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A tartalomból: 

 Mire tanít karácsony ünnepe? 

 Katolikus egyház hírei 

 Az iskolában történt… 

 Óvodai élet 

 I. világháborús emlékeket gyűjtünk! 

 Megújult szolgáltatások a könyvtárban és 

az IKSZT-ben 

 

 

Karácsony 

Ezüst esőbe száll le a karácsony, 

a kályha zúg, a hóesés sürű; 

a lámpafény aranylik a kalácson, 

a kocka pörg, gőzöl a tejsürű. 

 

Kik messze voltak, most mind összejönnek 

a percet édes szóval ütni el, 

amíg a tél a megfagyott mezőket 

karcolja éles, kék jégkörmivel. 

 

Fenyőszagú a lég és a sarokba 

ezüst tükörből bókol a rakott fa, 

a jó barát boros korsóihoz von. 

 

És zsong az ének áhitatba zöngve... 

Csak a havas pusztán, a néma csöndbe 

sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony. 

- Kosztolányi Dezső – 

 

 

2014. december  XXI. évfolyam 
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Tisztelt Lakosság! Tisztelt fülöpszállási 

Választópolgárok! 

Ezúton szeretném 
megköszönni, hogy a 2014. 
október 12-én megtartott 
helyi önkormányzati vá-
lasztáson megtiszteltek 
bizalmukkal és 
Fülöpszállás polgár-
mesterévé választottak. 
Településünk vezetőjeként 
elsődlegesnek fogom 
tekinteni az itt élő 
emberek sorsának 

alakulását, Fülöpszállás fejlődését. 

 

Ígérhetem, hogy a megválasztott képviselő 
testülettel közösen mindent meg fogunk tenni az 
elkövetkezendő 5 évben a település fejlesztése, 
fejlődése érdekében.  

A jövőben továbbra is számítok az Önök 
segítségére, javaslataikra, községünk fejlődését 
elősegítő ötleteikre. Bízom benne, hogy együtt, az 
összefogás erejével meg tudjuk majd oldani a 
legnehezebb feladatainkat is.  

A Fülöpszállás Községi Önkormányzat nevében 
Ady Endre soraival kívánok Önöknek Áldott 
Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag 
Boldog Új Évet! 

Gubacsi Gyula 
polgármester

 

Ady Endre: Karácsony 

I. 

Harang csendül, 
Ének zendül, 

Messze zsong a hálaének, 
Az én kedves kis falumban 

Karácsonykor 
Magába száll minden lélek. 

Minden ember 
Szeretettel 

Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumba 

A Messiás 
Boldogságot szokott hozni. 

A templomba 
Hosszu sorba 

Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 

Hálát adnak 
A magasság Istenének. 

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 

Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves, kis falumban 

Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma. 

 
II. 

Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 

De jó volna ünnepelni 
Odahaza.  

De jó volna tiszta szívből 
- Úgy mint régen - 

Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni. 

De jó volna mindent, mindent 
Elfeledni, 

De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 

Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 

Szeretetben üdvözülni. 

 
III. 

Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna, 

Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
És a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomoru útra. 

Golgota nem volna 
Ez a földi élet, 

Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget, 

Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 

Imádni az Istent 
És egymást szeretni... 

Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 

Szállna a világra... 

 

Református élet 

Református hírek 

 

„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy 
örömet, amely az egész népnek öröme lesz;  

Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, 
a Dávid városában.” Lk. 2,10-11 

 
Mire tanít karácsony ünnepe? 
 
Mit jelent a ma embere számára 
karácsonyt ünnepelni? 

Agyonhajszolt, fáradtságtól morcos és kedvtelen 
ember zorddá változtatja környezetét.  

Elgondolkodtam!  
Fáradt, ingerült és feszült hétköznapokból el 
lehet-e érkezni karácsony öröméhez, a betlehemi 
jászolhoz? 
Mintegy 10 esztendeje egy erős kettős fronthatású 
napon temetésen énekeltem, egy fiatal édesanyát 
búcsúztattunk, sokan sírtak. Onnét abba az 
iskolába siettem, ahol tanítottam. Az aulában két 
gyerek káromkodva verte egymást, közéjük 
álltam, a harciasabbat erőteljesen kellett lefogni, 
hogy iskolatársában és az iskola berendezésében 
kárt ne tegyen. Majd 32 felsős tanulószobára beírt 



3 FÜLÖPSZÁLLÁSI ÚJSÁG 2014. december 
gyereket felügyeltem. Az időjárásnak 
köszönhetően nem bírtak ezek a gyerekek azon a 
napon magukon uralkodni, veszekedtek, 
szófogadatlanok voltak, néhány beírást is ki 
kellett osztanom. Alig vártam, hogy leteljen az ott 
töltött néhány óra. Amikor a gyerekeket 
elengedtem, első utam az iskola közelében élő 
szüleimhez vezetett. Onnét mentem a Kálvin téri 
templomba esti istentiszteletre orgonálni, ahol 
igen jól képzett lelkészek hirdették alkalomról-
alkalomra Isten Igéjét. Este értem haza, 
elfáradtam. Nem tudtam a családomra figyelni, 
esti csendességemben a sírókért imádkozni, és az 
sem érdekelt, hogy mi hangzott el az 
istentiszteleten. Még éjjel is az iskolai 
feszültségtől zakatolt a fejem! 
Így ünnepelünk! Így ünnepelünk sokfelé a 
világban! Az ünnepben is a hétköznapoktól 
zakatol a fejünk! 
Kik hódoltak Betlehemben a megszületett 
Jézus előtt? 
A pásztorok, akik meghallották az angyali sereg 
énekét és elindultak Betlehembe a jászolhoz. A 
napkeleti bölcsek, akik meglátták a ragyogó 
csillagot az égbolton, s azt követve eltaláltak a 
szent szülepárhoz és a kisded Jézushoz.  
Kik nem hódoltak? 
Nem érkezett oda Heródes, a katonái is elkéstek, 
akik gyilkos szándékkal tartottak Betlehembe. 
Nem hódolt a ház gazdája, nem hódoltak 
Betlehem lakói, a népszámlálásra odaérkezett 
vendégek és sehonnan senki!  
Szeretne ünnepelni a világunk, 
készülődünk, de hogyan?  
Az üzletek tömve vásárlókkal, a kirakatok 
vásárlásra csábítóan kidíszítve, az utcákon 
felgyulladnak a karácsony díszfényei. Egyre 
többen Amerikát utánozzák, ahol a házak éleit, a 
kert fáit fényárban ragyogtatják. Vannak, akik 
szelídebb ünneplésre készülődnek; Családi 
együttlét, szentesti vacsora, ünnepi asztal. A 
mélyszegénységben lévők pedig a maguk terheit 
erre az ünnepre sem tudják igazán levetkőzni. A 
szeretet hiányában pedig emberek elkeserednek 
és elmagányosodnak, egyesek készülnek önmaguk 
életét eldobni.  
A nagy készülődés után az ünnep lepereg, az 
ajándékok egy részét már december 24-én este az 
internet adás-vételi oldalain mint felesleges, 
eladásra kínált holmit találjuk.  
Ünnepek után a felesleges kilók és 
gyomorrontásokból való lábadozások 
emlékeztetnek arra, hogy karácsony volt, s az 
összecsapott kezek: „hál’ Istennek, elmúlt”! 
Milyen kevesen érkeznek meg karácsonykor a 
betlehemi jászolhoz, az első karácsony 
csodájához, az ünnep igazi öröméhez! Így volt ez 
régen és így van ma is! 
Mit jelent számunkra az igazi Karácsony? 
- Karácsony rámutat a bűnre és következményére, 
Isten nélkül a lelki mélységbe került emberre.  Ezt 

reprezentálja Heródes király borzalmas 
cselekedete, a betlehemi gyermekgyilkosság 
elrendelése.  
- Rádöbbenti az embert, hogy Isten akkor sem 
fordít neki hátat, amikor az ember nem akarja 
Istent. Mindenkinek van lehetősége Isten feléje 
áradó szeretetét meglátni, megragadni és magába 
fogadni. 
- A Jézus halála és feltámadása által megváltott 
ember a kisded Jézust, mint szabadító Istent 
imádja. A karácsonyi ünnepkörhöz tartozó 
református énekek szinte mindegyike 
összekapcsolja a Megváltó születését a megváltás 
beteljesedésével. Karácsony előre mutat 
nagypéntekre és húsvétra, Jézus születése előre 
mutat halálára és feltámadására. Éppen ezért, mi 
reformátusok a „Jézuska megszületett…” helyett 
azt mondjuk, „az Úr Jézus megszületett…”. 
Karácsony üzenete: Isten emberré lett, hogy a 
bűnbe esett ember meglássa azt az utat, melynek 
kezdete karácsony, beteljesedése a megváltás, 
Jézusban az Örök Élet! 
Várakozás lehetősége: 
Advent a várakozás ideje, hogy valóban 
ünnepelhessünk. Lassítsuk le a rohanásainkat, ez 
az ünnep ne a sütemények és ételek sokaságáról 
szóljon, ne a mértéktelen és felesleges 
ajándékozásokról! Készülődjünk imádsággal, 
családi együttlétekkel, éneklésekkel, karácsonyi 
történetek olvasásával, közösségi programokkal, 
istentiszteleti alkalmakkal. Fülöpszálláson két 
templom harangjainak zúgása is bezengi falunkat. 
A harangszó nem emberi hívás, hanem Krisztus 
hívása, az elfogadás pedig az ember válasza. 
Találjuk meg egyházi közösségeinkben azt az Igét, 
amely első karácsonykor emberré lett. Így 
készüljünk az ünnepre és valóban ünnepeljünk! 

Kovács Botond Árpád 

 
Guti Tünde  

  
Nekem mit jelent az advent? 

Nem meleg kalácsot, 
hanem égi szeretettel 

érkező világot. 
 

Nekem mit jelent az advent? 
Szívben várakozást. 

Lelkem vágyik látni Jézust, 
boldog találkozást. 

 
Nekem mit jelent az advent? 

Minden teljesedik! 
Mit próféták megígértek, 

Krisztus megjelenik! 
 

Nekem mit jelent az advent? 
Nem a versfaragást, 

de az Úr jelenlétében 
csendes megmaradást. 
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S neked mit jelent az advent? 
Illatos koszorút? 

Látsz-e gyertyafényen túlra? 
Várod-e a Fiút? 

 

Istentiszteleti alkalmak: 
 

 Advent vasárnapjain 10 óra istentisztelet. 

 Csütörtökönként 17 órakor bibliaóra a 
lelkészi hivatalban. 

 Advent hétfőin 17 órakor mozifilmvetítés a 
gyülekezeti teremben. 

 December 23-án, kedden 17 órakor áhítat 
és gyülekezeti karácsony 
szeretetvendégséggel. 

 Gyermekkarácsony december 24-én, 
szerdán 14 órakor a templomban. Jól fel 
kell öltözni! 

 Karácsony első napja 10 óra istentisztelet 
úrvacsorával és keresztelővel a 
templomban. 

 Karácsony másod napja 10 óra ünnepi 
úrvacsorás istentisztelet a gyülekezeti 
teremben. 

 December 28., vasárnap 10 óra 
istentisztelet. 

 December 31., szerda 17 óra óévi 
istentisztelet. 

 Január 1. csütörtök 10 óra újévi 
istentisztelet újévi köszöntéssel és 
koccintással. 

 Január 4., vasárnap 10 óra istentisztelet. 

 Január 4., vasárnap 15 óra ünnepzáró 
áhítat és szeretetvendégség. 

 
Istentől megáldott karácsonyi 

ünnepeket és boldog újesztendőt 
kívánunk 

Fülöpszállás Lakosainak és minden 
kedves Olvasónak  

a Fülöpszállási Református 
Egyházközség nevében: 

 
Baky Zsuzsanna           Kovács Botond Árpád 
     főgondnok               református lelkipásztor 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

NAGY MÉRETŰ 

UTÁNFUTÓ 
KÖLCSÖNZÉS 
Belméret:  310cm x 160cm  
Ár:        4000 Ft / nap  
Varga Sándor     
06-20/985-61-84 
Szabadszállás    
Szász Károly u. 12.     
www.szabadszallas.eu 
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Katolikus Egyház hírei 

Bartáné Ember Erika 

Karácsonyi üzenet 

Fényes ablakok mögött ékes fenyő díszlik, 
Karácsonyi ének utcára hallatszik. 

Hópelyhek cikáznak odakint a szélben, 
Egy asszony járt arra, gyermekkel kezében. 

Ölelte magához, a hideg elől védve, 
Bár foga vacogott, nem is vette észre. 

Mosolygó szemekkel ablakon benéznek, 
Halkan, hogy ne hallják, mesél gyermekének. 

 
Mária és József hosszú utazását, 

Hol hozta világra kicsi Jézuskáját. 
Angyalok indultak szerte a világba, 
Mikor megszületett az egek királya. 

Szikrázó csillagok hullottak az égből, 
Pásztorok dala szállt messze Betlehemből. 

- Éhes vagyok, anya! - szólt halkan a gyermek. 
Nem is ettünk ma még, csak pár száraz kekszet. 

 
Azt sem vették észre, hogy az ajtó nyílott, 

S a házigazda minden szót jól hallott. 
Jöjjenek be, kérem, tiszteljen meg azzal, 

Hogy egy asztalhoz ül az én családommal! 
Mesélje el nekünk ezt a történetet, 

Mikor Betlehemben megváltó született. 

 

… és az asszony mesélt, mesélt Isten kegyelmi 
tervéről, melynek kulcsa az örök szeretet, mert „a 
Jóisten hozzánk sohasem szólt szebben, mint a 
könyörülő, édes szeretetben”. 

…mesélt Gábor angyal feladatáról, ki üzenetet 
hozott Máriának, az Isten megtestesülését. Az 
Atya nagyon akarta a megváltást, de -mint 
mindig- tiszteletben tartva az ember szabad 
akaratát, a názáreti lányka döntésétől függött az 
egész emberiség sorsa, Mária ajkáról elhangzottak 
a szavak: 

 „Teljesedjenek be hát rajtam szavaid” 
   (Lk 1,38) 

E szavakra az Isten Fia testté lett, s közöttünk 
húsvér emberként jelent meg. 

…Folytatta az asszony tovább történetét, a 
megalázó császári parancsról, az összeírásról. 
Mária és József útnak indultak, de Betlehemben 
csak hidegszívű emberekkel találkoztak, kik 
bezárták szívük ajtaját a Szeretet előtt. Így 
kerültek az utazók a város szélére, hol egy barlang 
istálló tárult eléjük. A Megváltó itt jelent meg e 
világban. Nem királyként jött, mégis az egész 
mindenség legnagyobb királya. Jöttek 
hódolatukat kifejezni a pásztorok, s a három 
királyok. A szívükben ébredő csodás érzéstől 
átitatódva rohantak köszönteni a Kisdedet, mert 

érezték talán ez a legnagyobb esemény, mely a 
világtörténelmet befolyásolja. 

…Mire a történet végére ért az asszony, 
mindannyiójuk szívében megvalósult a megváltás 
misztériuma. Jézus ezért jött közénk, hogy 
megnyissuk szíveinket társaink felé. 

Kívánom ezen a szép ünnepen, 2014 karácsonyán 
is tapasztalja meg minden Fülöpszálláson élő 
embertársam üdvösségünk zálogát. 

Fehérné Kócsó Ildikó 

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és 
áldásokban gazdag újesztendőt kívánunk! 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az 
egyházközség karácsonyváró 

együttlétére, mely december 19-én délután 
4 órakor lesz a Katolikus Templomban. 

Ünnepi miserend: 
december 24-én este 22 óra 
december 25-én 8 óra 
december 26-án 8 óra 
december 31-én -év végi hálaadás- 8 óra 
január 1-jén du. 16 óra 

 

Iskolai élet 

 
Móra Ferenccel ismerkedünk 

Margó néni benevezte az osztályt a Csicseri 
történet 3 fordulós levelezős versenyre, amit a 
Kecskeméti Ifjúsági Otthon szervezett, és 
osztálykirándulást lehet nyerni, azon túl, hogy a 
feladatok megoldásakor megismerkedhetünk 
Móra Ferenccel.  

A verseny megnyitója október 13-án volt az 
Ifjúsági Otthonban.  Néhányan elmentünk Margó 
nénivel, hogy a Mindjárt 11 nevű csapatot, azaz a 
4. a osztályt,  vagyis minket, képviseljük.  

Már a megnyitón megtudtuk, hogy az író 
anyukáját Juhász Annának hívták, apukáját Móra 
Mártonnak. Rengeteg mesét és verset írt, 55 
évesen halt meg, és születésének 135. évfordulója 
alkalmából szervezték meg ezt a versenyt.  

A zenés, ünnepi megnyitó (megnyitotta Koleszár 
Márta, a Bács-Kiskun Megyei Katona József 
Könyvtár munkatársa, közreműködött a 
Chorhidea Kamarazenekar) után Csizmadia Ilona 
néni minden csapat képviselőjét felhívta a 
színpadra, hogy bemutassa a csapatot, és 
elmondja, hogy melyik iskolából jöttek. Tőlünk 
Zsófi és Karina ment fel, elmondták, hogy mi 
vagyunk a Mindjárt 11, 16-an neveztünk a játékra, 
és, hogy a fülöpszállási Herpai Vilmos Általános 
Iskolából jöttünk. 



6 FÜLÖPSZÁLLÁSI ÚJSÁG 2014. december 
A megnyitó után siettünk a buszhoz, de volt egy 
kis időnk még fagyizni, és egy játszóteret is 
megnéztünk. 

Jól éreztük magunkat ezen a délutánon, és várjuk 
a januári záró ünnepséget! 

Juhász Réka 4. a 

 

 

 

 

 

 

A Mesemondóverseny  

Az idén is megszervezték az alsós tanító nénik, 
Ámonné Ica néni vezetésével a 
mesemondóversenyt.  

Csak magyar népmesével lehetett nevezni a 
november 19-i versenyre. Még a verseny előtt az 
alsós osztályos tanító nénik kikérdezték az 
indulóktól a meséket, hogy a nagy napra 
mindannyian jól tudjuk. Otthon is sokat 
gyakoroltunk. 

A mi osztályunkból hárman indultunk. Réka a 
Mátyás király és az okos lány című mesét mondta, 
Botond a Hazugságmesét, én pedig az Ilók és 
Mihókot. 

Sajnos a versenyre jelentkezők közül néhányan 
nem tudtak eljönni, így tízen mondtunk mesét. 

A zsűri elnök Dezső Győző igazgató bácsi volt, a 
zsűri tagok Papp Sárika tanító néni, és Kollár 
Katalin tanárnő. 

A verseny után nagyon vártuk az 
eredményhirdetést. Az első helyezett Kovács 
Botond (4. a) lett, a második Pásztorka 
Dorina (2. o.), a harmadik Cserged Anna 
(3.o.). 

Polereczki Karina 4. a 

 
Mesét mondtak még: az 1. osztályból Becze 
Dorina, Kócsó Zsanett, Tengölics Huba, a 3. 
osztályból Oláh Jázmin, a 4. a-ból Juhász Réka és 
Polereczki Karina, a 4. b-ből Kállai Dominik. 

Gratulálunk a helyezetteknek és a többi kis 
mesemondónak is! 

A nyertes mese: 

Hazugságmese 

Mikor édesanyám született, már olyan szaladozó 
gyerek voltam. Azt mondta a bábaasszony, hogy 
vigyek be egy vödör vizet, de nem bírtam egy 
vödörrel, bevittem egy dézsával. Nem fért be az 
ajtón, betettem a kisablakon. Igen ám, de 
rászállott egy légy, feldőlött a dézsa, kiömlött a 
sok víz. Ijedtemben nyakamba kaptam a lábam, 
elszaladtam az erdőbe. 
Bóklásztam egy darabig, meresztgettem a szemem 
a fákra, hát egy nagy fészket láttam az egyik fa 
tetején. 
- Hú - mondom -, megmászom a fát, elszedem a 
madarakat! 
Felkapaszkodtam ügyesen, hát seregélyeket 
találtam a fészekben. Mikor mind a keblembe 
raktam, egyszer csak a seregélyek, huss, 
elszállottak velem, vittek a magasba. 
Szálltam, szálltam, jó ideig, míg egy falu végén 
asszonyokat láttam a pocsolya körül, a kendert 
áztatták. Kiabáltak felém, hogy - Ó, de nagy 
madár! Ó, de nagy madár! 
Én meg úgy értettem, hogy - Óóódd meg a gatyád! 
Óóódd meg a gatyád! 
Megerisztettem a gatyamadzagot, a seregélyek 
kirepültek a keblemből. Én meg zuhantam lefelé, 
csakúgy süvített mellettem a levegő. Megláttam 
magam alatt egy fekete tuskót, rákiabáltam: 
- Szaladj előlem, te szenestuskó, mert ha rádesek, 
agyonütlek! 
De bizony nem szaladt el.  
Akkor aztán földet értem, nyakig a földbe 
süppedtem. Megrémültem: - Emberek, segítség! 
Segítsenek rajtam, ássanak ki! Nem jött senki. 
Hazaszaladtam ásóért, lapátért, kiástam magam, 
aztán szépen hazamentem. Otthon nem 
bántottak, örültek, hogy megkerültem. 
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Színházlátogatás Kecskeméten 

Már nagyon régóta Ámon tanító néni 
színházlátogatást szokott szervezni a kecskeméti 
Katona József Színházba. Az idén is bérletes 
előadáson vehetünk részt két alkalommal.   

Busszal mentünk, a sofőr bácsi a színháznál rakott 
ki minket. Volt még kis időnk az előadás 
kezdetéig, így sétáltunk is. Ica nénin kívül elkísért 
még minket Margó néni és Győző bácsi is.  

Az előadás három órakor kezdődött, a címe az 
volt, hogy Cirkuszkocsival a Sarkvidéken. Nagyon 
jó volt, és én már nagyon várom a következő 
előadást! 

Kovács Botond Bence 4.a 

 

 

 

 

 

Kerékpártúra és számháború… 

Apukám mesélte, hogy amikor ő volt hasonló idős, 

mint én, többször is számháborúztak egy-egy 

osztályprogram alkalmával. Nagyon felkeltette az 

érdeklődésem ez a játék, amit az 

osztálytársaimnak is elmeséltem.  

A tanév elején Irénke néni megkérdezte, hogy 

milyen kirándulásokat szeretnénk az idén. Persze 

említettem a számháborúzást, ami a többieknek is 

tetszett. Utánanéztem a szabályoknak, amit a 

tanár néni ismertetett velünk. Az iskolában 

elkészítettük a számokhoz szükséges fejtáblákat, 

és nagy izgalommal vártuk a játékot. 

Október elején a 6. osztály kerékpáros hadteste 

megszállta Kurjantópusztát. Két csapatot 

alakítottunk ki, a Fiúk és a Lányok csapatát. A 

szabályok átismétlése és számaink megírása után 

belevetettük magunkat a játékba. Apukám volt a 

megfigyelő, aki a szabályosságra ügyelt és az 

eseményeket is rögzítette. Nagyon élveztük a 

számháborút! Úgy láttam Irénke néni is - a 

fényképek szerint igen. 

Igaz ebben az összecsapásban a lányok győztek, de 

mentségünkre váljon, hogy ők túlerőben voltak. 

Jól elfáradtunk, csak annyi erőnk maradt, hogy 

hazatekerjünk.  

Megbeszéltük: tavasszal visszavágó!  

Lányok! Reszkessetek!!!! 

Tengölics Zakariás 6. o. 
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Újra Mikulásvonat! 

Az idén is megszervezte osztályfőnökünk, 
Megyesiné Körmendi Irén a Mikulásvonatos 
programot. November 29-én mentek a 
fülöpszállásiak Budapestre, Mikulásvonattal a 
Fővárosi Nagycirkuszba.  

Közel 140-en szálltunk fel a vonatra, óvodások, 
iskolások, szüleikkel, nagyszüleikkel és kísérő 
tanárainkkal: Irénke nénivel, Aranka nénivel, Ica 
nénivel, és anyukámmal - Margó nénivel.  

Úton Budapest felé meglátogatott minket a 
Mikulás is. Szaloncukorral és kifestő füzettel 
kedveskedett nekünk. Kb. fél kettőre érkeztünk 
meg a pesti vasútállomásra, ahonnan busszal 
szállítottak minket át az Állatkerti sétányra, a 
Fővárosi Nagycirkuszhoz. 

Zéró Gravitáció volt az előadás címe. 
Légtornászok, állatidomárok, lézerakrobata, és 
egy bohóc is szórakoztatott minket. 

Mivel én nem szeretem a magasságot, 
valószínűleg nem ezt a szakmát fogom választani, 
de nagyon tetszett az előadás.  

Tengölics Zakariás 6. o. 

 

 

 

Az akrobatikus, modern cirkuszra jellemző 
számok állnak a Fővárosi Nagycirkusz Zéró 
Gravitáció - A repülő cirkusz című új műsorának 
középpontjában, amelyet október 11-től láthat a 
közönség. 

A műsor a műfaj modernebb, az emberi tudásra, 
teljesítményekre fókuszáló ágát kívánja 
bemutatni, különleges fény és hangtechnikai 
elemekkel kiegészítve - mondta el Kriza 
Zsigmond, a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit 
Kft. (MACIVA) igazgatója a produkció szerdai 
sajtótájékoztatóján. 
Az október 11-től december 31-ig látható 
műsorban mások mellett fellépnek marokkói 
talajakrobaták, egykerekű biciklis kínai 
zsonglőrök, valamint több levegőakrobata számot 
is láthat a közönség, nemzetközi csoportok 
előadásában - hangsúlyozta az igazgató. 

A közönség megtekintheti a német Lisa 
Rinne lengőtrapéz és akrobatikus kötéllétra 
kombinációjából született szólószámát, a Baross 
Imre Artistaképző iskola fiatal tehetségeinek 
levegőszámát, valamint Adrea Prince látványos 
lézershow-ját is. 
A néhány klasszikus cirkuszi elemről az Egyesült 
Államokban élő orosz bohóc duó és a 45 tagból 
álló kutyarevü gondoskodik. 

(Forrás: színház.hu) 
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Mikulás Party képekben 

 

 

 

 

 

Óvodai élet 

Ez a tanév is úgy kezdődött, mint mindig, illetve 
mégsem, mivel Rózsa Jenőné Irénke óvó 
néni 40 hosszúdolgos év után, a jól megérdemelt 
pihenését kezdte meg, nyugállományba vonult. 

Már egészen fiatalon munkába állt, óvónőként 
kezdte meg a nagybetűs életet. Sok minden 
történt vele az elmúlt 4 évtizedben. Az élet 
osztotta számára ajándékait: családot alapíthatott, 
gyermeket nevelhetett, tovább képezhette magát, 
több évig vezethette az óvodánkat 
óvodavezetőként, örülhetett unokái születésének.  

Irénke óvó néni igazi pedagógus. Jellemzi őt a 
kitartás, példamutatás, precizitás, segítőkészség, 
az empátia, a szeretetet adni képessége, a 
megújulás képessége. Az óvodát szinte második 
otthonának tekintette, több generáció is az Ő óvó 
és nevelő munkájának köszönhetően cseperedett 
értékes felnőtté. Volt óvodás növendékei 
szeretettel említik puha, meleg tenyerét, amellyel 
álomba simogatta őket, gondoskodó tekintetét, 
amire mindig számíthattak, barátságos hangját, 
becéző szavait, mely kedves volt szívüknek, 
lelküknek. Mi óvónők, dajkák is szép emlékeket 
őrzünk Róla, a kedves kollegánkról, egykori 
vezetőnkről, őszinte barátunkról, egy lelkes 
nőtársunkról. Hiányzik mindenkinek, 
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 

Kívánjuk, hogy még sok-sok évet töltsön el 
nyugdíjas óvó néniként, pihenéssel, boldog 
nagymamaként a szerettei körében! Bővelkedjen 
egészségben, örömökben, jólétben és Isten 
áldásában! 

„ Elmúlik, mint száz más pillanat 

S tudjuk mégis múlhatatlan, 

Mert szívek őrzik, nem szavak.” 

                             Végh György 

 

Köszönet! 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az 
Örömhír Alapítványnak, egész éves 
adományaikért. 

Egész éven át kaptunk sok szép gyermek és felnőtt 
ruhát, játékokat, amelyeket az óvoda épületében 
kihelyeztünk és bárki válogathatott belőlük 
kedvére. 

Karácsony előtt szívet melengető érzés volt látni a 
sok boldog, kíváncsi tekintetet, mikor meglátták a 
gyermekek a fa alatt tornyosuló sok-sok színesen 
becsomagolt cipős dobozt, melyek minden 
gyermek számára rejtettek valamit. 
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Az Alapítványnak köszönhetően nem maradt 
egyetlen óvodás gyermek sem karácsonyi ajándék 
nélkül. 
Reméljük, hogy ez a szép, immár hagyománnyá 
vált jótékony cselekedet nem szakad meg, és az 
elkövetkező években is a gyerekekkel együtt 
örülhetünk az ajándékoknak. 

Óvónénik 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

 

Veszélyben a hajléktalanok, az egyedül élő 
idősek! 
A jó idő elmúltával a fagypont alatti hőmérséklet 
kemény próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő 
nélkül, lakásukban egyedül élő idős embereket. A 
téli hideg idő beálltával veszélybe kerülnek a 
hajléktalanok és a fűtetlen lakásban élők. 
Figyeljünk oda rájuk, működjünk együtt a 
rendőrséggel, az önkormányzatokkal! 
Kiemelt figyelmet kell fordítani a lakásukban, 
házukban – bármilyen okból – fűteni nem tudó, 
főleg egyedül élő, idős emberekre is. Tüzelő 
nélkül, hideg lakásban túlélési esélyeik 
csökkennek. Kérjük, az eddigieknél jobban 
figyeljenek a környezetükben élőkre, a 
legveszélyeztetettebb, tudottan magányos idős 
emberekre –füstöl-e a lakásuk kéménye– és az 
utcára szorult hajléktalanokra is. 
Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan emberről, 
akit akármilyen okból kihűlés veszélyeztethet, 
tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 107-
es, vagy a 112-es telefonszámokon, illetve jelezzék 
a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnak! 

 
Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások 
járművezetőknek és gyalogosoknak 
Felhívjuk a közúti forgalomban résztvevők 

figyelmét, hogy mindig az időjárási-, látási és 

útviszonyoknak megfelelően vezessék 

gépjárműveiket, próbáljanak meg fokozatosan 

alkalmazkodni a megváltozott látási és 

útviszonyokhoz, tekintettel az esetleges ködös, 

esős, havas időjárásra.  

Egyre többször hallhatjuk a „látni és látszani” 

szókapcsolatot. Baleseti elemzések igazolják, 

hogy a legtöbb halálos kerékpáros baleset abból 

adódik, hogy a kerékpáron nem volt világítás, a 

kerékpáros nem volt látható! A fényvisszaverős 

dzseki, fényvisszaverő karszalag, matrica 

láthatóvá tesz, megvédhet. Lakott területen kívül 

mind a kerékpárosoknak, mind a gyalogosoknak 

éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén 

fényvisszaverő ruházatot kell viselni. A 

fényvisszaverő anyagok és prizmák növelik a 

láthatóságot, és ezzel a biztonságot. Egy 

fényvisszaverő prizmát már 100 - 200 méterről 

észre lehet venni. A fényvisszaverő eszközök és 

megfelelő öltözék viselete, valamint a jól működő 

világítás esetén a gyalogosok és a kerékpárosok 

sötétben is jól láthatóvá válnak. 

A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ 

ismerete mellett hozzátartozik a gyakorlat és a 

járművek megfelelő felszerelése, műszaki állapota 

is.  

-ELBIR- 
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Felhívás! 
 

Emlékezzünk közösen az első 

világháborúra! 

„A harcot, amelyet őseink vívtak, 

békévé oldja az emlékezés 

s rendezi végre közös dolgainkat, 

ez a mi munkánk; és nem is kevés.” 

(József Attila: A Dunánál) 

100 éve kezdődött az első világháború, 

centenáriumi emlékévvel emlékezik országunk az 

eseményekre. 

Egyesületünk fotókiállítással szeretne tisztelegni 

harcoló elődeinknek. 

Kérjük, hogy akinek fénykép, tábori levél, 

igazolvány, napló, visszaemlékezés, képeslap, 

egyéb dokumentum vagy bármilyen tárgyi emlék 

(kitüntetés, tábori ruhadarab, gomb, fogságban 

készített tárgy stb.) van a birtokában, hozza be 

lefényképezés céljából nyitvatartási időben a 

könyvtárba! A behozott tárgyakat megörökítés 

után rögtön visszaadjuk. Kérjük azokat is, akiknek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

háborúval kapcsolatos történeteik szájról szájra 

terjedve fennmaradtak, jelezzék nekünk, hogy 

hangfelvételt készíthessünk, s emlékeik előtt ily 

módon is tisztelegjünk, megőrizzük azt. 

Aki akadályoztatva van a dokumentumok 

eljuttatásában vagy a történetek közlésében, 

jelezze Kubinyiné Horogszegi Sárának a 

0670/884-5939-es telefonszámon. 

Köszönjük segítségüket! 

 

Kubinyiné Horogszegi Sára 

              Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület 
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A Nyugdíjas Klub életéből… 

Az idén 10 éve, hogy Klubunk megalakult és 

működik. Az alapítás óta létszámunk ugyan 

csökkent, de az összetartozás nagyszerű, emberi 

érzése összetartja a kis csapatot. 

Természetes, hogy az évek múlásával az 

egészségünk romlik, egyre többet járunk 

vizsgálatokra. Éppen ezért egy ideje már nem 

járunk közös kirándulásokra. Ezeket a 

programokat felváltotta az annál gyakoribb közös 

ünnepi összejövetel. Az így módosult 

programjainkat a terített asztalnál a névnapok, 

anyák napja, karácsony megünneplésére tartjuk. 

Összejöveteleinket nagy beszélgetések, gyakran 

felolvasások, régi történetek közreadásai tarkítják. 

Nálunk nem történnek csodák. Örülünk, hogy 

vannak barátok, akik reánk várnak, és örülünk, 

hogy mindenkit mosolyogni látnak. 

Ezt az alkalmat és helyet szeretném megragadni 

arra, hogy a Nyugdíjas Klub minden volt és 

jelenlegi tagja nevében köszönetet mondjak a 

megérdemelt pihenésre vonult polgármesternek 

és a vele működő képviselő-testületnek, hogy 

éveken keresztül töretlenül biztosították 

számunkra mindazokat a feltételeket, melyek 

összejöveteleinkhez, kirándulásunkhoz, vagy 

bármi egyébhez szükségesek voltak, mindezt az 

első kérő szóra, vagy a nélkül is. 

Így ők is garantálták működésünket. Mindezt 

tisztelettel köszönjük! 

A Nyugdíjas Klub nevében: 

Földvári Sándorné 

 

„Házhoz megy a könyvtár” 

Kedves Olvasóink, leendő Olvasóink! 

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy idősek, 

betegek részére lehetőséget biztosítunk arra, hogy 

kérésükre házhoz visszük az olvasni kívánt 

könyveket.  

Kérjük, akik új szolgáltatásunk iránt érdeklődnek, 

jelezzék a 435-688-as telefonszámon! 

Ezúton szeretnék, minden kedves Olvasónknak 

áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és sikerekben 

gazdag boldog Új Évet kívánni! 

Cseh Szakáll Beáta 

 

Megújultak és bővültek az IKSZT 

szolgáltatásai 

Kedves látogatóink! Ezúton szeretnénk 

tájékoztatni Önöket, és leendő használóinkat az 

IKSZT-ben igénybe vehető szolgáltatásokról és 

lehetőségekről. Segítünk önéletrajzírásban, 

szövegszerkesztésben, hivatalos levelek 

megírásában, interneten való tájékozódásban és 

vásárlásban, komoly irodatechnikai 

eszközeinknek köszönhetően elérhető áron 

fénymásolunk, nyomtatunk, szkennelünk akár A/3 

méretben és színesben is. Szerkesztünk plakátot, 

névjegykártyát, kártyanaptárt, meghívót, egyéb 

kiadványokat. Igény szerint helyszínt és segítséget 

biztosítunk rendezvények szervezéséhez és 

lebonyolításához is. 

Kérjük, vegyék igénybe, és használják 

intézményünket, és széleskörű szolgáltatásainkat, 

hiszen Önökért vagyunk! 

Révész-Szabadi Éva 
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Felelős kiadó: Gubacsi Gyula polgármester 

Szerkesztőség címe:  

6085 Fülöpszállás,  
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Telefon:78/435-688 

Készült 800 példányban 

 
 
 
 
 
 

 


