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FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI LAPJA
Mennék eléd

Fülöpszállás község
Képviselő-testülete nevében
minden kedves olvasónak
kellemes húsvéti ünnepeket
kíván:
Gubacsi Gyula

Mennék eléd, mert itt vagy már közel.
A déli oldalon leselkedel.
Gyökerek hallják könnyű léptedet,
átküldesz egy-egy halk leheletet,
mely szűzies még és illattalan,
de sejtető, jó langyossága van.
Csak arcom érzi még, nem sejti más,
varázs van benne, keltető varázs.
Ahol jársz, néma éberség fogad,
keresed a rügyes sombokrokat,
hogy langyosságoddal rájuk lehelj
s kipattanjon a sárga kis kehely.
Feljössz az élre, melyet hó erez,
íj válladon, a hátadon tegez,
benne az arany nyílakat hozod,
melyekkel a telet megnyilazod.
Mennék eléd, s mint fényváró anyám,
még utoljára elkiáltanám
nevedet, melyből napfény sugaraz:
Tavasz, tavasz! Tavasz, tavasz, tavasz!
Áprily Lajos

polgármester
Kedves Olvasóink!

Tisztelt Lakosok!
Az elmúlt hónapok nem teltek tétlenül az
Önkormányzatnál, az elvégzett munkánkról és az
előttünk álló feladatokról szeretném röviden
tájékoztatni Önöket.
Az adósságkonszolidációban nem részesült
települések
fejlesztésére
kiírt
pályázaton
Fülöpszállás 44 millió forint támogatást nyert el.
Ezt a forrást szigorúan a jogszabályban
meghatározott célokra fordíthatjuk. Ebből a
pénzből történt meg a Községi Könyvtár fűtésének
korszerűsítése, illetve jelenleg is folyamatban van a
Polgármesteri Hivatal fűtésének átalakítása.
Mindkét beruházás – évről-évre - jelentős anyagi
megtakarítást eredményez a településnek.
(folytatás a 2. oldalon)

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy
terveink szerint a Fülöpszállási Újság a jövőben
negyedévenként, tehát évi 3 helyett 4 alkalommal
jelenik meg. Igyekszünk mindig megújuló
tartalommal és a települést érintő friss
információkkal szolgálni Önöknek.
Lapszámaink online is elérhetők a
www.fulopszallas.hu/fulopszallasi-ujsag
webcímen,
az Önkormányzat Facebook oldalán pedig hétrőlhétre minden aktuális tudnivalót megosztunk
Önökkel. Like-oljanak minket a
www.facebook.com/fulopszallas oldalon!
Szerkesztőség
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Kiskunkapitány avatás Fülöpszálláson

(folytatás a címlapról)
A pályázati lehetőségeket figyelembe véve 2016 a
magánszemélyeknek, a vállalkozóknak és az
önkormányzatoknak egyaránt egy igen intenzív
évnek ígérkezik. Ennek megfelelően községünkben
is több pályázat előkészítése zajlik egyidejűleg.
Ennek keretein belül:


elkészült és jelenleg engedélyeztetés alatt
van az új óvoda tervdokumentációja,



kidolgozás alatt van a településközpont
csapadékvíz elvezetésének koncepciója,



tervezési fázisban van a szakiskola
épületének felújítása, átalakítása.

A Művelődési Ház teljes felújítása fontos és sürgős
feladat. Ennek érdekében megtörtént az épület
statikai felmérése, s miután az pozitív eredményt
hozott, jelenleg a felújítás, bővítés terveinek
készítése zajlik.
A másik kiemelten fontos és régóta húzódó feladat
a Gyógyszertár épületének tetőfelújítása. Erre a
beruházásra már több árajánlattal is rendelkezünk,
amint biztosítani tudjuk a szükséges forrást,
azonnal megrendeljük a munkát.
A Balázspusztán élőknek égetően szükséges lenne
a jelenleg nagyon nehezen járható bekötőút teljes
felújítása. A Vidékfejlesztési Program várható
pályázatai között szerepel ilyen jellegű kiírás,
bízom benne, hogy élni tudunk a lehetőséggel és
meg tudjuk oldani ezt a régóta fennálló problémát.
Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy
pályázataink sikeresen szerepeljenek, minél több
forrást szerezzünk településünknek, melyek
felhasználásával
tovább
fejleszthetjük
Fülöpszállást.
Március közepétől a Községi Önkormányzat 5
közfoglalkoztatási programban közel 50 főnek
biztosít munkalehetőséget. Folytatjuk az elmúlt
évben indított mezőgazdasági programot, bízunk
benne, hogy az idén is sikeres és eredményes lesz a
szociális
kertészetünk.
Külön
programot
indítottunk a Polgármesteri Hivatal udvarának
parkosítására,
az
ott
található
garázsok
felújítására, a közterületek és zöldfelületek
ápolására. Bízom benne, hogy sikerül olyan
értékteremtő munkát végezni, amelyre minden
fülöpszállási büszke lesz.
Gubacsi Gyula
polgármester

A kunok III. világtalálkozója rendezvényeinek
sorában 2015. szeptember 20-án Fülöpszálláson,
az egyik legősibb kiskun településen került sor a
kiskunkapitány beiktatási ceremóniára. Ez az
esemény 2005 – az első kiskunkapitány
megválasztása – óta immáron a IX. ilyen alkalom a
kiskunok életében. A szemerkélő eső ellenére igen
nagyszámú érdeklődő – a falu apraja-nagyja –
gyülekezett a Művelődési Ház udvarán, ahol az új
piaccsarnok adott esőtől is védő helyet a
rendezvénynek. Délelőtt 11 órakor érkeztek a
kapitányokat, illetve a ceremónia résztvevőit
szállító hintók, élükön a Hármas Kerület zászlait,
Fülöpszállás lobogóját és a magyar nemzeti zászlót
vivő huszárokkal a helyszínre. A huszárok
elhelyezték a zászlókat a színpad hátterében
kialakított zászlótartókon, majd bevonultak a
ceremónia résztvevői és a díszvendégek. Elsőként
Dr. Bálint György beiktatásra váró kiskunkapitány
és párja, majd Borbás Ferenc jászkun főkapitány és
párja, Kovács Imre leköszönő kiskunkapitány és
párja,
végül
Illésy
Ádám
emeritus
nagykunkapitány és Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet,
az MTA doktora, nyugalmazott múzeumigazgató
foglalták el helyüket az első sorokban. A
rendezvényt
megtisztelték
jelenlétükkel
a
szomszédos települések polgármesterei, Fábián
József emeritus jászkun főkapitány, Tóth Lajos
nagykun kapitány és Mészáros Márta, a Kiskun
Múzeum igazgatója. Az egyenruhás huszárok, a
kapitányok és kapitánynék díszes viseletbe öltözött
csoportja nagy tetszést aratott az érdeklődők
körében.
A Himnusz közös eléneklése után Gubacsi
Gyula, Fülöpszállás polgármestere köszöntötte az
ünnepség résztvevőit, vendégeit és az érdeklődő
lakosokat. Hangsúlyozta e szép hagyomány, a
hagyományőrzés fontosságát a kun identitás
megőrzésében, erősítésében. Őt Varga Istvánné
történelemtanár, helytörténeti kutató követte, aki
most
megjelent
„Mozaikok
Fülöpszállás
történetéből a II. világháborúig” című könyve
alapján a kunok bejöveteléről, Fülöpszállás
keletkezéséről, nevének eredetéről tartott rövid
előadást. Őt Hajdú László követte, aki tárogatón
autentikus dalokat játszott, majd a fülöpszállási
Kék Nefelejcs Daloskör műsora következett, akik
alföldi,
kunsági
dalokat
adtak
elő.
A beiktatási ceremónia kezdeteként Varga István
mondta el a Kun Miatyánkot kun és magyar
nyelven.
Kovács Imre leköszönő kiskunkapitány kapitányi
munkásságáról szóló beszámolójával folytatódott a
ceremónia. Elmondta, hogy regnálása ideje alatt
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erejéhez mérten mindent megtett a kiskunok
képviselete, a kiskun identitás erősítése érdekében.
Rendezvényeken, konferenciákon, jeles települési
eseményeken vett részt, mint kiskunkapitány,
őrizve és erősítve a hagyományokat. Beszámolója
végén a Sárfehér Néptáncegyüttes tánccal
köszöntötte a leköszönő kiskunkapitányt. Borbás
Ferenc jászkun főkapitány elismerő oklevelet adott
át Kovács Imrének kapitánysága alatt végzett
munkája
elismeréseként.
Kovács Imre már a Kiskun Önkormányzatok
Szövetsége elnökeként beszélt a kapitányválasztás
történetéről, jelentőségéről, majd Bánkiné Dr.
Molnár Erzsébet olvasta fel a beiktatásra váró
kiskunkapitány, dr. Bálint György életrajzát.
Elmondta, hogy fülöpszállási születésű állatorvos,
gazdálkodó, hét gyermek édesapja és elkötelezett
hagyományőrző. Ismét Kovács Imre, a KÖSZ
elnöke lépett a mikrofonhoz. Ismertette a KÖSZ
döntését az új kapitány jelöléséről, majd az
ünnepélyes eskütétel következett.

2016. március

A Sárfehér Néptáncegyüttes az új kiskunkapitány
tiszteletére táncolt, többek között a kun verbunkot
is „eljárták”.
A ceremónia a Szózat közös eléneklésével ért véget,
majd a kapitányok és párjaik hintókon, huszárok
kíséretében Hajdú László tárogatómuzsikájának
hangjai mellett vonultak el a díszebéd helyszínére.
Varga István

A KÖSZ elnöke olvasta, dr. Bálint György utána
mondta az eskü szövegét.
Én, Dr. Bálint György, akit Isten kegyelméből a
mai napon a kiskunok kapitányának választottak,
fogadom,
hogy
tisztségemet
mindenkor
becsülettel ellátom, s magamat a kiskun nép
szolgálatába állítom.
Soha semminemű módon a kiskunok becsületén
szégyenfoltot
nem
ejtek
és
minden
cselekedetemmel méltó leszek kiskun őseim
emlékéhez.
Isten engem úgy segéljen!
A közönség felállva, feszült csendben hallgatta
végig, és a végén dörgő tapssal fogadta.
A kapitányi jelképeket, a kacagányt, a süveget
Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója, a
tanúsítványt és a pecsétet Bánkiné Dr. Molnár
Erzsébet adta át. A kiskunkapitányi kardot a
leköszönő kapitány nyújtotta át. A karddal Borbás
Ferenc jászkun főkapitány övezte fel az új
kiskunkapitányt, egyúttal a kapitányi medált is a
nyakába akasztotta. Gubacsi Gyula polgármester
borral kínálta a ceremónia résztvevőit, az új
kiskunkapitány pedig pohárköszöntőt mondott.
Megköszönte a megtisztelő megbízatást és
megígérte, hogy elődeihez, és települése
hírnevéhez méltó módon látja el feladatát, majd a
koccintások után a jelenlévők egészségére ürítette
poharát.

Kiskunkapitányok tanácskozása
Fülöpszálláson
A Kiskunkapitányok Tanácsa 2016. március 12én,
Fülöpszálláson
tartott
tanácskozást.
Dr. Bálint György kiskunkapitány meghívására
részt vett az eseményen Borbás Ferenc jászkun
főkapitány, valamint Dózsa Tamás, Fábián József,
Lesi Árpád, Sövény Sándor és Szépe Ferenc
emeritus kiskunkapitányok.
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Dr. Bálint György üdvözlő szavai után Gubacsi
Gyula, Fülöpszállás polgármestere köszöntötte a
megjelenteket. Elmondta, mennyire fontosnak
tartja a kiskun hagyományok megőrzését, életben
tartását és a jelenlévők ennek érdekében végzett
munkáját, majd röviden bemutatta településünket.
A meghívás a kapitányok feleségeit, párjait is
invitálta. A megjelent hölgyek – a tanácskozás
ideje alatt – Varga Istvánné helytörténeti kutató
vezetésével ismerkedtek a falu nevezetességeivel.
A tanácskozás – rendhagyó módon – az
egyebekben tervezett témák tárgyalásával indult,
mivel - mint azt Dózsa Tamás elmondta -, már
hosszú ideje nem találkoztak és sok fontos
kérdésről kell, hogy szót váltsanak. Aggodalmának
adott hangot, mert úgy érzi, mintha a kiskun
településvezetők elfordultak volna ügyüktől. Mi
lehet ennek az oka? – tette fel a kérdést. A jászok
példájára hivatkozott, ahol érezhetően sokkal
erősebb a polgármesterek aktivitása, nagyobb a
támogatottság.
Több
hozzászóló
mondott
véleményt a kialakuló vitában, ami igen tartalmas
és előremutató volt. Legfőbb tanulsága talán úgy
foglalható össze, hogy nem „felülről” kell várni a
megoldást, hanem nekik kell kezdeményezőbbnek,
bátrabbnak
lenni,
összefogva
a
Kiskun
Önkormányzatok Szövetségével. Többször és
sokféle módon meg kell mutatni magukat,
ráirányítani a közfigyelmet és a megyei vezetés
figyelmét is a kiskun hagyomány életben
tartásának fontosságára. Lesi Árpád javaslata
szerint a kiskun területen működő országgyűlési
képviselő urakat is meg kell nyerni ehhez. Borbás
Ferenc főkapitány is kifejtette álláspontját és sok
elgondolkodtató kérdést vetett fel. Dr. Bálint
György regnáló kiskunkapitány javaslatára
megállapodtak, hogy egy hónapon belül ismét
találkoznak, és folytatják a stratégia kidolgozását.
Másik nagyon fontos téma volt egy egyesület
létrehozása, aminek tervét korábban Dózsa Tamás
vetette fel. Fábián József most egy részletesen
kidolgozott tervezetet adott át mindenkinek
tanulmányozásra
azzal,
hogy
következő
tanácskozásukon beszéljék meg és hozzanak
döntést. Akciókat kell szervezni, kiadványokat
készíteni, hogy ismertségüket, támogatottságunkat
növelni
tudják,
hogy
a
fiatalokat
is
eredményesebben tudják bevonni a munkába. Lesi
Árpád Kunszentmiklóson eredményesen működő
– és esetleg követhető - példákat mondott el.
Mindenképpen fontosnak tartja a települési
polgármesterek megnyerését és gazdasági háttér
keresését, hiszen be kell látni, hogy sok
elképzelésnek, tervnek komoly gazdasági vonzata
van. Néhány ötletét is ismertette a gazdasági háttér

2016. március

megteremthetőségére
vonatkozóan,
majd
elmondta, hogy Kunszentmiklóson május 7-re
tervezi
a
Redemptio-s
megemlékezést.
Megállapodtak abban, hogy következő ülésükön
fognak az ünnepségekről és egy lehetséges
központi ünnepség helyszínéről tárgyalni és
dönteni.
A jó hangulatú, tartalmas tanácskozást követően
dr. Bálint György a Faluházba invitálta a
résztvevőket, ahol az óvodai szülői munkaközösség
bálja kezdődött. A bál kezdetén Gubacsiné Ámon
Márta, a Mesevár Óvoda Szülői Szervezetének
elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd a helyi
kisgyermekek tánca és a Sárfehér Táncegyüttes
színvonalas
bemutatója
szórakoztatta
a
közönséget. Finom csontlevessel, fülöpszállási
birkapörkölttel és rétesekkel látták vendégül a
kapitányokat és párjaikat.
Varga István
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A Kiskőrösi rendőrkapitányság hírei

Óvodás bál

Itt a jó idő, előkerültek a kerékpárok! A
kerékpározás, azon kívül, hogy nagyszerű sport,
sokan ezzel járnak munkába, iskolába. Mivel a
kerékpár is jármű, ezért a KRESZ előírásai
vonatkoznak a vezetőjére. A világítás a kerékpár
fontos tartozéka. A kerékpárokat éjszaka minden
esetben ki kell világítani, elöl sárga vagy fehér,
hátul pedig piros fénnyel. Lakott területen kívül a
fényvisszaverő mellényt a kerékpárosnak viselni
kell. A kerékpáron egy 16 éven felüli személy a
megfelelően kialakított ülésen egy 10 éven aluli
gyermeket szállíthat! Tilos a kerékpárral ugratni,
kacsázni, elengedett kézzel közlekedni, telefonálni,
valamint állatot pórázon vezetni és ittasan
kerékpározni! Kanyarodás esetén minden esetben
hátra kell nézni és meggyőződni arról, hogy a
kerékpár előzését más jármű nem kezdte meg, ezek
után vállmagasságig oldalra emelt karral kell
jelezni a továbbhaladási irányt. A kerékpárutat,
kerékpársávot használni kell annak, aki kerékpárral
közlekedik, hiszen a KRESZ előírja, a
kerékpárosok biztonságos közlekedése érdekében
lett kialakítva!

2016. március 12-én a Mesevár Óvoda Szülői
Szervezete jó hangulatú, szezonzáró bált
szervezett.

Fülöpszálláson történt
A rendelkezésre álló adatok alapján 2016. 01. 20án 11 óra 20 perc körüli időben egy 66 éves
fülöpszállási lakos az általa vezetett Ford típusú
tehergépkocsival
közlekedett
Fülöpszállás
belterületén a Petőfi Sándor utcán. Haladása során
egy vele szemben kerékpárral közlekedő 71 éves
fülöpszállási lakos balra kívánt kanyarodni úgy,
hogy nem adott elsőbbséget a gépkocsinak. A Ford
vezetője fékezett, de az úttest közepén a
kerékpárossal érintőlegesen összeütközött. A
baleset következtében a kerékpáros az elsődleges
orvosi szakvélemény alapján 8 napon túl gyógyuló
súlyos sérüléseket szenvedett.
Baltás Adrienn

Vannak olyan ügyek, amelyeket érdemes
támogatni. Márpedig egy jótékonysági bál ilyen
eseménynek minősül. Támogatókban szerencsére
nem volt hiány.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy
megköszönjem mindazoknak az anyagi és
természetbeni
felajánlását,
akik
segítséget
nyújtottak
rendezvényünk
sikeres
lebonyolításához:


a 4 birka adományozóinak: dr. Bálint
Györgynek, Bíró Mihálynak, Losonczi
Sándornak;



a húsdarabolóknak: Borbély Zsoltnak,
Oláh Albertnek, Deák Imrének, Deák
Sándornak, Cseh-Szakáll Józsefnek;



a finom vacsorát szakácsainknak: Tóth
Imrének,
Borbély
Zsoltnak,
Borda
Károlynak,
Körmendi
Lajosnak
és
segítőinek.

Azoknak is szeretnék köszönetet mondani, akik
kétkezi segítségüket ajánlották fel, illetve
bármilyen más módon járultak hozzá bálunk
sikeréhez.
A színvonalas műsort Hofmaiszter Anikó óvodás és
kisiskolás tanítványai, valamint a Sárfehér
Néptáncegyüttes szolgáltatta. A jó hangulatról
Korcz Gábor és Társa gondoskodott, akik hajnali
fél 6-ig húzták a talpalávalót.
Rengeteg tombolatárgyat kaptunk, ennek hála az
éjféli tombolasorsoláson értékes ajándékok
találtak gazdára. Fődíjunk egy 30.000 Ft-os Media
Markt vásárlási utalvány volt.
Az est teljes bevételét, a tavalyihoz hasonlóan,
óvodánkra és annak kis lakóira fogjuk fordítani.
Reméljük, hogy idén is számos hasznos dologra
költhetjük el!
Az elmúlt évi jótékonysági bál bevételéből sikerült
vásárolni: az óvoda udvarára egy lengőgerendát,
egy homokozó keretet, a kisebbek számára egy
csúszdát. A gyerekek kedvencének számító
mászókát
felújítattuk,
valamint
sikeres
gyermeknapot szerveztünk.
Az összefogás jó dolog, köszönet érte!
Gubacsiné Ámon Márta
Szülői Szervezet elnöke
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Iskolai élet
Teltházas farsangi bál
Február 13-án, szombaton zsúfolásig telt a faluház
mosolygó, vidám gyerekekkel, hozzátartozókkal,
rokonokkal együtt. Jóleső érzés volt látni milyen
sokan eljöttek, hogy megcsodálják a színvonalas
előadásokat
és
jelmezeket.
A
csoportos
produkciókból álló színes kavalkád mára falusi
rendezvénnyé nőtte ki magát.
A pedagógusok a készülődés minden pillanatát
kihasználják közösségépítésre is. A sok próba és
előkészület során megtanulnak a gyerekek
együttműködni, csoportban dolgozni, véleményt
alkotni és esetleg konfliktusokat kezelni. Ezen a
napon iskolánk valamennyi tanulója jelmezt öltött,
volt, aki kétszer is. Nem csak a gyerekek, hanem
többségében az osztályfőnökök is részt vettek a
produkciókban. Igényes, színvonalas előadásokat,
szép jelmezekben adtak elő az osztályok.
Az alsósok hupikék törpikéknek, pizzafutároknak,
mesehősöknek és a Karib-tenger kalózainak
öltöztek. A felsősök angyalnak, ördögnek,
börtönraboknak, cinegéknek öltöztek, valamint a
hetedikesek egy világjáró túra élményeit adták elő
a közönségnek. A nyolcadik osztályosok operett
slágerekből összeállított nyitó- és zárótánca
keretezte be a bemutatót. A látványos koreográfiát
az igazgató úr tanította be.
Büszke vagyok minden kedves kollegámra és
gratulálok nekik a sok ötletért, munkáért. Nagyon
örültem, amikor a szülők, nagyszülők odajöttek
hozzám, fátyolos szemmel gratuláltak és kifejezték
köszönetüket a délutánért. Ennél nagyobb öröm és
elismerés nem kell! Láttam a sok vidám gyereket,
ahogy fürödtek a sikerben és a boldogságban.
Elmondhatom, hogy a falu apraja-nagyja itt volt,
és sok adomány jött össze a gyerekeknek. Nagyon
sokan voltunk, és remélem, leszünk jövőre is.
Minden más rendezvényünkre szívesen hívom és
várom Önöket, jöjjenek el!
Dezső Győző
igazgató
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Népdaléneklő verseny Kiskőrösön
2016. február 23-án rendezték meg Kiskőrösön a
térségi népdaléneklő versenyt. Tanulóink itt is
nagyon ügyesen szerepeltek, büszke vagyok rájuk!
Horváth Cintia és Herpai Krisztina arany
minősítést, Deák Petra és Szabó Nóra bronz,
illetve arany minősítést kapott. Az arany
minősítést kapók között I., II. és III. helyezettet is
hirdettek. Szabó Nóra II. helyezett lett, a
csoportunk pedig III. helyezést ért el.
Szeretettel gratulálok a diákoknak és felkészítő
tanáruknak, Barkaszi Szilvia tanárnőnek!
Dezső Győző
igazgató

Legújabb siker a fülöpszállási diákoknak
2016. március 18-án került megrendezésre
Csengődön a 18. Balaton József Kupa nevű
labdarúgó verseny. Iskolánk 6 fős csoporttal vett
részt a rendezvényen (Gonda Imre, Gyenes Attila,
Lenkes Richárd, Mátyus Zsolt, Soltész Szabolcs és
Tóth Szabolcs). Nagy örömmel és igazán büszkén
osztom meg minden kedves olvasóval, hogy a
résztvevő négy csapat közül Fülöpszállás
csapata szerezte meg az első helyet. Ezzel
megkaptuk az első helyezettnek járó kupán kívül a
Vándorkupát is egy évre. Három különdíjat is
adományoz ilyenkor a szakmai zsűri, amelyből a
legjobb mezőnyjátékos címet is iskolánk
tanulója, Lenkes Richárd kapta.
Szívből gratulálok minden résztvevő fiúnak és
felkészítő tanáruknak, Pécsvárady Botond tanár
úrnak!
Dezső Győző
igazgató

Falfestés a suliban!
Már a tanév elején Dezső Győző igazgató úr
javaslatára
megbeszéltük,
hogy
diákönkormányzatunk felvállalja iskolánk nagy fehér
falainak színesebbé tételét. Első lépés az épület
lépcsőfordulójában lévő felület befestése volt.
Igazgató úr talált egy nagyon kedves, kivitelezhető
témát,
amelyben
visszaköszön
iskolánk
címermadara, a bagoly is.
Ezúton szeretném megköszönni az alkotóknak,
hogy szabadidejüket nem sajnálva részt vettek
iskolánk szépítésében, valamint köszönöm a
takarító néniknek kitartó türelmüket, akik még
néha este fél hatkor is kerülgettek, körbemostak
minket.
Az alkotók:
Nagy Nóra (8. o.), Tiringer Henrietta (8. o.),
Bojári Mónika (8. o.), Frics Anna (7. o.), Herpai
Krisztina (7. o.), Csomos Zsófia (7. o.), Tóth M.
Réka (7. o.), Pintér Sára (7. o.), Tengölics
Zakariás (7. o.)
Tengölics Margit
DÖK segítő ped.
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Az idén Kiskőrösön voltunk. Először Petőfi Sándor
szülőházát tekintettük meg, majd átmentünk a
Petőfi Múzeumba és a Kincseskamrákba. Ez utóbbi
a Kiskőröst érintő nemzeti viseletek és
foglalkozások, valamint Petőfi témájú alkotások
tárháza.
Ezek után a Közúti Szakgyűjteményt látogattuk
meg, ahol szintén nagyon jól érezték magukat a
gyerekek. Az pedig mindent elárul, hogy hazafelé
azt kérték a gyerekek, hogy „holnap is jöjjünk el…”!
Petőfi szülőháza 1780 körül épült, a legrégebbi
leírás szerint zsellér állományú ház udvarral, 130
négyszögöl területtel, házszáma 9. 1821-24-ig
Makovinyi Márton borbélymester tulajdona a
háromosztatú, középpadkás, vert falú, nádfedeles
népi műemlék, amit Petrovics István a fent jelzett
időben bérelt. 1859-ben Makovinyi Klára örökölte,
1863-ban csereszerződéssel került Martinovits Pál
kötélfonó mester és felesége, Varga Terézia
tulajdonába.
1861-ben
Ivánka
Imre
kezdeményezésére a házat megjelölték a ma is
olvasható márványtáblával. "Itt született Petőfi
1822. december 31."
A Közúti Szakgyűjtemény kiállítása 1974 óta
fedett- és szabadtéren mutatja be az út-, hídépítés,
fenntartás relikviáit. Itt található az a gőzúthenger
is, mely a "Robog az Úthenger" c. nagysikerű TV
film főszereplője volt. Az egyedülálló Közúti
Szakgyűjtemény a lelkes érsekújvári útmester,
Lévárdi Imre gyűjteményéből terebélyesedett ki. A
Közúti Szakgyűjtemény feladata az útépítéssel, fenntartással és szakmai irányítással összefüggő-,
valamint a szakma nagyjaira emlékeztető anyagok
és tárgyak összegyűjtése, megőrzése, bemutatása.
Tengölics Margit of.

Az idén is tetszett…
Osztályaimmal tanulmányi kirándulást teszünk
március idusán a Petőfi Emlékházakban.
Minden évben köszönet illeti a szülőket, hogy a
plusz költséget vállalva, elengedik gyermekeiket az
útra.
A harmadikosokkal Kiskőrösre, a
negyedikesekkel Szalkszentmártonra szoktunk
menni.
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A KT Bem József Általános Iskola
Herpai Vilmos Általános Iskolájának
alsós munkaközössége
az idén is meghirdeti

Meseelőadás a Faluházban
Március 16-án elűztük a telet… A jégszívű herceg
című előadást tekinthettük meg. A történet egy
morcos
hercegről
szólt,
aki
megtiltotta
birodalmában a nevetést, a dalt, a jókedvet. De
érkezett egy zenész-énekes vándor, aki a gyerekek
segítségével meglágyította a goromba uralkodó
szívét, és az országban újra szólt a dal, újra lehetett
nevetni, és végre nem volt tilos a jókedv.
A gyerekek örömére igazi tavaszt, újjászületést
varázsolt a két vándorszínész a Faluházban.
DÖK

„Vers a rajzban, rajz
a versben”
című rajzpályázatát a közelgő költészet napja
alkalmából.

A mellékelt versekhez illusztrációkat
várunk

2016. április 11-ig.
Alsó tagozatosoknak – Zelk Zoltán:
Alszik a szél
Felső tagozatosoknak –
Szabó Lőrinc: Hajnali rigók
Szabadon választott technikával, és tetszőleges
méretben (max. A3) lehet az alkotásokat
elkészíteni.
Az alkotások hátuljára a pályázók írják rá
nevüket, iskolájuk címét és a felkészítő
pedagógus nevét, elérhetőségét
(tel. szám, e-mail cím).
Leadási cím: KT Bem József Általános Iskola
Herpai Vilmos Ált. Isk.
6085 Fülöpszállás, Petőfi S. u. 4.

Eredményhirdetés:
2016. április 28-án
Fülöpszállás Herpai Vilmos Általános Iskola
zsibongójában.
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Civil szervezetek, egyesületek

2016. március
a helyi értéktárba felvett Hősök

szobrát.

Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület
Programjaink
2016. január 29-én Osztrák és bajor tájakon
címmel képes utazási élménybeszámolót tartott
Kulcsár Mihályné Járdi Margit és Csepregi
Lászlóné. Salzburg tartomány épített és természeti
értékei mellett a hírhedt Sasfészek történetét is
megismerhették az érdeklődők. A szép képekkel
illusztrált, sok érdekességet felsorakoztató előadás
bemutatta II. Lajos bajor király csodálatos
kastélyait, melyek ma is lenyűgözik az utókort.
Február 26-án Iskolák a fülöpszállási
pusztákon címmel Varga Istvánné tartott
előadást.
Mint a korabeli oklevelek is bizonyítják,
községünk már a XVII. és XVIII. században
birtokolta, vagy zálogba, haszonbérbe vette a
környező pusztákat. Ezeken a tágas pusztákon
kiterjedt tanyavilág alakult ki, s mivel a lakosság
is szaporodott, szükségessé vált az iskolák
létrehozása. Elsőként 1865-ben Kerekegyházaréten, majd 1902-ben Kurjantó pusztán és
Balázspusztán, ugyanekkor Fülöpkerekegyházán
I. és II. számú iskola létesült. 1930-ban épült
Székek pusztán (Kígyósháton) és Telekpusztán
tanyasi iskola. Ezekben 1962-ig illetve 1960-ig
volt tanítás.
Az előadáson a nagyszámú érdeklődő saját
élményekkel, emlékekkel egészítette ki a
hallottakat, s közösen találgatták, hogy a régi
fotókon kik láthatók. Az előadást megtisztelte
jelenlétével 4, tanyasi iskolában tanító pedagógus
is: Herpai Istvánné, Székely Sándorné, Szalai
Lászlóné és Nagyné Gyöngyösi Mária. Reméljük,
hogy újabb helytörténeti könyvben olvashatjuk is
ezeket a tényeket, élményeket.
Február 27-én a környező 2 szomszédos
településsel, Izsákkal és Soltszentimrével közösen
tervezett
Homoki
nőszirom
teljesítménytúránk leghosszabb, 44 kilométeres
távját tesztelte egy maroknyi csapat. A terep nagy
szintemelkedésektől mentes volt, ám néhány
helyen sár és a víz nehezítette a gyaloglást. Végül a
bátor indulók közül 5-en teljesítették sikeresen a
távot.
Március 30-án, szerdán 17 órakor az első
világháborús kiállítás folytatásaként újabb
adatokkal ismertetjük meg falunk lakosait, s

Április 11-én 17 órakor Költészet napi
megemlékezést tartunk 1 fotó 1 vers - és a
diákoknak szófelhő - kiállítással egybekötve. A
kiállítás felhívásai olvashatók az újságban.
Április 23-án már harmadszorra szervezzük meg
a Három határ találkozót. Szeretettel várjuk az
érdeklődőket! Keressék a rendezvény plakátját az
újságban!
Menyasszonyok
anno…
1945
előtti
menyasszonyi képeket keresünk. Részletek
cikkünkben…
Pályáztunk
Egyesületünk az első világháborút és a kapcsolódó
történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és
áldozatoknak emléket állító kulturális és
tudományos programok, művészeti tevékenységek
támogatása témában a Közép- és Kelet-európai
Történelem
és
Társadalom
Kutatásáért
Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-04 jelű
kiírásra benyújtott pályázata – a szakmai
bírálóbizottság döntése alapján – 500.000 Ft
támogatást nyert el. A támogatásból laptopot és
kiállítási paravánokat vásároltunk.

Menyasszonyok anno…
A TeFE a háborús hős férfi felmenők után újra kéri
a lakosság segítségét kiállítás megrendezéséhez.
Az első világháborús kiállítással hős férfi
felmenőink előtt hajtottunk fejet. Most boldogabb
esemény kapcsán a női elődökre szeretnénk
emlékezni a Menyasszonyok anno… kiállítással.
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Keressük a „legöregebb” menyasszonyt, azaz a
minél
régebbi
esküvői
képeket
1945-től
visszamenőleg.
Az esküvő volt az az esemény, amit mindenki
szeretett volna dokumentálni az utódok és a saját
örömére. Bízunk benne, hogy ezeket a családtagok
szeretettel meg is őrizték, és egy digitalizálás
idejére rendelkezésünkre is bocsátják. Ugyanúgy
mint a háborús képeket, ezeket is azonnal
visszaadjuk, s az általunk kinyomtatott fotó képezi
a kiállítás anyagát.
Kérjük, hogy aki tudja, hozza be a képet a
könyvtárba, vagy jelezze Kubinyiné Horogszegi
Sárának (0670/8845839), és házhoz megyünk.
Amennyiben tárgyi emlék – koszorú, fátyol,
kesztyű, keszkenő, kitűző, ruhadarab, vagy akár
csak foszlány is – megőrződött, azt is
szíveskedjenek jelezni.
Kérjük a képhez csatolt lapra írják fel az esemény
idejét, helyét, a képen lévő személyek nevét és a
közreadó nevét.
A kiállítást elegendő fénykép esetén – Falunapon
szeretnénk a nagyközönség számára létrehozni,
hogy minél többen gyönyörködhessenek benne,
hisz a menyasszony-nézés máig kedvelt szokás kis
településünkön.
Várjuk a fotókat!
Kubinyiné Horogszegi Sára

A képen Baky László állatorvos és Csernay Ilona a
polgári iskola igazgatójának esküvői képe 1934-ből.

2016. március

Kedves Fülöpszállási Lakosok, kedves
programjaink iránt érdeklődők!
Kérjük Önöket, hogy amennyiben programjainkon
részt
vettek,
azokkal
elégedettek
voltak,
támogassák munkánkat adójuk 1%-ával, vagy
lépjenek be egyesületünkbe, s az évi 1500 Ft
tagdíjukkal segítsék céljaink megvalósulását,
tevékenységünk színvonalasabb végzését!
Adószámunk: 18031371-1-03
Számlaszámunk: Rónasági Takarékszövetkezet
52500013-1105907
/A Községi Könyvtárban mindkét nyilatkozatot
megtalálják./
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Fülöpi Madarász Suli
Kedves Fülöpszállásiak!
2015-ben is számos helyben rendezett madaras
alkalommal szélesíthettük a helybeli gyerekek,
felnőttek természet iránt való érdeklődését,
tudástárát és madarak iránti szeretetét. 2016-ban
sem lesz ez másképp, már el is kezdődött a havonta
egy
alkalommal
tartandó
bemutató
madárgyűrűzések kapcsán, ahol vagy a Kiskunsági
Madárvédelmi Egyesület, vagy a Kiskunsági
Nemzeti Park munkatársai gyűrűzték a DVCS
parton élő, táplálkozó énekes madarakat.
Következő alkalmunk 2016. 04. 02. szombat,
DVCS-part.
Nagy örömömre szolgál az is, hogy sok gyermek
érdeklődik a természet, a madarak iránt. Figyelik a
madarakat, megtanulják az egyes fajneveket, és
számos alkalommal segítenek ezeken a néha
elárvult kis tollas jószágokon. Nagyon örülök,
amikor megosztják velem ezeket a történeteket, és
remélem
sokáig
természetszerető
fiatalok
maradnak! Remélem némelyikükből madarász
válik.
Közéjük tartozik Herpai Krisztike is, akinek
tollából fogadják sok szeretettel vidám kis madaras
történeteit, amit kis barátnőjével, Csomós Zsófival
éltek meg.
Madárbarát üdvözlettel:
Nagyné Grecs Anita
Mázli
Egy szokásos szeptemberi nap volt. Az iskola 2-3
hete már elkezdődött. Ugyanúgy mentem az
iskolába a templom menti járdán, mikor
észrevettem, hogy a templom sarkában egy kis
galamb kuporog. Odamentem hozzá, erre ő
elszaladt előlem. Végül aztán csak sikerült
megfogni, amikor a kezembe vettem remegett
szegényke a félelemtől. Gyorsan a toronyórára
pillantottam és láttam, hogy még van időm a
csöngetésig, így átszaladtam a kis madárral Anita
nénihez, aki madarász. Azt tanácsolta nekem,
vigyem vissza a galambfiókát oda, ahol találtam,
hátha a szülei megtalálják és etetik majd tovább.
Így is tettem, visszavittem és folytattam tovább az
iskolába az utat. Mikor odaértem, rögtön
elmeséltem barátnőmnek, Zsófinak mindent.
Elhatároztuk, hogy amikor véget érnek a tanórák,
és még mindig ott lesz a kisgalamb, hazavisszük.
Úgy döntöttünk, hogy a mamámhoz visszük a
kisgalambot, ahol majd gondját viseljük. Végre
vége lett a matekórának, ami az utolsó volt.
Odaszaladtunk az ablakhoz és láttuk, hogy még
mindig ott kuporog a templom sarkán.
Leszaladtunk a kis galambhoz és megsimogattuk,
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mire újra elkezdett remegni. Felvettem és
elindultunk a biciklink felé, ami az óvoda
kerítésének volt támasztva. Zsófi azt mondta, hogy
menjek tovább, ő hazaszalad és hoz fecskendőt,
amivel megitathatjuk a kismadarat. Kettő perc sem
telt bele, mire a mamámhoz értem, eközben a
kismadár értetlenül ült a bicikli kosárban.
Látszólag még életében nem utazott bicikli
kosárban, de nekem úgy tűnt, mintha egy kicsit
élvezte volna. Kivettem a kosárból és egy dobozba
tettem, nehogy véletlenül a 6 macskánk közül
valamelyik megkívánja magának ebédre. Ekkor
megérkezett Zsófi, hozta a fecskendőt, lerakta a
doboz mellé, én kihoztam a konyhából egy tiszta,
eldobható kávéspohárkát, amibe búzát tettem.
Beleraktam a dobozba. A kisgalamb elkezdte enni,
utána Zsófi megitatta a fecskendővel. Elkezdtünk a
neveken vacillálni, olyan nevet akartunk neki adni,
ami semleges, mert nem tudtuk, hogy fiú vagy lány
. A nevek közt voltak olyanok, mint például Pihe,
Mázli, de végül Mázli lett, mert szerencséje volt,
hogy rátaláltunk. Ezután nekiálltunk a ketrec
otthonossá tételének, ami egy nagy fehér téglalap
alakú műanyag ruháskosár volt. Elsőként az aljába
sódert és nagyobb kavicsokat tettünk, ezt követően
friss szalmából fészket készítettünk neki, amit a
kosár közepén helyeztünk el. Utána beletettük a
búzás tányérját és a vizeset is. Ezután tettünk bele
botokat az oldalába, hogy fel tudjon rájuk ülni. Az
utolsó lépés volt az, hogy Mázlit beraktuk, a kosár
tetejére pedig egy fa deszkalapos tetőt tettünk.
Teltek múltak a hetek, tubi egyre ügyesebben
verdesett. Minden nap kivettem a kosárból és
röptettem. Egyre hosszabban tudott repülni,
viszont egyre jobban kezdett tőlünk távolságot
tartani. Volt olyan nap, amikor felrepült a góré
tetejére és onnan egy napig le se jött. Egyszer,
amikor a földön csipegetett, a macska elmarta a
szárnyát és kitépte szinte minden farktollát.
Sikerült a Mázlinak elmenekülnie… szerencséjére.
Amikor megtaláltuk, már javában délután volt.
Újra a szárnyaink alá vettük Zsófival. Szerencse,
hogy nem nagyon sérült meg a szárnya.
Behintőporoztuk és váruk, hogy gyógyuljon. Zsófi
rendszeresen látogatta. Ahogy gyógyult, elkezdett
velünk megbarátkozni, és mire a farktollai kinőttek
elengedtük. A legnagyobb meglepetésünkre nem
ment el, hanem a család részévé vált. Amikor a
mama kiment a kertbe, jött utána totyogva, vagy
ha kiment a tyúkokhoz a tojást összeszedni, Mázli
is kirepült a tyúkól tetejére. A nyáron pedig
szerzett magának egy párt. Őt úgy hívják, hogy
Lajos. Tavaly már kétszer raktak tojást, sőt, ebben
az évben is raktak már tojást, de Mázlinak még
nem sikerült kiköltenie.
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Lizi

Lizi egy kis fecskefióka, akinek nyáron leesett a
fészke. Majdnem agyonnyomta a törmelék
szegényt. Zsófival a szárnyaink alá vettük.
Készítettünk neki sárgolyóból tapasztott fészket,
amit kibéleltünk tyúktollal. Szénával etettem,
itattam, csapdostam neki a legyeket, de a kedvence
a szitakötő volt. Zsófi is eljött segíteni a
gondozásában, etetésében, majd felhívtuk Anita
nénit. Azt mondta, etessem még alutasakos
macskaeledellel. Minden rendben volt. Mikor már
4-5 napja gondoztuk, mentem volna megetetni, azt
látom, hogy szegény Lizi a macska szájában van.
Rácsaptam a macska fejére, erre elereszttette, de
akkor már késő volt, a kezem közt halt meg. Az volt
a legszomorúbb, hogy nem tudtam rajta segíteni.

Hópehely
Hópehely egy fehér hím galamb. Sokszor láttam,
hogy a párjával egy feketés szürke galambbal
totyognak a templom körül. Szegény Hópehelynek
hiányzott a farktolla. Valószínű volt, hogy egy
macska téphette ki. Már nagyon éhes lehetett,
mert egészen közel mehettem hozzá, csak akkor
repült el. Másnap teletömtem a zsebem
takarmányborsóval és búzával. Amikor megláttam,
hazafelé menet belenyúltam a zsebembe, és
elkezdtem szórni a magokat. Egyre közelebb
lépdelt. Szegény Hópehely úgy tömte magába a
magokat, amilyen gyorsan csak bírta. Ekkor
megfogtam és hazavittem, mivel Mázli már nem
lakott a ketrecében, beletettem a fehér galambot.
Ezután adtam neki vizet és magvakat és
elszaladtam Zsófihoz, aki eljött velem megnézni. 34 napig volt nálunk lábadozni. Mindeközben a mi
kis Mázlink szórakoztatta, totyogott a kosár előtt,
búgott. Egy szó, mint száz, élvezte a társaságot, de
aztán úgy gondoltuk Zsófival, hogy el kellene
nevezni. Mivelhogy fehér volt, ezért magától
adódóan jött az ötlet, hogy Hópehely legyen a
neve. Hópehely viszont azt gondolta felevett és
megszökik. Így várt az adandó pillanatra, és
amikor magot adtam neki, fogta magát és kirepült
a góré tetejére, ott megpihent. Ekkor Mázli
odarepült hozzá, - vajon miről beszéltek, azt nem
tudom - de amikor Mázli visszarepült a
bukósisakjára, amit ő a fészkének nevezett ki,
akkor Hópehely is elrepült toronyiránt.
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MEGHÍVÓ
JÓTÉKONYSÁGI MŰSOROS
VACSORAEST

2016. április 16-án 18 órakor
a Művelődési Házban
A műsorban fellépnek:
Az Általános Iskola 8. osztályos táncosai és
6. osztályosai vidám farsangi jelenettel
A Kék Nefelejcs Daloskör
A Sárfehér Néptáncegyüttes
Vacsora: birkapörkölt
Vacsorajegy: 1.000 forint
Az est teljes bevételét a református templom
orgonájának hangolására ajánljuk fel.
Vacsora után tombolasorsolás!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Herpai Krisztina

Jegyek csak elővételben a lelkészi hivatalban
és Varga Istvánnál kaphatók.
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