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FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI LAPJA

Minden kedves olvasónak 
békés, boldog karácsonyi 

ünnepeket és sikerekben gazdag 
új évet kíván: 
Gubacsi Gyula 

polgármester 

 

 

Tisztelt Lakosok! 

 A Fülöpszállási Újság nyári száma óta számos 
dolog történt településünkön, engedjék meg, hogy 
néhány mondatban tájékoztassam Önöket.  

 Augusztus 22-én sikeres falunappal avattuk fel 
az elkészült piaccsarnokot. 

 Szeptember 20-án a III. Kun Világtalálkozó 
keretében először avattunk Fülöpszálláson 
fülöpszállási származású Kiskunkapitányt, Dr. 
Bálint György személyében. 

 Mint azt már korábban jeleztem, az 
Önkormányzat sikeresen szerepelt a 
Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Hivatal 
által kiírt falubusz beszerzési pályázaton, 
melynek eredményeként október 21-én 
átvehettük a 9 személy szállítására alkalmas 
Opel Vivaro kisbuszt. 

(folytatás a 2. oldalon) 

Csaplár Péternétől kedvenc versének 

részletével búcsúzunk: 

József Attila: A Dunánál (részlet) 

A rakodópart alsó kövén ültem, 
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. 

Alig hallottam, sorsomba merülten, 
hogy fecseg a felszin, hallgat a mély. 
Mintha szivemből folyt volna tova, 
zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. 

Mint az izmok, ha dolgozik az ember, 
reszel, kalapál, vályogot vet, ás, 

úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el 
minden hullám és minden mozdulás. 
S mint édesanyám, ringatott, mesélt 
s mosta a város minden szennyesét. 

És elkezdett az eső cseperészni, 
de mintha mindegy volna, el is állt. 
És mégis, mint aki barlangból nézi 

a hosszú esőt - néztem a határt: 
egykedvü, örök eső módra hullt, 
szintelenül, mi tarka volt, a mult. 

A Duna csak folyt. És mint a termékeny, 
másra gondoló anyának ölén 

a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen 
és nevetgéltek a habok felém. 
Az idő árján úgy remegtek ők, 

mint sírköves, dülöngő temetők. 
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Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve 
nézem, amit meglátok hirtelen. 

Egy pillanat s kész az idő egésze, 
mit száz ezer ős szemlélget velem. 

Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, 
öltek, öleltek, tették, ami kell. 

S ők látják azt, az anyagba leszálltak, 
mit én nem látok, ha vallani kell. 

Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. 
Enyém a mult és övék a jelen. 

Verset irunk - ők fogják ceruzámat 
s én érzem őket és emlékezem. 

2015. december  XXII. évfolyam 
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Önkormányzati hírek 

(folytatás a címlapról) 

 Október 22-én közmeghallgatást tartott a 
képviselő-testület. 

 Az október 23-i megemlékezés keretében, a Dr. 
Szőnyi Gyula által az Önkormányzatra hagyott 
Petőfi utcai épületben, kiállítás megnyitására 
került sor. 

 Az idei évben az Önkormányzatnak lehetősége 
volt a tanévkezdés támogatására. Szeptemberben 
minden óvodás, általános iskolás és középiskolás 
korú gyermek családját tudtuk segíteni, illetve a 
fülöpszállási főiskolás hallgatók számára 
településünkön újra elérhető a Bursa Hungarica 
ösztöndíj rendszer. 

 A lakosság kérésére fedett kerékpártárolót 
alakítottunk ki a Polgármesteri Hivatal 
épületének udvarán. 

 Szintén a lakosság kérésére a képviselő-testület 
támogatta a közvilágítási hálózat bővítését a 
Kálvin utcában, a kivitelezést megrendelte az 
Önkormányzat. 

 A képviselő-testület a szociális tűzifa rendeletet 
az elmúlt évihez képest módosította, lehetőséget 
biztosított az alacsony jövedelemmel rendelkező, 
egyedülálló nyugdíjasoknak is az igénylésre. 

 A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 
ideiglenesen (2016. április 3-ig) új, 
hétköznaponként 19:40-kor induló autóbuszt 
indít Kecskemét – Fülöpszállás útvonalon. A 
járaton forgalomszámlálás történik, csak 
megfelelő igény esetén kerülhet véglegesítésre a 
menetrendben. Kérem a lakosokat, hogy 
amennyiben tehetik és szükséges, éljenek ezzel az 
utazási lehetőséggel, hogy a későbbiekben is 
rendelkezésünkre álljon ez a járat. 

December 17-én megrendeztük a karácsonyi 
Idősek Napi ünnepséget településünkön. Az elmúlt 
évhez hasonlóan a 65. életévüket betöltött 
lakosainkat hívtuk meg, és örömünkre – az idén is 
- több mint 150 nyugdíjas tisztelte meg jelenlétével 
a rendezvényt. Az általános iskola tanulóinak 
műsora és a helyi daloskör fellépése után 
babgulyással vendégeltük meg a jelenlévőket. A 
megmaradt ételt – az elmúlt évhez hasonlóan - 
szétosztottuk a rászoruló fülöpszállási családok 
között. Az ízletes ebéd elfogyasztása után 
meglepetéssel kedveskedtünk vendégeinknek, 
Szeredy Krisztina művésznő magyar nóta és 
operett csokorral érkezett Fülöpszállásra. Műsora 
nagy sikert aratott a hozzáértő közönség körében. 
Célunk továbbra is az, hogy minden évben 
Karácsony előtt, legalább néhány órára összehívjuk 
községünk idősebb lakosait és kellemesebbé 
tegyük a készülődést a szeretet ünnepére!  

Gubacsi Gyula 
polgármester 

Szociális tűzifa  

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzat 
az idei évben is nyert szociális célú tűzifa 
vásárlásához központi támogatást, amelyből 135 
erdei m3 kemény lombos tűzifa kerül kiosztásra a 
külön rendeletben meghatározott rászorultak 
között. 
Az önkormányzat vissza nem térítendő 

természetbeni támogatásként 1 m3 tűzifát biztosít 

annak a személynek, aki  

a.) a szociális törvény szerinti aktív korúak 

ellátására jogosult, vagy 

b.) a szociális törvény szerinti időskorúak 

járadékában részesül, vagy 

c.) az önkormányzat szociális ellátásokról 

szóló rendelete alapján lakhatási 

támogatásra jogosult, vagy 

d.) a gyermekek védelméről szóló 

törvényben szabályozott halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy 

e.) egyedülálló nyugdíjas és havi nyugdíja 

nem haladja meg a 85.500.- forintot. 

A támogatás iránti kérelmeket legkésőbb 2016. 
február 5. napjáig lehet benyújtani a 
Polgármesteri Hivatalban Körmendi Lajosné 
szociális ügyintézőnél. 

Szabóné dr. Somogyi Szilvia 
jegyző 

 
Igazgatási szünet 

Értesítjük a lakosságot, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban 

2015. december 28-31. között 

igazgatási szünet miatt az ügyfélfogadás szünetel, 
kivéve a halotti anyakönyvi és a föld adásvételi, 
illetve haszonbérleti szerződés kifüggesztési 
ügyeket. Ezekben az ügyekben telefonos ügyelet 
működik, mely hívható a 0670/4519768 
telefonszámon. 

Szabóné dr. Somogyi Szilvia 
jegyző 

 

Átalakulások a gyermekvédelemben 

2016. januártól jelentősen átalakul a gyerek- és 

családvédelmi rendszer. A törvényhozók 

megvalósítják azt, amire a szakma húsz éve vár: 

összevonják a gyerekjóléti és családsegítő 

szolgálatokat.  

A gyerekjóléti és a családsegítő szolgáltatás eddig 

külön ágon futott. A legfontosabb különbség az 
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volt, hogy családsegítés csak az ügyfél kérelmére 

indulhatott el, a gyerekjóléti családgondozás 

viszont bármikor, ha egy gyerek veszélyeztetett 

helyzetbe került. A Gyermekjóléti Szolgálat követte 

figyelemmel a helyi gyerekek szociális helyzetét, és 

ha úgy látta, javasolta a gyerekek védelembe 

vételét, amit aztán a járási gyámhivatal (Izsák) 

hajtott végre. A családsegítés viszont a komplett 

családdal foglalkozott: életvezetési tanácsokkal, 

segélyekhez való hozzájutásban, családi 

konfliktusok elsimításában, ügyintézésben kaptak 

támogatást a kliensek. Gyerekjóléti szolgálatot 

eddig minden önkormányzatnak működtetnie 

kellett, a családsegítő viszont csak 2000-es 

lakosságszám felett volt kötelező. 

Januártól összevonják a két intézményt, és 

megszüntetnek egy sor párhuzamosságot. A két 

szolgálat között sok átfedés van, nem lehet 

szakmailag elkülöníteni a gyermek és a család 

problémáját.  

A szociális és a gyermekvédelmi törvény 

módosítása már júliusban megtörtént, a 

végrehajtási rendeletek pedig november végén 

kerültek a Magyar Közlönybe. E szerint nem 

egyszerű összevonásról, hanem bonyolultabb 

átszervezésről van szó. 

 Minden járásban (Fülöpszállás esetében 

Kiskőrös) létrehoznak egy család- és 

gyerekjóléti központot. Itt fognak 

biztosítani a mi településünk lakóinak is 

néhány extra szolgáltatást, például 

pszichológust, családterapeutát és 

fejlesztőpedagógust. Az új rendszerben a 

családgondozó és a gyámhivatal között lesz egy 

új szereplő: az esetmenedzser, aki a járási 

központokban fog dolgozni. Ő fog eljárni 

minden olyan gyermekes család ügyében, 

akiknek a gyámhivatallal van dolga.  

 Helyben pedig család- és gyermekjóléti 

szolgálat lesz (vagyis marad), csak más 

szakmai feladatokkal. A településen dolgozó 

családsegítő tevékenysége más hangsúlyt 

kap: több idő jut a ,,jelenlét típusú 

tevékenységekre”, az egész rendszer pedig 

hatékonyabb és kevésbé bürokratikus lesz - a 

várakozások szerint.  

Remélem, hogy a felmerült gyakorlati kérdésekre –

pl. a családok hogyan jutnak majd el a központba 

- hamarosan választ is kapunk. Illetve abban is 

bízok, hogy nem hagyjuk figyelmen kívül a szakma 

egyik alapelvét: a helyi problémákat helyben kell 

megoldani. 

Mátyás Kinga 

családsegítő 

Csaplár Péternére emlékezünk 

 

Csaplár Péterné (Jutka néni) 1955. augusztus 

1-jén született Fülöpszálláson. Szülei egyetlen 

gyermekeként itt is nevelkedett. Szülőfalujában 

járt általános iskolába, majd 1969 – 1973 között a 

kunszentmiklósi Damjanich János Gimnázium 

diákjaként tanult nagy szorgalommal, és itt is 

érettségizett.  

1973. szeptember 1-től volt a helyi Községi 

Könyvtár könyvtárosa. 1974-ben alapfokú 

könyvtárosi szakképesítést szerzett. Munka mellett 

képezte tovább magát, és 1980-ban végzett a Bajai 

Tanítóképző Főiskola levelező tagozatán, ahol 

általános iskolai tanítói oklevelet és felsőfokú 

könyvtárosi szakképesítést szerzett. Évekig egyedül 

dolgozott a Községi Tanács épületében elhelyezett 

könyvtárban. Így a könyvtárosi szakma minden 

részterületét egyedül végezte.  

Munkája elismeréseként 1977-ben Szocialista 

kultúráért miniszteri kitüntetést kapott. Tagja volt 

a Könyvtárosok Társaságának, a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete Megyei Szervezetének, 

valamint a Könyvtárosok és Közgyűjteményi 

Dolgozók Szakszervezetének.  

2013-as nyugdíjba vonulásáig a könyvtár 

vezetőjeként tevékenyen részt vett a község 

életében, állandó tagja volt a mesemondó- és 

szavalóversenyek zsűrijének, de ha kérték, a 

gyerekek felkészítésében is szívesen segített.  Célja 

és vágya volt a kultúra, a könyvek és a könyvtári 

szolgáltatások népszerűsítése községünkben. 

Ennek elérése érdekében minden lehetőséget 

megragadott, kereste a pályázati lehetőségeket a 

könyvtár további fejlesztésére, a szolgáltatások 

bővítésére. Az olvasókhoz, a könyvtár használóihoz 
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mindig tisztelettel és empátiával fordult. Még a 

lehetetlennek tűnő kéréseket is szeretettel és 

odaadással teljesítette. A dolgos hétköznapokon 

mindig szakított időt az olvasókkal való 

beszélgetésre, a problémák megoldásainak 

keresésére. Az iskola tanulói is mindig örömmel 

tértek be a könyvtárba Jutka nénihez, mert a 

könyvtári órákat is színessé varázsolta 

vetélkedőkkel és kutatási feladatokkal.  

Fáradhatatlan szeretettel és odaadással 

végezte munkáját. 

Közel 10 éve kerültem a könyvtárba, ezalatt az idő 

alatt Jutka néni bevezetett engem a könyvtárosi 

szakma rejtelmeibe, szépségeibe és minden 

részterületébe.  

A hivatása mellett a családja volt számára a 

legfontosabb, szabadidejét igyekezett mindig 

férjével, gyermekeivel és gyönyörű unokáival 

tölteni.  

Hirtelen és váratlan halála nagyon megrendített, a 

mai napig várom, hogy belép az ajtón, megkérdezi 

„minden rendben van-e, és hogy vagyunk?” Ezúton 

is szeretnék köszönetet mondani az együtt töltött 

évekért, a sok szeretetért, figyelemért és 

fáradhatatlan, odaadó tanításáért!  

Azt hiszem, hogy a könyvtár olvasói és a község 

lakosai nevében is mondhatom: soha nem 

felejtünk Jutka néni!  

Cseh Szakáll Beáta 

 könyvtárvezető 

 

 
Helyi Értéktár Kiállítás és Dr. Szőnyi Gyula 

Emlékszoba megnyitó ünnepség  

Október 23-án, ünnepélyes keretek között nyílt 
meg Fülöpszálláson a Dr. Szőnyi Gyula 
Emlékházban berendezett Helyi Értéktár kiállítás 
és Dr. Szőnyi Gyula emlékszoba.  
A megnyitó ünnepség résztvevőit elsőként Gubacsi 
Gyula polgármester köszöntötte. Beszédében 
köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik 
segítségükkel és munkájukkal hozzájárultak a 
Fülöpszállási Helyi Értéktár létrejöttéhez. 
Polgármester úrtól Kesikné Horogszegi Márta, az 
Értéktár Bizottság elnöke vette át a szót, aki 
elmondta, hosszú hónapok fáradságos 
munkájának eredményeként született meg a 
kiállítás, mely jelenleg nyolc, Fülöpszálláshoz 
kötődő, helyi sajátosságokat hordozó értéket mutat 
be. Ezek: a református templom és annak 
orgonája, a református temető kopjafái, a 
fülöpszállási szikes tavak, a Kostök, Petőfi 

kötődése a településhez, Dr. Szőnyi Gyula 
életműve, valamint a helyi Súlyemelő Egyesület és 
Kelemen László munkássága -  melyekre a 
település méltán büszke lehet. Az értéktárba került 
fülöpszállási kincseken túl tovább gazdagították a 
kiállítást a későbbiekben felvételre kerülő, helyi 
hímző szakkör munkái, valamint a I. Világháborús 
emlékmű bemutató anyaga.  
A kiállítás helyszínéül szolgáló emlékház Dr. 
Szőnyi Gyula fülöpszállási születésű író, költő 
otthona volt, egészen 2006-ban bekövetkezett 
haláláig, amikor is az ingatlan az Önkormányzat 
tulajdonába került, teljes berendezésével együtt. A 
régi idők polgári otthonait idéző berendezést az író 
emlékére, a ház Szőnyi-emlékszobájában 
rekonstruálták, mely hűen tükrözi egy már letűnt 
kor hangulatát, közben mintegy időkapszulaként 
konzerválva és az utókor számára megőrizve Dr. 
Szőnyi Gyula életének fő színhelyét. 
A Fülöpszállási Helyi Értéktár gyűjteménye, 
valamint a Szőnyi-emlékszoba - állandó 
kiállításként - a jövőben folyamatosan várja 
érdeklődő látogatóit a Szőnyi házban. 

R. Szabadi Éva 
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A Biczó Csárda jótékonykodott Mikulás 
Napon 

2015. december 6-án a Biczó Csárda 28 
fülöpszállási gyermeket látott vendégül.  

A Mikulás érkezése és ajándékosztása előtt jó 
hangulatú, közös éneklésben vettünk részt a Lóca 
Együttes vezénylésével. Majd a csomagok átvétele 
után lovaskocsikázásra is volt lehetőségünk.  

Összesen 150 gyerek vette ki részét a 
jótékonykodásból Soltszentimréről, Izsákról, 
Szabadszállásról és Fülöpszállásról. 

Mátyás Kinga 
családgondozó 

 

 
 

 

Katolikus hírek 

Az igaz ajándék 

Advent heteiben az üzletek bőséges árukínálattal 
várják vevőiket… és az emberek elindulnak, 
keresgélnek, ajándékok után kutatva. De valójában 
mit is szeretnének meglelni? A sok tárgyat 
nézegetve rádöbbennek, nem is igazán erre a 
valóságra áhítoznak, hanem valami földöntúli, 
örömteli dologra. 

Megállnak egy pillanatra a hétköznapok szürke 
tengerében, és sóhajtozva vágynak arra, hogy talán 
a „gyermekkori álmok egy percre visszatérnek”… 
Igaz kissé megkopottan, de ismét felsejlik 
emlékeikben a csillagszőttes karácsonyi éjszaka. 
Eszükbe jut a családi fészek melege, s szüleik, 
nagyszüleik meséi a betlehemi eseményekről.  

Mi is történt Betlehemben? Az élő Isten elküldte 
Fiát, Jézus Krisztust, bizonyítékául az Ő végtelen 
szeretetének, mert Isten nem tudja nem szeretni az 
embert. Bármit tesz, bárhogyan vétkezik a végső 
szó mindig a szereteté. Karácsony szelleme ennek a 
szeretetnek szikráját lobbantja lánggá a szívekben, 
ezért vágyunk arra, hogy másokért a szokottnál is 
többet tegyünk. De ne maradjunk meg a vágynál, 
hanem cselekedjünk. Isten nem kér tőlünk világot 
megrendítő tetteket. Csak annyit: láss, ne csak 
nézz! Lásd meg a melletted élő embertársadban a 
felebarátot, aki szintén várja a boldogságot, 
törődést. Az Ő lelkében is ott van a szebb és jobb 
akarása. 

          Hát akarjunk együtt, közösen egy szeretettől 
átszőtt világot, melyhez lehet, hogy elegendő egy 
mosoly, egy kedves szó, egy udvarias gesztus, egy 
dicséret, egy invitálás… 

...bármi, mely a másik ember lelkében is 
megszólaltatja a szeretet akarásának csengettyűit. 

          Ehhez azonban önmagunkon felül kell 
emelkednünk, önző énünket hátrahagyni, és a 
felebarátra emelni tekintetünk… 

„...Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki Őbenne 
hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen...”  

(Jn 3,16) 
 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és új 
esztendőt kíván a Katolikus Közösség 

Fülöpszállás minden lakójának. 

 

 

 Ünnepi miserend: 

 december 24-én Éjféli szentmise, 22 óra 

 december 25-én Ünnepi szentmise, 8 óra 

 december 27-én Szent család vasárnapja, 8 

óra 

 december 31-én Év végi hálaadás, 8 óra 

 január 1-jén Ünnepi szentmise, 16 óra 

Fehérné Kócsó Ildikó 
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Intézze biztosítási ügyeit helyben, 

sorban állás nélkül, a 

 UNIQA ÜGYFÉLKAPCSOLATI 

PONTON 

Fülöpszállás, Ady Endre utca 45. szám alatt. 

Nyitva: KEDD 10 - 14 óráig, vagy időpont 

egyeztetés miatt hívja a következő 

telefonszámot:  

 +36 70 / 458 5080 

írjon levelet: ildikofekete0811@freemail.hu 

Lakásbiztosítások  napi 80 Ft,  

Baleset biztosítás napi  50 Ft-tól. 

Molnárné Fekete Ildikó 

Exkluzív pénzügyi és biztosítási 

tanácsadó 

 

Iskolai élet 
 

Erzsébet Napi Iskolás Bál 

           A 2015-16-os tanév kezdetén az SZMK 

vezetőségében személyi változások történtek. 

Lemondott elnöki tisztségéről Magyar Beáta. 

Ezúton szeretnénk megköszönni áldozatos 

munkáját, mindenre kiterjedő figyelmét, melyet az 

iskolás gyerekekért tett két esztendőn át. Hálásan 

köszönjük… 

           Az SZMK megalakuló ülésén felvetődött az 

őszi bál gondolata, melyet a szülők elfogadtak. Így 

gőzerővel fogtunk a szervezéshez. Nagy kihívás 

volt számunkra, ugyanis a legtöbben még nem 

vettünk részt iskolás bálon. Felosztottuk a 

teendőket, és ki-ki végezte feladatát. Így köszöntött 

ránk november 21. Az ősz hangulatát idéző 

FALUHÁZ „kicsinosítva” várta vendégeit. 

          Az SZMK új elnöke megnyitó beszédében 

köszöntötte a jelenlévőket, és az összefogásra hívta 

fel a figyelmet, melyre nagy szüksége van 

Fülöpszállásnak. Szinte napról-napra változó 

világunk a kistelepüléseket sem kíméli. Iskolákat 

zárnak be, mely maga után vonja a falvak 

elnéptelenedését. Ezért közösen kell tennünk 

azért, hogy védjük oktatási intézményünket. 

          Sokan a jó ügyet támogatva dolgoztak, 

adakoztak és nagyszerű érzés volt megtapasztalni a 

megvalósult összefogást mind a pedagógusok, 

mind a szülők, mind a vállalkozók, mind a falu 

lakossága között. 

          Ezt az együttműködést próbálta szimbolizálni 

szórakoztató műsorunk is. Először a Herpai 

Vilmos Általános Iskola énekkara, színjátszó 

szakköre és hatodikosai a mesék világába 

kalauzolták el a bál vendégeit. Felkészítő tanáruk: 

Barkaszi Szilvia. Ezt követően az iskola nevelői, 

öreg diákjai és a szülők közös táncprodukciója 

következett. A táncot betanította: Dezső Győző 

igazgató úr. 

          A pohárköszöntő és az asztali áldás után 

elfogyasztottuk finom vacsoránkat, majd kezdetét 

vette a hajnalig tartó mulatság. A jó hangulatról 

„Csibe” gondoskodott. 

          Rendezvényünknek Szent Erzsébetet 

választottuk pártfogónknak, akit minden magyar 

ember büszkén választ példaképének. Életében elöl 

járt a feltétel nélküli szeretet gyakorlásában, az 

adakozásban, az elesettek megsegítésében. 

„...S akkor halkan fohászkodni kezdtem:- 

Kenyérillat, töltsd be a lelkem! 

Mint Erzsébet, úgy adhassak én is 

Mi átfut az emberek szívén is 

Felderíti elesettek sorsát, 

Akár kenyér-illattal a rózsák...” 

          Hálásan köszönjük mindazoknak a  

segítségét, áldozatos munkáját, felajánlását, akik 

hozzájárultak a bál megszervezéséhez, jó 

hangulatához, sikeréhez. 

                                                                             SZMK 

Az iskola Diákönkormányzatának 

munkájáról 

A tanév elején 2-8. évfolyamig minden osztály 2-2 

diákönkormányzati képviselőt választott.  Ezek a 

képviselők alkotják iskolánk diákönkormányzatát. 

Megalakulásunkkor megválasztottuk 

tisztségviselőinket. Az idén Horváth Cintia 8. o. 

lett az elnök, elnökhelyettes Kozák Dániel 7. o., 

gazdasági felelősünk Árva Sándor 8. o., és a 

programfelelős Tóth Mirella Réka 7. osztályos 

tanuló. 

A tanév elején feladatunk volt még, hogy megírjuk 

és elfogadjuk a Szervezeti és Működési 

Szabályzatunkat, valamint költségvetést 

készítettünk. 

Az iskola programjainak szervezésébe 

rendszeresen bekapcsolódunk, így volt ez 

októberben is, a Herpai Napokon. A DÖK 

képviselők rendbe tették iskolánk névadójának, 

mailto:ildikofekete0811@freemail.hu
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Herpai Vilmosnak sírját, ahová minden osztály 

kilátogatott a programsorozat alkalmával. 

Rendhagyó történelem óra is volt a felső 

tagozatosoknak, és ki más tarthatta volna, mint 

Fülöpszállás történelmében jelenleg a 

legszakavatottabb személy, Varga Istvánné Fajszi 

Mária tanárnő. A Diákönkormányzat nevében 

köszönjük szépen Varga tanárnőnek, iskolánk 

nyugdíjas pedagógusának, hogy idejét nem 

sajnálva érdekes és a fülöpszállásiak számára 

fontos, és hiteles történetekkel tette színesebbé 

rendezvénysorozatunkat.  

Egyik „Herpais” délután alkalmával a kecskeméti 

ŐszintÉNduó adott koncertet, Nagy Adrienn 

gyönyörű hangjával betöltötte a Faluház minden 

zegzugát. 

Hagyományosan kézműves foglalkozást is 

tartottunk, „Herpais” kitűzőket készítettek a 

gyerekek. 

A Herpai Napokra meghívottak ajándékait a 

fülöpszállási ÁFÉSZ biztosította, köszönjük szépen 

Szakályné Császár Áginak! 

Az idén, viszonylag későn, november 6-án volt a 

papírgyűjtésünk. Ez az esemény azért jelentős a 

DÖK életében, mert ez az egyetlen bevételi 

forrásunk. Köszönjük szépen a segítséget a 

szülőknek, akik gyermekeikkel együtt gyűjtötték, 

hozták a hulladékpapírt az átvevőhelyre. Nélkülük  

nem lett volna ennyire eredményes délutánunk. 

 

Az osztályok közötti versenyben a fődíjat (tortát) 

alsóban a 2. osztályosok nyerték, a felsőben a 7. 

osztály, melyet polgármester úr közbenjárásával a 

helyi cukrászdában készítettek el. Köszönjük 

szépen! 

Következő nagy rendezvényünk a Mikulás napja 

volt. Délelőtt ellátogatott minden osztályba a 

Mikulás krampuszaival. Iskolánkban már 

hagyomány, hogy a 8. osztályosok vállalják 

magukra a krampuszok szerepét, az idén három is 

jutott belőlük, köztük egy krampuszlány is volt. Az 

iskolások nevében köszönjük szépen Pásztor 

Gábor közreműködését.                Délután kettő 

órától az osztályok meghitt családias hangulatban 

töltötték az időt, sütiztek és teáztak, majd három 

órakor az iskolai színjátszó csoport (felk.: Barkaszi 

Szilvia) szórakoztatott minket. Utána kezdődött a 

várva várt diszkó, iskolánk volt tanulójával, 

Horváth Petivel, amit ezúton szeretnénk neki 

megköszönni. 

A Mikulás napi teadélutánra a teát a Napközi 

Konyhában főzték, köszönjük szépen a konyhás 

néniknek és Körmendi Lajosnak! 

2015. utolsó iskolai hetét kézműveskedéssel 

kezdtük, készültünk a karácsonyra, díszeket, 

ajándékdobozokat, és a hulladék anyagokból 

könyvjelzőket készítettünk. 

Rendezvényeinket a szülők jelenlétükkel is 

támogatták, amit ezúton szeretnénk megköszönni. 

A következő képekkel kívánunk minden kedves 

Olvasónak családias, békés karácsonyi ünnepeket! 

 

Tengölics Margit  

DÖK segítő pedagógus 

 

 
 

 
 

 

 

Alsós Felsős 

2. osztály: 1356,5 kg  7. osztály: 942 kg 

1. osztály: 1009,3 kg 5. a osztály: 929,7 

kg 

4. osztály: 727,3 kg 6. osztály: 612 kg 

3 osztály: 373 kg 5. b osztály: 421,2 

kg 

 8. osztály: 311 kg 

összes alsós: 3466,1 kg összes felsős: 

3215,9 kg 

iskolai összes: 6682 kg 
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Jövőd a tét 

Pályaválasztási kiállítást rendeztek a megyében, 

melynek megnyitóján „Az én szakmám, az én 

jövőm” című fotó- és rajzpályázat 

eredményhirdetésére is sor került.  

Iskolánk hírnevét három tanuló is öregbítette ezen 

a megyei szintű versenyen.  Az ünnepélyes 

díjátadón harmadik helyezettként Herpai Krisztina 

7. osztályos tanuló, másodikként Csomos Zsófia 7. 

osztályos tanuló és elsőként Tengölics Zakariás 

szintén 7. osztályos tanuló vehették át jutalmukat. 

GRATULÁLUNK NEKIK! 

Tengölics Margit 

 

Tengölics Zakariás: Hajtás az Ügetőn 

 

Csomos Zsófia: Állatorvos leszek 

 

Herpai Krisztina: Még nem döntöttem el… 

 

 

Mikulásvonattal a Fővárosi Nagycirkuszba 

November 28-án délelőtt több mint 90-en - 
óvodások, iskolások, szülők, nagyszülők, 
pedagógusok – szálltunk fel Fülöpszálláson a 
Mikulásvonatra. Útban Budapest felé nagy 
meglepetés ért bennünket: megérkezett a Mikulás, 
krampuszával együtt. Mindenkit megajándékozott 
szaloncukorral, mikulással, sőt még órarendet is 
kaptak a gyerekek. Rákosrendezőn buszok várták 
vonatunk utasait, melyek a Városligetbe vittek el. A 
főváros szívében megbújó Városligetbe már több 
mint 100 éve járnak a budapestiek, hogy 
szabadidejüket gondtalanul töltsék el a 
műjégpályán, a Széchenyi Gyógyfürdő patinás falai 
között, a világhírű Gundel étteremben, a 
Közlekedési Múzeumban, vagy akár a Fővárosi 
Nagycirkuszban. Mi ez utóbbiba igyekeztünk. 

A Fővárosi Nagycirkusz épülete Közép-Európa 
egyetlen kőcirkusza. Befogadóképessége 1850 fő. 
Időjárástól való függetlensége miatt télen-nyáron 
nyitva áll a közönség előtt. 
Október elején mutatták be először 
Balance című műsorukat. Valamennyi 
műsorszám az egyensúly – a balansz – 
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sokféleképpen értelmezhető kérdésköre 
köré szerveződik. Az egyensúly 
harmóniához vezet. Erről szólnak a műsor 
számai. 
Az előadás fellépői többek között magasdrót-
számot, deszka-számot, zsonglőrprodukciót 
mutattak be. Az amerikai csoport különleges 
kereszttrapéz-számával hódított a levegőben. A 
Baross Imre Artistaképző Iskola két növendéke 
produkcióját egy háló segítségével mutatta be fent 
a kupolában.  Négy kolumbiai artista tette kockára 
életét a dupla halálkerék görgetése közben. Az 
ukrán kosárlabdacsapat számában a sport 
cirkuszművészeti elemekkel keveredett. A 
műsorban szereplő kis- és nagymacskák, 
perzsacicák és oroszlánok a gyermekek 
kedvenceivé váltak. A vidám pillanatokról Pascal 
bohóc gondoskodott. 

A Balance című műsor jó alkalom arra, hogy 
minden cirkuszbarátot elvarázsoljon. 
A cirkusz jókedvet, derűt árasztó ezerarcú világa 
minket meggyőzött erről. Aki teheti, még 
december 31-ig megnézheti. 

Ámon Andorné 

Adventi kirándulás Budapesten… 

Osztályfőnökünk, Megyesiné Körmendi Irén 

tanárnő az idén Adventi kirándulást is szervezett 

az iskolásoknak. 

December 1-jén mentünk fel Budapestre, erre a 

jótékonysági rendezvényre.  

Programjaink közt szerepelt egy interaktív, játékos 

városnézés, mozi vetítés, múzeumlátogatás. Mi a 

Hadtörténeti Múzeumban voltunk, ahol az 1848-

49-es szabadságharcról nézhettünk meg kiállítást 

és a két világháborúról volt tárlatvezetés. A 

programnak ez a része tetszett a legjobban. Sajnos 

a múzeumban kevés időt töltöttünk. 

Kirándulásunk végén elmentünk a Vörösmarty 

téren lévő Adventi vásárra is.  

Nagyon elfáradtunk ezen a napon, ami igazán jól 

sikerült. 

Tengölics Zakariás 7. o . 

Karácsonyi képeslapok versenye az 

iskolában 

Már 4. éve rendezzük meg iskolánkban, december 

hónapban a Karácsonyi képeslapok rajzversenyt. 

Ebben az évben több mint 40 alkotás érkezett a 

pályázatra, amit a DÖK képviselők értékeltek.  

Három kategóriában lehetett indulni, alsós 

évfolyamok, felsős évfolyamok és kreatív technikák 

alkalmazása.  

 

Az I. kategória (alsósok) helyezettjei: 

1. Szigeti Dorina (1.o.) 

2. Szabó Vivien (3.o.) 

3. Tengölics Huba (2.o.) 

A II. kategória helyezettjei (felsősök): 

1. Bodog Imre (8.o.) 

2. Csomos Zsófia (7.o.) 

3. Frics Anna (7.o.) 

III. kategóriában: 

1. Herpai Krisztina (7.o.) és Tengölics 

Zakariás (7.o.) 

2. Libert Liliána (2.o.) 

3. Szabó Nóra (2.o.) 

Könyvjutalmaikat a klingersynergy* 

biztosította, valamint óriás ceruzákat és 

csuklópántokat kaptak a Rónasági 

Takarékszövetkezet jóvoltából. 

Támogatóinknak köszönjük önzetlen 

segítségét, és ezúton kívánok nekik 

iskolánk nevében békés  karácsonyi 

ünnepeket és sikerekben gazdag új évet! 

*www.klingersynergy.org.  

Tengölics Margit 

 szervező 

 

Tanulmányi verseny Kunszentmiklóson 

Decemberben már hagyomány, hogy tanulmányi 

versenyre visszük 3-4. osztályos tanulóinkat a 

kunszentmiklósi Varga Domokos Általános Iskola 

és AMI-ba.  

Matematikából és magyarból mérhették össze 

tudásukat a környék iskoláinak tanulóival. 

A Szervezők mindig nagyon színvonalas és 

gondolkodtató feladatsorral lepik meg a diákokat. 

A Herpai Vilmos Általános Iskolát 7 tanuló 

képviselte: 

Pásztorka Dorina (3.o.) – matematika 

Varga Attila (3.o.) – matematika 

Dukai Mirjam (3.o.) -  magyar 

Magyar Bálint (3.o.) – magyar 

Kovács Norbert (4.o.) – matematika 

Cserged Anna Boglárka (4.o.) – magyar 

Oláh Jázmin (4.o.) – magyar 

Felkészítő pedagógusok: 

3.o.matematika: Gruiz Csilla 

magyar:  Tengölics Margit 

4.o. matematika:  Megyesiné Körmendi Irén 

magyar:  Miskolczi Aranka 

http://www.klingersynergy.org/
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Iskolánk tanulóit az önkormányzat kisbuszával 

juttattuk el a versenyre, melyet ezúton szeretnék 

megköszönni a Képviselő-testületnek valamint 

Gubacsi Gyula polgármester úrnak. 

Tengölics Margit  

 
 

Civil szervezetek, egyesületek 
 
A Fülöpszállási Sportegyesület elmúlt 
esztendejének főbb eseményei 

A 2014/2015-ös szezont újra a Megyei III. osztály 
Keleti csoportjában kezdte a csapat, az egy éves -
nem túl jól sikerült - Nyugati csoportbeli kitérő 
után. A 2014/2015-ös idényben, a középmezőny 
elején a 6. helyen végzett a csapat Szigeti Gergely 
vezérletével, ami az előző évi gyengélkedéshez 
képest (11-ből 11. hely) nem volt rossz eredmény. 
Ugyanakkor, akik a csapat körül jártasak, 
tudhatják, hogy ebben azért kicsivel jobb végső 
helyezés is benne lehetett volna, ha azok az 
ominózus idegenbeli meccsek jobban sikerülnek. 
Összességében azonban elmondható, hogy szezon 
elején is nagyjából ez volt az elvárás a vezetőség 
részéről a csapat felé. Megfelelőre értékelhetjük az 
előző szezont, főleg annak tudatában, hogy egy 
adminisztrációs hiba folytán 4 pontot vontak le 
tőlünk, pont az előttünk helyet foglaló szanki 
csapat elleni mérkőzésünk után. Ennek 
köszönhetően Ők a végén beelőzték együttesünket.  

Az idei 2015/2016-os szezonnak ismét egy 
másik csoportban, a 15 csapatos Megyei III. 
Északiban láttunk neki 27 játékossal, és 
fülöpszállási szinten jelentős játékosmozgással. Az 
őszi szezont két edzővel teljesítettük, az idény első 
felére a csapat irányítását File László vállalta el, 
aztán a 8. mérkőzéstől Kővári Csaba vezette a 
csapat edzését. Az idény vége kicsit jobban 
sikerült, így az utolsó 8 mérkőzésen a 
megszerezhető 24-ből 14 pontot megszerzett az 
együttes, ezáltal a tavaszt a 11. helyen várhatja. A 
pozitívum a szezon első felével kapcsolatban az, 
hogy több helyi és környékbeli fiatalt is sikerült 
beépíteni a csapatba, akik elég sok játéklehetőséget 
is kaptak. A fél-szezon után azonban láthatjuk, 
hogy az idegenben lejátszott mérkőzések idén is 
roppant nehezek, mivel sok erős csapat van a 
csoportban. A másik dolog, ami nehezítette a 
játékosok mérkőzésekre való felkészülését, és sok 
esetben az oda való eljutását is, az a munkahelyi 
elfoglaltság volt. Azonban létszámban minden 
esetben megvolt a csapat, még ha néha kevesebben 
is voltunk, mint azt előzőleg reméltük. Így a tisztes 
helytállás és az egymásért, a szurkolókért való 

küzdés volt jellemző a csapatra az egész őszi szezon 
során. Legeredményesebb játékosunk a szezon 
felénél Molnár János 9 góllal. 

Nem mehetünk el szó nélkül a megyeszerte 
híres szurkolóink mellett sem.  Elmondható, hogy 
az év elején kialakult nehéz helyzetben is végig 
támogatták a csapatot, és minden mérkőzésünkre 
elutaztak idegenbe is, jelentős létszámmal, sokszor 
30-40 fővel. Volt, hogy már lélekben ők is feladták, 
de folyamatos biztatásukkal átlendítették a 
csapatot a holtponton, és elhitették a játékosokkal, 
hogy igenis tudnak nyerni, akár papíron erősebb 
csapatok ellen is. Szurkolótáborunknak és a heti 2 
edzésnek köszönhetően egy önbizalomban 
gazdagabb és jobb erőben lévő csapat az őszi utolsó 
3 mérkőzését mind megnyerte. 

Jó hír volt egyesületünk számára, hogy az 
igényeltnél kisebb összegben ugyan, de így is 
400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyertünk a Nemzeti Együttműködési Alap NEA-
MA-15-M kódjelű pályázatán, működést segítő 
eszközök beszerzésére, melyből az öltöző padjait 
tudtuk kicserélni, tíz százalékos saját forrás 
biztosításával.  

Reméljük, hogy tavasszal ott fogja 
folyatatni a csapat, ahol az őszi szezont 
abbahagyta. Az idény második részében több hazai 
mérkőzésünk lesz, ennek köszönhetően pedig a 
nehezebbnek ígérkező ellenfelek is 
megtapasztalhatják az oroszlánbarlangként 
emlegetett fülöpszállási pálya pokoli hangulatát. 

Bédy László 

 

Fülöpszállási Súlyemelő és Szabadidő 

Sportegyesület  

Erős kézfogás 

Ha Fülöpszállás, akkor szkander, ha pedig 
szkander, akkor Kelemen László, akit méltán 
nevezhetünk a sportág géniuszának. Kitartásának 
köszönhetően jött létre a Fülöpszállási Súlyemelő 
és Szabadidő SE szkander szakosztálya, akik most 
a Nemzeti Együttműködési Alap NEA-MA-15-M 
kódszámú pályázatán edzést segítő eszközök 
beszerzésére nyertek 350.000,- Ft-ot. A pályázat 
megvalósításához a Fülöpszállás Községi 
Önkormányzat nyújtott segítséget. A szakosztály 
folyamatosan bővül fiatal versenyzőkkel, akik 
számára fontos tényező, hogy minél profibb 
eszközökkel készülhessenek a versenyekre. Junior 
kategóriában Polyák Adél jeleskedik, a nemzetközi 
és hazai versenyek állandó aranyérmese. Szakállas 
Szilárd is nagyon tehetséges versenyző, aki az 
összes versenyén dobogós helyen végzett. A nyáron 
Bulgáriában vettek részt az Európa-bajnokságon, 
ahol Horváth László junior kategóriában jobb 
kézzel 6. helyen végzett. A 2015-ös Nemzeti 
Bajnokságon Horváth László jobb- és bal kézzel is 
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magyar bajnok lett, Kelemen László a senior 95 kg-
ban és a masters 90 kg-ban is szintén magyar 
bajnok lett. Jámbrik Ferenc és Baksa József kiváló, 
tehetséges versenyzők. Bóna András keceli lakos is 
több éve versenyez a szakosztály színeiben, az idén 
már több dobogós hellyel zárt. Jövőre Romániában 
Eb, Bulgáriában vb, 2017-ben pedig Budapest ad 
otthont a vb-nek, ahol ott lesz Fülöpszállás is. 

Forrás: Miújság  

(2015. december) 

 
Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület 
 

Egyesületünk, a Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület 

2015. évben a Nemzeti Együttműködési Alap 

Mobilitás és alkalmazkodás kollégiuma NEA-MA-

15-M-2223 számú pályázatával 364.884,- Ft 

vissza nem térítendő támogatást nyert az 

egyesület illetve együttműködő partnerei 

szabadtéri és egyéb rendezvényei megtartásához 

sörpad garnitúrák beszerzéséhez. A megvásárolt 

bútorokat első alkalommal a 2015. november 3-án 

megrendezett Egészségnapon vettük használatba, 

melyről az alábbiakban fotókkal számolunk be. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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! A 

belépési nyilatkozat vagy az 1%-os rendelkező 

nyilatkozat megtalálható a Községi Könyvtárban.  

Köszönjük támogatóinknak, tagjainknak s az 

önkormányzatnak, hogy lehetővé tették idén is 

tervezett tevékenységeink megvalósulását! 

Nagy szeretettel várjuk Önöket továbbra is! 

Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület 
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Valamennyi fix telepítésű VÉDA közúti 

intelligens kamera felszerelési helyét 

véglegesítette a rendőrség! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Település neve      Telepítési Út- Kilómétersz. 

                                        hely jellege      szám        (km+m) 
 

Bács- Kiskun megye                                                         

Kecskemét  belterület 5 82+592 

Baja   belterület  51 159+319 

Baja   belterület 55 98+998 

Kiskőrös  belterület 53 27+154 

Apostag (Dunavecse)    külterület 51 74+494 

Kiskunhalas  belterület 53 57+148 

Fülöpszállás  külterület 52 31+754 

 

 

FÜLÖPSZÁLLÁSI ÚJSÁG 

önkormányzati lap 

Kiadja: 

Fülöpszállás Község Önkormányzata 

Felelős kiadó: Révész-Szabadi Éva 

Felelős szerkesztő: Révész-Szabadi Éva 

Szerkesztőség címe:  

6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2. 

Telefon:78/435-322 

Készült 900 példányban. 

 
 
 
 


