 6-tól a következő:
Hétfő    8.00-16.00 Zsombó
Kedd és Szerda  8.00-16.00 Forráskút 
Csütörtök   13.00-16.00 Forráskút 
(Amennyiben nincs értekezlet és egyéb ügyintézés, úgy 8 
órától ezen a napon is Forráskúton vagyok)
Péntek    8.00-12.00 Zsombó
 
A telefonszámom: 06-30/337-2520 
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu 
Facebookon/Messengeren is elérhető vagyok Gyuris 
Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket. 
 

Tisztelettel: Nemzeti agrárgazdasági Kamara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírr
Gólyahír 
 Barakonyi Sándornak és Kómár Anikónak

Sándor 

Arnold Adriánnak és Ferenczi Kittinek 

Luca Franciska 

nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Halálozás 
Galiba István 

Hozzátartozóik fogadják részvétünket!

FORRÁSKÚTON 
a Jerney János Művelődési Házban

2020. augusztus 4. 

10-13 óráig 
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zöldségfélék esetében 35.500 Ft/ha, húshasznú tehenek 
esetében 4.000 Ft/db, tejhasznú tehenek esetében 8.500 

tól 27-ig lehet 
elektronikusan ügyfélkapun keresztül benyújtani, 
mindenképpen szükséges lesz az Államkincstártól (MVH-

Sajnos a burgonya nem szerepel a támogatott növények 

Erre a támogatásra rövid idő áll rendelkezésre, 
 

tól a következő: 
16.00 Zsombó 

16.00 Forráskút  
(Amennyiben nincs értekezlet és egyéb ügyintézés, úgy 8 

orráskúton vagyok) 
12.00 Zsombó 

Facebookon/Messengeren is elérhető vagyok Gyuris 

Tisztelettel: Nemzeti agrárgazdasági Kamara 

írreekk  

Barakonyi Sándornak és Kómár Anikónak 

Arnold Adriánnak és Ferenczi Kittinek  

Gratulálunk! 

(élt 77 évet) 

Hozzátartozóik fogadják részvétünket! 

dési Házban 

Fecske Csaba:

A végtelen nyári réten
kezdődik a lepkebál:

táncolóknak, 
szúnyog-banda muzsikál.

A sok tücsök 
szól a talpalávaló,

lepke lebben gyors ütemre,
ringatózni kezd a tó.

Felhők közül bámul a hold,
csuda érdekes a bál:

vidám táncot rop mindenki,
lepke, bogár és fűszál.

Lelkes zenész szúnyog, tücsök,
önfeledten muzsikál,

a gomolygó forgatagba
ki-ki párjára talál.

Tarka lepke, kék pillangó,
titokzatos pávaszem

libben-lebben a zenére,
nézi sok kíváncsi szem.

Nyári réten holdsütésben
beh vidám a lepkebál:

millió gyöngyöt ragyogtat
a tengernyi zöld fűszál.

Eladó lakóingatlant keresünk Forráskút 
belterületén 9-10millió forint értékben.
Tel.: 0670/3122-099 
                     

 

Fecske Csaba: Lepkebál 

A végtelen nyári réten 
kezdődik a lepkebál: 

  leskelőknek 
banda muzsikál. 

 
A sok tücsök is rázendít, 

szól a talpalávaló, 
lepke lebben gyors ütemre, 

ringatózni kezd a tó. 
 

Felhők közül bámul a hold, 
csuda érdekes a bál: 

vidám táncot rop mindenki, 
lepke, bogár és fűszál. 

 
Lelkes zenész szúnyog, tücsök, 

önfeledten muzsikál, 
a gomolygó forgatagban 

ki párjára talál. 
 

Tarka lepke, kék pillangó, 
titokzatos pávaszem 

lebben a zenére, 
nézi sok kíváncsi szem. 

 
Nyári réten holdsütésben 

beh vidám a lepkebál: 
millió gyöngyöt ragyogtat 
a tengernyi zöld fűszál. 

Eladó lakóingatlant keresünk Forráskút 
10millió forint értékben. 



 

  

 

 

 

Hétvégi állatorvosi ügyelet 
Július 18-án és 19-én 8 és 20 óra között 
 Dr. Szőke Csaba             Telefon:0630/

Július 25-én és 26-án 8 és 20 óra között 
 Dr. Kovács Tibor          Telefon: 0630/965

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  

850 Ft/adag, előfizetve 800 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 19. állat- és kirakodó 
Ruzsa           Július 26. állat- és kirakodó vásár
Kistelek       Augusztus 2. állat- és kirakodó vásár
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Telefon:0630/324-5032 

 
Telefon: 0630/965-3114 

 

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! 

Vállaljuk továbbá családi rendezvények 
lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig. 

elvitelre és helyben fogyasztásra. 

Várjuk megrendelését telefonon is! 

00 óráig. 
Várjuk kedves vendégeinket! 

Erzsébet utalványt és  
SZÉP Kártyát is elfogadunk! 

Autószerelő és vizsgabiztos 
és kistehergépjárművek 

javítása, vizsgára való felkészítése és 

gépjárművek diagnosztikája 
gépjárművek okmányirodai ügyintézése 

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

E-MAIL CÍMEK

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

  e-mail:  polgarmester@forraskut.hu

Általános Iskola 
                                       
                            

  e-mail:  iskola@forraskut.hu

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

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

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

Tanácsadó 

Fogorvosi Rendelő 

Gyógyszertár  
 e-mail:  dr.cseh

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

Borostyán Étterem 

Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata

Műszaki hibabejelentés: 

Szennyvízrákötés bejelentése

Posta Forráskút 

Kormányablak Üllés 

Körzetben szolgálatban lévő rendőr, 
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.
Kiadásért felelős: Fodor Imre
Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita
Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház
  Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3.
  Telefon/fax: 62/287
  E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 900 példányban
Megjelent: 2020.07.15. Következő lapzárta 

Az újság minden háztartás számára ingyenes

és kirakodó vásár 
és kirakodó vásár  

és kirakodó vásár 

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS 

MAIL CÍMEK: 

Polgármesteri Hivatal            06 62/287-222  

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

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

polgarmester@forraskut.hu 

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

iskola@forraskut.hu 

és Bölcsőde  
Óvodai intézményegység     06 62/287-123 

                                     06 70/489-5646 
ovoda@forraskut.hu 

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

tel./fax: 06 62/287-023 

muvhaz@forraskut.hu 
     06 62/287-034 

          06 62/287-066 

           06 62/287-112 

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

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

          06 62/287-118 

gyfélszolgálata: 06 40/922-334 

Műszaki hibabejelentés:         06 80/922-333 

bejelentése: 06-30/496-2450 

         06 62/287-001 

          06 62/681-370 

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 

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. 


