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FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI LAPJA
Helyi Értéktár Bizottság felhívása
A Képviselő-testület döntése értelmében 2015.
február 1-jén megkezdtük Fülöpszállás helyi
értéktárának kialakítását. Célunk olyan helyi
értékek összegyűjtése, amelyek lakosságunk
számára fontosak, amelyek falunkhoz kötődnek,
amelyek helyi sajátosságokat hordoznak, amikre
büszkék lehetünk…
(folytatás a 3. oldalon)

Tájékoztató az orvosi ügyeletről
Mit ünneplünk augusztus 20-án?
1083-ban, államalapító királyunk szentté avatási
eljárása során, Nagyboldogasszony utáni első
vasárnapon, augusztus 20-án nyitották meg
István király sírját. A magyar egyház ezt a napot
iktatta kalendáriumba István névünnepeként.
Az ünnepeknek is megvan az életük.
Az évszázadok folyamán változnak a hozzájuk
kötődő tartalmak, hangsúlyok. Augusztus 20-a
esetében az ünnep állami és egyházi jellegének
egyensúlya is folyamatosan változott. A török
hódoltság idejére Szent István ünnepe elveszítette
az Árpád-ház idején oly fontos dinasztikus erejét.
XI. Ince pápa pedig 1686-ban a török fölött
aratott győzelem emlékére megváltoztatta Szent
István ünnepének dátumát. Annak örömére, hogy
szeptember 2-án Buda váráról lekerült a félholdas
zászló, elrendelte, hogy az egész katolikus világ
minden év szeptember 16-án emlékezzék meg
Szent István ünnepéről…
(folytatás a 4. oldalon)

2015. június 1-től az orvosi ügyelet a következő
telefonszámokon, kizárólag telefonon érhető
el:
76/353-324
76/351-222
30/507-5319
Az orvos minden esetben házhoz jön,
Szabadszálláson sem fogadják ügyeleti időben a
betegeket.

A tartalomból:
 Önkormányzati hírek
 Református Egyházközség hírei
 Iskolai élet
 Napközis Tábor a Közösségi Házban
 TeFE hírei
 XII. Fülöpszállási Falunap programja
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Fülöpszállási Újság

Tisztelt Lakosok!
Röviden szeretném tájékoztatni Önöket az elmúlt
hónapok helyi történéseiről, az Önkormányzat
munkájáról és az év hátralevő részében várható
feladatainkról.
 A Fülöpszállási Újság tavaszi számában már
jeleztem, hogy folyamatban van a közvilágítási
hálózat bővítése, felújítása. A beruházás
napjainkra már befejeződött a Thököly
utcában és Balázspusztán egyaránt. További
lámpatestek felszerelésére merült fel igény a
településen, a témát a képviselő-testület a
szeptemberi ülésen fogja tárgyalni, és az ott
születendő döntésnek megfelelően fogunk
intézkedni.
 Civil szervezeteink – az Önkormányzat
segítségével - eszközfejlesztési pályázatokat
nyújtottak be a Nemzeti Együttműködési
Alaphoz. Mindhárom egyesületünk pályázata
– csökkentett támogatással, de - pozitív
elbírálásban részesült, így együtt több mint 1
millió forintot fordíthatnak működésükhöz
szükséges eszközök beszerzésére.
 Az Önkormányzat sikeresen szerepelt a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
által kiírt falubusz beszerzési pályázaton is, így
Fülöpszállás az ősz folyamán egy 9 személy
szállítására alkalmas Opel Vivaro kisbusszal
fog gazdagodni.
 Júniusban befejeződött a napelemes rendszer
telepítése
és
üzembe
helyezése,
így
közintézményeink villamos energia igényét
már teljes mértékben ezek a berendezések
biztosítják.
 A
piaccsarnok
kivitelezési
munkái
befejeződtek, a használatbavételi engedély hosszú várakozás után –megérkezett, így
minden akadály elhárult az elől, hogy
Fülöpszálláson is kulturált körülmények
között lehessen piacot rendezni.
 A képviselő-testület döntésének értelmében a
tavasz folyamán megkezdtük az általános
iskola előtt gyalogos átkelőhely kialakításának
terveztetését és engedélyeztetését. Az építési
engedély augusztusban megérkezett, így
várhatóan az ősz folyamán elkészül a jelzett
helyen az átkelőhely, növelve lakosság
elsősorban természetesen az óvodások és
iskolások közlekedésbiztonságát.
 A március 1-jén hatályba lépett szociális
rendelet felülvizsgálata megtörtént, a lakosság
szempontjából kedvező módon tudtunk
változtatni. Lehetőségünk volt a jogosultsági
határ, illetve az ellátás összegének emelésére
és új ellátási formát is bevezettünk. A rendelet

2015. augusztus

teljes szövege rövidesen elérhető lesz a
település honlapján is.
 Közfoglalkoztatás keretében a Mátyás utcában
kialakított kertészetben igazán eredményes
munkát végeznek a munkavállalók. Számos
zöldségnövényt
sikerül
értékesíthető
minőségben és mennyiségben megtermelni.
Mindemellett volt néhány olyan növény is
amelynek termesztésével a jövőben nem
érdemes próbálkoznunk. A termés egy részét
átadtuk a konyhának, egy részét szétosztottuk
a rászoruló családok között, egy részét pedig
értékesítettük.
Igyekszünk
minél
több
mindent kipróbálni, minél több tapasztalatot
gyűjteni, hogy jövőre még sikeresebb szociális
kertészetet tudjunk működtetni.
Az ősz folyamán számos pályázati lehetőség
kiírása várható. Szeretnénk minden lehetőséget
megragadni, minél több forrást igénybe venni
településünk fejlődésének érdekében.
Az idei évben a közmeghallgatást az ősz folyamán
tervezzük megtartani, erre várhatóan október
elején fog sor kerülni.
Két jelentős esemény előtt állunk. Augusztus 22én falunapot tartunk, majd a III. Kun
Világtalálkozó
rendezvénysorozaton
belül
szeptember 20-án Fülöpszálláson – ünnepélyes
keretek között - kerül sor az új Kiskun kapitány
beavatására.
Mindkét rendezvényünkre szeretettel hívjuk és
várjuk a lakosságot, bízom benne, hogy minél
többen megtisztelik jelenlétükkel programjainkat.
Gubacsi Gyula
polgármester
Pályázati felhívás
Fülöpszállás
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.
(VI. 28.) önkormányzati rendelete, valamint a
41/2015. (VII.6.) számú határozata és a külön
dokumentációban
meghatározott
részletes
előírások alapján nyilvános pályázatot hirdet az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában levő

a) 6085 Fülöpszállás, Kurjantópusztai,
1323. hrsz-ú, 5767 m2 , az 1326. hrszú, 5530 m2, az 1328/2. hrsz-ú, 5129
m2, és az 1328/3. hrsz-ú, 5123 m2
területű, egyéb belterületi fekvésű,
beépítetlen
terület
művelési
ágú
közművesítetlen
ingatlanok,
értékesítésére 120,- Ft/m2 induló áron,
b) 6085 Fülöpszállás, Kurjantópusztai,
1328/1. hrsz-ú, 1 ha 228 m2 területű,
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egyéb belterületi fekvésű, gyep (legelő)
művelési ágú közművesítetlen ingatlan
értékesítésére 120,- Ft/m2 induló áron.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. szeptember 18. (péntek) 10.00
óra,
A pályázatok benyújtásának helye: 6085
Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2.
Polgármesteri Hivatal,
A kiíró azonos ingatlanra vonatkozó több
érvényes ajánlat esetén tárgyalást tart
2015. szeptember 21-én (hétfőn)
10.00 órakor a pályázatok benyújtási
helyén.
Pályázni érvényesen kizárólag a részletes
szabályokról szóló, külön átvehető
Pályázati felhívásban foglalt előírások
betartásával az abban meghatározott
feltételek mellett lehet 20.000,- Ft /
ingatlan
„bánatpénz”
előzetes
befizetésével.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó
„Pályázati felhívás” dokumentáció a
pályázati
felhívásról
szóló
jelen
hirdetmény megjelenése napját követő
naptól a Fülöpszállási Polgármesteri
Hivatalban
igényelhető,
vagy
a
www.fulopszallas.hu
weboldalról
letölthető.
Az érvényes pályázatokról a Fülöpszállás
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a beadási határidőt követő 15 napon
belül dönt, a kiíró az eljárás
eredménytelenségének
megállapítására
vonatkozó jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekben
felvilágosítás kérhető Gubacsi Gyula
polgármestertől
személyesen,
vagy
telefonon a 78/435-120-as számon,
továbbá e-mailben a polghivfulop@tonline.hu címen.
Fülöpszállás Községi Önkormányzat

Helyi Értéktár Bizottság felhívása
A Képviselő-testület döntése értelmében 2015.
február 1-jén megkezdtük Fülöpszállás helyi
értéktárának kialakítását. Célunk olyan helyi
értékek összegyűjtése, amelyek lakosságunk
számára fontosak, amelyek falunkhoz kötődnek,
amelyek helyi sajátosságokat hordoznak, amikre
büszkék lehetünk.
Ilyen érték lehet: hagyományokhoz, tájhoz,
élővilághoz,
személyekhez,
tárgyakhoz,
épületekhez, mesterséghez, alkotótevékenységhez,
gasztronómiához
(helyi
étel,
vagy
italkülönlegesség), stb. kapcsolódó nemzeti-helyi
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sajátosság, amit a jövő generációjának meg
szeretnénk őrizni.
Ezen értékek összegyűjtését az Önök aktív
közreműködésével
szeretnénk
elvégezni.
Összegyűjtésük után a Települési Értéktár
Bizottság kiválasztja azokat a helyi értékeket,
amelyeket ebben az értéktárban fog elhelyezni. Az
értéktár a Szőnyi Gyula-féle lakóházban kap
helyet (annak megfelelő átalakítása után). Itt –
reményeink szerint - méltó környezetbe kerülnek
településünk féltve őrzött kincsei. Ennek anyagi
fedezete nyertes pályázati pénzből biztosított.
A helyi értékek közül az arra érdemesek a
megyei-, vagy akár az országos értéktárba is
bekerülhetnek,
így
településünk
hírnevét
öregbíthetik, ismertségét növelhetik.
Segítségüket kérjük tehát ehhez a fontos
munkához!
Tegyenek javaslatot az Önök szerint helyi
értéknek minősülő dolgokra, vagy személyekre!
Kérjük, minél többen kapcsolódjanak be e fontos
gyűjtőmunkába,
ötleteikkel,
javaslataikkal
segítsék munkánkat!
A Helyi Értéktár Bizottság által összeállított
kérdőív kitöltésével is segíthet nekünk, melyet
megtalál
a
http://fulopszallas.hu/helyiertektar/ertektar-bizottsag-felhivasai/ webcímen.
Bármilyen kérdéssel, ötlettel, észrevétellel
forduljon az Értéktár Bizottság tagjaihoz
személyesen, vagy online a fulopertek@gmail.com
e-mail címen.
Varga Istvánné Fajszi Mária
/külső szakértő/
Kesikné Horogszegi Márta
/elnök/
Csepregi Lászlóné
ifj. Gergely Imréné
Kubinyiné Horogszegi Sára
Papp Sára
/bizottsági tagok/
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Mit ünneplünk augusztus 20-án?
(Folytatás a címlapról)
… A következő száz esztendőben sok más egyházi
ünneppel együtt Szent István napja is kiszorult az
egyházi kalendáriumból. Mária Terézia, hogy a
magyar rendek kedvében járjon, 1774-ben
országos ünneppé nyilvánította Szent István
napját – ismét augusztus 20-án.
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augusztus 20-án az új kenyérre és az aratásra
helyeződött a hangsúly.
Néhány év múlva megint változott az ünnep
tartalma. 1949-től 40 éven keresztül augusztus
huszadikán
a
Magyar
Népköztársaság
Alkotmányát ünnepeltük, természetesen az
elmaradhatatlan nemzeti színű szalaggal átkötött
kenyérrel.

A Szent Jobb hazakerült
Ugyancsak a királynőnek köszönhető, hogy
legfontosabb ereklyénk, a titokzatos körülmények
között eltűnt Szent Jobb visszakerült Raguzából
(Dubrovnikból). Az óriási lelkesedéssel várt
ereklyét előbb Bécsbe szállították, majd Győrön és
Pannonhalmán keresztül 1771. július 20-án
megérkezett Budára. 1818-tól vált szokássá, hogy
díszes körmenettel tiszteleg Magyarország a Szent
Jobb előtt.
Az 1848-49-es szabadságharc leverése után a
megtorló Habsburg hatalom 1860-ig nem
engedélyezte a magyar nemzeti ünnepeket. A
Kiegyezés után viszont a dualista monarchia egyik
államának alapító királya kitüntetett helyet
kapott. Ferenc József Szent István napját 1891ben munkaszüneti nappá nyilvánította.
Az Osztrák-Magyar Monarchia széthullása után
újabb jelentéstartalommal bővült ez a nap. A
területében és népességében is jelentősen
megfogyatkozott Magyarországon Szent István az
erős államiság, a magyar királyság, valamint a
nemzeti egység jelképe lett.

Újjáéledtek a hagyományok
Szent Istvánról évtizedeken keresztül nem lehetett
nyilvánosan hallani, mégis 1989-ben szinte
varázsütésre újjáéledtek a régi hagyományok:
katolikusok és más érdeklődők ezrei vesznek részt
a
Szent
Jobb-körmeneten.
1991-ben
a
demokratikusan választott Magyar Országgyűlés
augusztus huszadikát Szent István napjaként
hivatalos állami ünnepnek nyilvánította.

Az új kenyér ünnepe lett
A második világháború után újjászerveződő
politikai erők többsége számára Szent István
ünnepe a feudális maradványokat konzerváló
társadalmi szerkezetet és a klerikalizmust
jelentette.
1945-ben
az
országgyűlés
megváltoztatta az ünnepnap jelentését, augusztus
20-a ekkor vált az egykori aratóünnepeket,
aratóbálokat idéző új kenyér ünnepévé. Az aratást
befejező ünnepségek egy 1901-es „szociális
hangvételű” miniszteri felhívásnak köszönhetően
terjedtek el, elsősorban azokon a nagybirtokokon,
ahol nagyszámú cselédséget foglalkoztattak.
1945-ben még nem törölték Szent István ünnepét
a kalendáriumból. Erre 1947-ben került sor,
amikor a kommunista párt nyílt támadásba
lendült. Úgy gondolták, ha május elsején
ünnepelnek a munkások, ünnepelhessenek
augusztus huszadikán a földmunkások is. Így

Nyitva: KEDD 10 - 14 óráig, vagy
időpont egyeztetés miatt hívja a
következő telefonszámot:
+36 70 / 458 5080

forrás: lafemme.hu

Intézze biztosítási ügyeit
helyben, sorban állás nélkül, az
UNIQA ÜGYFÉLKAPCSOLATI
PONTON
Fülöpszállás, Ady Endre utca 45.
szám alatt.

írjon levelet:
ildikofekete0811@freemail.hu
Lakásbiztosítások napi 80 Ft,
Baleset biztosítás napi 50 Ft-tól.
Molnárné Fekete Ildikó
Exkluzív pénzügyi és biztosítási
tanácsadó
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Fülöpszállási Református Egyházközség
Áldás, békesség!
olvasót!

Köszöntök minden kedves

Szeretnék mindenekelőtt bemutatkozni. Magyar
Csanád lelkipásztor vagyok. 2015. július 1-től
kihelyezett helyettes lelkipásztor, itt, az Önök
településén.
1986.11.05-én
születtem
Kecskeméten,
harmadikként, a négy gyermekes családba. Izsáki
származású a családom. Oda is jártam általános
iskolába, habár édesanyám Orgoványon volt
lelkész, és ott is laktunk. Általános után, a
Kecskeméti Református Gimnáziumba jártam, ott
érettségiztem. Kecskemétre költöztünk. Érettségi
után Önkéntes Diakóniai Évre mentem, Angliába,
London mellé, ahol problémás magatartású
gyerekekkel foglalkoztam. Egy évet töltöttem el
kint. Haza már úgy jöttem, hogy a Károli Gáspár
Egyetemen, a Teológus-lelkész szakon kezdtem
tanulni. Első évem után átjelentkeztem
Debrecenbe, ahol elvégeztem a Teológiát. Az
úgynevezett hatodévemet, gyakorlati évemet
Nagykőrösön töltöttem, ahol utána is majdnem
egy évet maradhattam. 2015. április végétől május
végéig helyettesítő lelkész voltam Bugyin, mert a
gyülekezetnek szüksége volt a lelkészi jelenlétre,
míg saját lelkészük vissza tudott állni a
szolgálatba. 2015. június közepén a fülöpszállási
Református gyülekezet lelkészi állása, az előző
lelkész lakóhely váltása miatt megürült, ezért a
gyülekezet pásztori szolgálatával engem bíztak
meg. Örömmel vállaltam, hisz a gyökereim a
környékbeli kunságból erednek. Így a fülöpszállási
emberek gondjai, gondolkodása nem ismeretlenek
számomra; hisz az orgoványi kunság között
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nevelkedtem föl. Mivel édesapám régi, izsáki
szőlőtermelő családból származik, a kétkezi
munka
és
az
ezzel
járó
fáradtság
gyermekkoromtól ismert nekem is. A fülöpszállási
emberek gondjai, nehéz és küzdelmes sorsuk, a
megélhetési nehézségek egyre több lelki
problémát okoznak az embereknek, ami egy idő
után testileg is kihat. Ezért nagyon fontos, hogy
tudják, érezzék a fülöpszállási reformátusok, hogy
mindenkire szükség van, bármilyen lelki vagy testi
bántódása is volt a múltban. Sokszor éppen
lelkészektől. Ezért szeretnék minden lelki
fájdalommal küzdő egyháztagunkat megkeresni,
bátorítani, bocsánatot kérni, az elszenvedett
bántalmakért. Mivel apai nagyanyám katolikus
volt, mind családi, mind teológiai módon nyitott
vagyok, minden fülöpszállási számára, akár
református, akár katolikus, akár útkereső. Ezért
kérem, fogadják a feléjük nyújtott kezet, ha
ajtójuk előtt állok, és kopogtatok. Hívom és várom
a falu minden lakóját a kis és nagy ünnepeken,
megszépült templomunkba. Tegyünk együtt azért,
hogy a falunk erősödjön, felemelkedjen.
Szeretettel várok mindenkit alkalmainkra,
vasárnap
10:00-kor
kezdődő
Istentiszteletünkre, illetve a kötetlenebb, igéről
közösen
elmélkedős
alkalmunkra,
a
csütörtökön 18:00-kor kezdődő bibliaórára.
Áldás, békesség!
Magyar Csanád

RENDŐRSÉG TELEFONSZÁMAI
Ügyeletes telefonszám: 112
Kiskőrösi Rendőrkapitányság
(állandóan hívható):
78/501-400
Izsák Rendőrörs
(munkanapokon 08:00-16:00 között):
76/513-362
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Izsák
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Iskolai élet

2015. augusztus

A fülöpszállási Egri bikavér

Térségi rajzverseny településünk
iskolájában…
Már 4. éve, hogy tavasszal meghirdeti iskolánk a
Költészet napja alkalmából, a Vers a rajzban, rajz
a versben… rajzpályázatát. Ez a pályázat szorosan
kapcsolódik a már több mint 20 éves múltra
visszatekintő Ranga szavalóversenyhez, mivel a
szavalóversenyen kötelező versekhez várunk
illusztrációkat.
Ebben a tanévben az alsó tagozatosoknak – Zelk
Zoltán: Ez aztán a vásárfia!
a felső tagozatosoknak – Benedek Elek: Ne bántsd
a fát című versek voltak feladva.
Az idén közel 70 alkotás érkezett, négy iskolából:
Kiskőrös, Soltszentimre, Tabdi és természetesen
Fülöpszállás.
Az előselejtezőn szervezőink 38 alkotást
választottak ki arra, hogy elinduljon a versenyen.
A zsűrizést iskolánk diákönkormányzatának
képviselői
vállalták
magukra.
Három
kategóriában
értékelték
a
pályaműveket,
melyekben a következő eredmény született:
1-2. osztályos kategória:
I. Vincze Georgina (Fülöpszállás)
II. Oláh Virág (Fülöpszállás)
III. Gróf Mira (Soltszentimre)
3-4. osztályos kategória:
I. Kohan Roland (Fülöpszállás)
II. Nagy Zsófia (Fülöpszállás)
III. Bojári
Szabina
(Fülöpszállás)
Koncsik Ferenc (Fülöpszállás)

és

felsősök:
I. Kovács Enikő (Tabdi)
II. Tamás Vivien (Kiskőrös)
III. Tengölics Zakariás (Fülöpszállás)
Ezúton szeretném megköszönni tankerületünk
vezetésének az anyagi támogatást, melynek
segítségével a helyezettek értékes díjazásban
részesülhettek.
Tengölics Margit
szervező

Az idén Gárdonyi Géza: Egri csillagok című műve
volt a kötelező olvasmányunk, így az előzetes
ismereteink alapján nagyon vártuk az egri
osztálykirándulásunkat.
Hajnalok hajnalán, mikor még a kakasok sem
kukorékolnak, indultunk ki a vasútállomásra,
hogy a vonatra felszállva eljussunk a célállomásig.
Irénke néni névsorolvasása után megérkezett a
szerelvény, és álmosan, de nagy izgalommal
szálltunk fel a vonatra.
Mivel kb. 5 órát utaztunk, dámajátékkal,
kártyajátékokkal ütöttük el az időt.
Megérkeztünk Egerbe: elsőként a belső várba
mentünk, ahol pihenhettünk is egy picit. Érdekes
látnivalók voltak ott, mint pl. a Dobó-bástya,
korabeli kínzó eszközök, fegyverzet, páncélöltözet,
ágyúk stb.
Az alagsorban 3D-s filmvetítés volt az Egri várról.
Utána a várfalra mentünk, tömlöc-bástyára.
Sajnos a terepasztal játékot ki kellett hagynunk,
de megnézhettük a kiállított ágyúkat, pajzsokat,
alabárdokat, öltözeteket, vérteket.
Jártunk a Hősök termében: az egri várkultusz
ápolására szolgál a gótikus Püspöki Palota
földszintjén található Hősök terme.
1965-ben helyezték el itt Dobó István vörös
márvány síremlékének fedőlapját, mely a
páncélba öltöztetett hős várkapitányt ábrázolja.
A síremléket két oldalról hat, Kiss István
szobrászművész által készített nagyméretű szobor
veszi körül, melyek az 1552-es várvédelem
szereplőit szimbolizálják - végvári katonákat,
tiszteket, kovácsot és az egri nőket.
A teremben lévő kőszarkofágok a gótikus
székesegyház körül eltemetettek csontjait őrzik.
A falon annak a 315 személynek a neve olvasható,
akik az ostrom idején a várban tartózkodtak, s
nevük fennmaradt.
Kis pihenő után fegyverbemutatót néztünk.
Bemutatták a szakállaspuskát, és még puskaport
is tapinthattunk.
Majd a shopping következett!
Utána elindultunk a Marcipán Múzeumba:
Kopcsik Lajos Oscar-díjas mellszobra fogadott
minket, melyet csokiból öntöttek ki. Láttunk még
marcipánból 2 m magas Minaretet, egy nagy
palack Egri Bikavért, marcipán szobát és egyéb
marcipán figurákat.
Később kényelemes sétát tettünk a parkban,
nézelődtünk, majd megvártuk vonatunkat és teli
élménnyel felszálltunk a hazavezető sínpályára.
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Irénke néni sokat játszott velünk hazafelé,
rengeteget nevettünk… jól éreztük magunkat! Kb.
este 11 óra volt mire hazaértünk, szüleink kint
vártak minket az állomáson.
Az otthoni élménybeszámoló után nagyon jól esett
az alvás…
Tóth Zsombor és Tengölics Zakariás

2015. augusztus

A 4. a osztály a Velencei-tónál…
Az idén osztálykirándulásunkat a Velencei-tó
környékére szervezte meg osztályfőnökünk,
Margó néni.
Május 16-án indult útnak csapatunk, gyerekek és
szüleik. Az idő kifejezetten kirándulni való volt.
Először
Pákozdra
mentünk,
a
Katonai
Emlékparkba, ott gyönyörködhetünk abban a
tájban, ahol Móga János altábornagy győztes
csatába vezette seregét 1848-ban.
Ezen
túl
megnéztük
az
1848-49-es
Emlékmúzeumot, a sorkatonaság történelmébe is
bepillanthattunk, és a XX. századi háborúk
emlékére felállított barakkot is láthattunk. Ültünk
repülőgép szimulátorban, megnéztük Vilmos
huszár hatalmas lovas szobrát, az 1956 őszének
emléket állító T-55-ös tankot… és rengeteget
játszottunk a lövészárkokban. (A lövészárok a
legegyszerűbb gyalogsági fedezékek közé
tartozik,
amely
a
lövészárokban
elhelyezkedő katonáknak az ellenséges gyalogság
tüze,
valamint
a kézigránátok,
kisebb tüzérségi lövedékek ellen nyújt oltalmat. A
lövészárkot
ideális
esetben
olyan terepen alkalmazzák, amikor az árok előtt
elterülő vidéken az előrenyomuló ellenség jól
célba vehető.)
Pákozd után Gárdonyba mentünk, ahol a
Gárdonyi Múzeumot és az ahhoz kapcsolódó
rönkvárat vettük be.
A nagy magyar író 2007-ben felújított
szülőházában 2009-ben a Petőfi Irodalmi
Múzeum és a Heves Megyei Múzeumi Szervezet új
emlékkiállítást rendezett be. A tárlat bemutatja
Gárdonyi Géza életének legfőbb állomásait,
irodalmi munkásságának kiemelkedő értékeit. A
tárlókban naplója és műveinek legszebb kiadásai
mellett néhány eredeti, személyes tárgya is
megtekinthető.
A
látogatók
megismerkedhetnek
alkotói
módszerével, írói munkásságával. Az épületben
egy
korabeli
eszközökkel
és
bútorokkal
berendezett konyhát is láthattunk.
Az emlékház szomszédságában található az egri
vár kicsinyített (Gárdonyi rönkvár) másolata,
amely alkalmas arra, hogy történelmi játék
keretében felidézzük a magyar történelem egyik
dicsőséges eseményét. A magyar és a török
csapatok versengtek egymással… nagyon jót
játszottunk.
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Gárdonyból Velencére mentünk, először a
Kastélyparkban fociztunk és beszélgettünk, majd
a tengerpartként kialakított tóparton pihentünk
meg, pancsoltunk a vízben és fagyiztunk is.
Aztán jól elfáradva elindultunk haza. Sajnos
nagyon
gyorsan
hazaértünk…
hétfőn
megkérdeztük Margó nénitől, hogy a következő
szombaton ismét elmegyünk-e? De nem sikerült
meggyőzni…
4. a osztály

Az általános iskola Szülői Szervezetének
munkájáról…
2014/2015. tanév
Az iskola szülői közössége egész tanévben részt
vett illetve támogatta, lehetőségeihez mérten
anyagi támogatásban részesítette az iskola
programjait, rendezvényeit.
Döntéseinket mindig együtt hoztuk meg, sürgős
esetekben a Működési Szabályzatunk szerinti 3 fő
döntött.
Természetesen, mint minden közösség életében
vannak döntések, amelyekkel nem biztos, hogy
mindenki egyetért, egyetértett, de a többség
akaratát vittük tovább feladataink elvégzésében.
Az minden esetben elmondható, hogy a gyerekek,
a szülők, az iskola érdekeit helyeztük előtérbe.
Decemberben a Mikulás napi teadélután
lebonyolításában vettünk részt és természetesen
segítséget
nyújtottunk
a
Mikulás
bácsi
csomagjainak finanszírozásában.
Karácsonykor narancsot kaptak a gyerekek és a
pedagógusoknak, az iskola dolgozóinak is
kedveskedtünk, kellemes ünnepeket kívánva egy
kis figyelmességgel.
Következő esemény a farsangi rendezvény volt az
iskolában, ilyenkor hagyomány már, hogy a
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szülők süteményt árulnak melynek bevétele a
SzüSze tőkéjét gyarapítja. Ezúton szeretném
megköszönni mindazoknak az anyukáknak,
nagymamáknak a fáradtságát, akik az idén is
finomabbnál finomabb süteményt készítettek erre
az alkalomra.
Már a farsang előtt elkezdtük az utóbbi években
tavasszal megrendezett bálunk szervezését.
Fontos döntések, megbeszélések előzik meg
minden alkalommal ezt a rendezvényt, hogy minél
színvonalasabb programot hozzunk létre. Ebben
az évben nagy siker volt a 8. osztályosok palotás
tánca (Dezső Győző igazgató betanításával) és
falunk szülöttje, Jámbrik Máté csapatának
humoros, vidám, táncos bemutatója is. Giovi az
idén is nagyon jó hangulatot teremtett, és bízunk
benne, hogy a következő bálokon is számíthatunk
önzetlen segítségére, amit ezúton is köszönünk!
A gyereknap programjait ebben a tanévben nem
mi szerveztük, de az ebédről mi gondoskodtunk.
Bográcsos paprikáskrumpli volt a menü virslivel,
Lajos bácsiék és a konyhás nénik most is sütöttek
lekváros buktát, és mindenki kapott Sport szeletet
is.
A Pedagógusnapról sem feledkeztünk meg, egyegy szál rózsával, néhány ideillő gondolattal
köszöntük meg gyermekeink tanárainak az egész
éves, kitartó munkáját.
Nagy esemény még az iskola életében a 8.
osztályosok ballagása. Ebben az évben is tudtuk
őket anyagilag segíteni, illetve a több alkalommal
előadott táncuk palotás ruhájának varratásához is
hozzájárultunk.
Az idén sajnos nem volt lehetőségünk mindent
támogatni,
de
nem
csak
az
anyagi
hozzájárulásokban mérhető a szülők segítsége.
Úgy gondoljuk nagy segítség az is, ha például a
szülő elviszi versenyre a gyerekeket, vagy felszerel
egy karnist, esetleg asztalt ragaszt, lefolyót,
konnektort szerel, vagy eljön takarítani a bál után,
hogy a Faluházat a megfelelő rendben és időben
átadhassuk, vagy segít tantermet, színpadod,
Faluházat, iskolát díszíteni stb.
Szerencsére eddig mindig voltak olyan szülők,
akik szabadidejüket nem sajnálva jöttek segíteni,
– bármiről legyen szó - teljesen önzetlenül.
Rövid összefoglalóm után szeretném minden
vállalkozónak,
magánszemélynek,
szülőnek,
nagyszülőnek
megköszönni
támogatását,
segítségét.
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Megragadva a lehetőséget, ezúton szeretnék az
általános iskola Szülői Szervezete, és a
fülöpszállási szülők nevében őszinte tisztelettel és
szeretettel elköszönni, és tartalmas, pihenéssel
teli nyugdíjas éveket kívánni Knódelné Kurdi
Julianna tanárnőnek, Jutka néninek.
Hol az áradó folyó?
Hol a titkot őrző tó?
Ami volt már nincs
A bennünk rejlő kincs
Egy szó, egy érintés
Hova bújt a napsugár?
Hol a bíbor arcú nyár?
Hol az ég ha kék?
A tűz és a jég
A hegy, az óceánA múlté már eltűnt a táj
Nincs már határ
Álomból ébredt és álomba száll
A hang és a fény más partot ér
Végtelen éjjel a csend visszatér
Hol a lepke szárnyú szél
Mikor halk mesét regél
Ami volt már nincs,
A bennünk rejlő kincs
Egy vers, egy dal a zongorán.
A múlté már eltűnt a táj
Nincs már határ
Álomból ébredt és álomba száll
A hang és a fény más partot ér
Végtelen éjjel a csend visszatér.
/Republic: Képlet/
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IKSZT hírei
Nyári Napközis Tábor a Közösségi Házban
Július 20-tól július 31-ig Napközis tábort
szerveztünk
a
Közösségi
Házban
az
Önkormányzat támogatásával. 28 fő jelentkezett
1-6. osztályos korig. Változatos programokkal
vártuk a gyerekeket, mindennap másik önkéntes
közreműködésével.
Első napon Piller Balázs tartott zenés, játékos
délutánt. Kedden délelőtt Orbán Eszterrel
énekeltek, gitároztak, furulyáztak a gyerekek.
Délután Páli Tiborné Katikával kézimunkáztak.
Szerdán a focipályára tervezett métát a hőség
meghiúsította, ezért a parkban a nagy fák
árnyékában Kollár Kati nénivel játszottunk.
Másnap
Tengölics
Margó
nénivel
kézműveskedtünk, pénteken pedig Horogszegi
Sára nénivel foltképeket készítettünk.
A második héten hétfőn délelőtt Morvai Józsival
Naprendszer
túrára
mentünk,
délutáni
pihenésként előadást hallgattunk az univerzum
titkairól. Kedden Miskolczi Aranka sportnapot
tartott a faluházban. Következő napon Bugyiné
Csóti Ottiliával és Csóti Gabriellával a
homokbuckába kirándultunk és állatlábnyomokat
öntöttünk
ki
gipsszel,
amit
később
beazonosítottunk. Délután az eső miatt
bekényszerültünk a Közösségi Házba és mesét
néztünk.
Csütörtökön
Kulcsárné
Járdi
Margitkával báboztunk és hűtőmágneseket
készítettünk.
Az
utolsó
napon
délelőtt
akadályversenyre indultak a csapatok a faluban
egy vaktérképpel. Délután Tercsiné Hetényi Viki
nénivel origamiztunk, ezután pedig Novák Anikó
tánctanárral táncolni tanultunk.
Este tábortűzzel zártuk táborunkat, ahol
megköszöntük a segítők munkáját és búcsúztattuk
a gyerekeket.
A két hét játékfelelőse Orsós Lali volt, aki
főiskolás szakmai gyakorlatát töltötte nálunk.
Ezúton is szeretnénk minden önkéntesnek
megköszönni a munkáját, valamint a közösségi
szolgálatban és a diákmunkában résztvevő
fiatalok segítségét!
Gaálné Teréki Erzsébet

Magyar Beáta
Szülői Szervezet elnöke
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Civil szervezetek, egyesületek
Tegyünk Fülöpszállásért
Egyesület
Emlékműsor és megemlékezés
világháború 100 éves emlékére

az

I.

„A harcot, amelyet őseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.”
/József Attila: A Dunánál/
2014 ősze óta folynak megemlékezések szerte az
országban. 100 éve kezdődött az I. világháború, és
sajnos még 4 évig aktuálisak lesznek ezek a
rendezvények. Az Osztrák-Magyar Monarchia
által kirobbantott „világégés” magyar áldozatai
előtt tisztelgünk.
Nincs mit ünnepelni! - mondják egyesek.
Mint annyiszor történelmünk során, most is
idegen érdekekért keveredtünk háborúba.
Kényszerből, idegen parancsszóra vonult hadba 3
millió 800 ezer magyar katona. Sokuk jó kedvvel,
önbizalommal, hiszen a hatalmasok azt ígérték,
hogy „Mire a levelek lehullanak, katonáink
hazatérnek”. Ebből lett 4 és fél év, kb. 660 ezer
hősi halott, 800 ezer sebesült, rokkant, közel 700
ezer hadifogoly, egy elszegényedett, lepusztult,
megcsonkított Magyarország.
Hát valóban nincs mit ünnepelni!
De emlékezni lehet, sőt kell. Megemlékezésekkel
kell életben tartani a rég halottakat. Akár elestek a
harcban, akár hazatértek, hősök voltak mind. A
harcokban elesettek egyértelműen hősi halottak,
kegyelet-teljes tisztelet övezte őket, de ugyanúgy
hősök azok is, akik végigélték, túlélték azokat a
történéseket,
amiket
a
kiállítás
képei
dokumentálnak. Ezek a háború idején készült
fotók segítenek megérteni, mit kellett átélniük a
világháború katonáinak.
A helyi megemlékezést a TeFE szervezte, kérve a
lakosság támogatását. Elsősorban a fülöpszállási
vonatkozást szerettük volna feldolgozni, így a
kiindulást a hősi emlékmű névsora jelentette.
Ennek
alapján
kerestük
meg
a
vélt
leszármazottakat tárgyak, fotók, szájról-szájra
adott családi történetek, személyes emlékek
reményében. Ha nem is túl sokat, de találtunk.
Főleg az idősebb korosztálynál, ami érthető,
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hiszen 100 év telt el. Nekik, néhányuknak még
személyes emlékük is van a szerencsésen hazatért
nagypapákról, de a fiataloknak már csak
történelem. Annál meghatóbb volt, ha közöttük is
találtunk olyanokat, akik még őriznek fotókat,
tábori lapokat, hivatalos iratokat felmenőjükről.
Köszönet mindazoknak, akik keresgéltek és
segítettek bennünket bármilyen dokumentummal,
innen-onnan szerzett adatokkal. A megnyitót
június 4-én tartottuk. A megemlékezés gerincét
Gubacsiné Ámon Márta vetítéssel kísért értékes
előadása képezte, amely felvillantotta „a nagy
háború” minden fontosabb eseményét, kiemelve a
magyar vonatkozásokat. Az érzelmi csúcspontot
Gyóni Géza háborús költő Csak egy éjszakára…
című verse jelentette.
Az előadáshoz kapcsolódott a Kék Nefelejcs
Dalkör szereplése Varga István vezetésével.
Citerakísérettel katonadalokat énekeltek, amelyek
jó választással az egyes eseményekhez, vagy az
éppen aktuális hangulatokhoz illettek. Ugyanúgy
elhangzott néhány vers is, iskolások, fiatalok
előadásában, akiket Kollár Katalin tanárnő
készített fel.
Az előadást követően a Hősök Emlékművénél
folytatódott a megemlékezés. Varga Istvánné
ismertette
az
emlékmű
létrehozásának,
felállításának
történetét,
majd
gyertyákat
gyújtottunk és a két egyház vezetője Kovács
Botond Árpád és Kiss József imát mondott az
elhunytakért. A Himnusz éneklése és a koszorúzás
után tovább vonultunk a Trianon-emlékműhöz,
ahol Kiss József plébános rövid megemlékezést
tartott. A népünket igazságtalanul és fájdalmasan
érintő eseményről az elfogadás és megbékélés
jegyében beszélt.
Barkaszi Szilvia vezette énekkar szereplése után
itt is elhelyeztük az emlékezés koszorúját.
A Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület nevében
köszönetet mondunk minden szereplőnek,
felkészítőnek, adatszolgáltatónak és a kiállítás
létrehozóinak.
Bízunk benne, hogy a nagyszámú résztvevő és
látogató ezentúl még nagyobb kegyelettel és
büszkeséggel gondol a háború - és különösen saját
- hőseire.
Kubinyiné Horogszegi Sára
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Első félév a Mozgáskorlátozottak
Csoportjánál
Idén is megtartottuk a szokásos ünnepeinket
(megalakulásunk évfordulója, nőnap, anyák
napja). Több csoportmeghívást is kaptunk, de
szűkös anyagi helyzetünk miatt nem tudtunk
eleget tenni mindenhol.
Lakitelken immár 16. alkalommal az „Együtt
Egymásért az akadálymentes élet reményével”
rendezett találkozón most is, mint mindig, részt
vettünk.
Dalos ajkú énekeseink, hála Varga István Úr
vezetésének, most is remekül helyt álltak. Jóleső
érzés volt, hogy ezt a rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Polgármesterünk, Alpolgármesterünk
és egy Képviselőnk is.
Jót fürödtünk Cserkeszőlőn, majd nyugdíjas
találkozóra kaptunk meghívást a Pest megyei
Albertirsára. Sok szép műsor volt, lehetett
fürödni, az egész napos élőzenére táncolnimulatni, de az i-re a pontot a vendég színészek és
a tálka gulyásleves tette föl.
Az idén is két turnusban nyaraltunk Tőserdőn a
faházunkban, először a kislányok, majd a fiúk. Ha
igény volna rá, lehetne jelentkezni, mehetnénk
többen és többször is, csodálatos kikapcsolódás.
A nyárra még vannak terveink: Szeretnénk Pécsre
kirándulni, fürödni Mórahalmon és a szokásos
Nótadélutánt sem hagynánk ki Budapesten.
Kisfalunk programjain is szeretnénk részt venni,
mint eddig is, ha lesz rá lehetőség.
Mindenkinek további szép nyarat és jó egészséget
kívánok!
Csoport Titkár
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