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Minden kedves Olvasónak 

békés karácsonyi ünnepeket, 

és sikerekben gazdag,  

boldog új évet kíván: 

Gubacsi Gyula 
polgármester 

 
 
 

Kiadványunk színesben letölthető a 

www.fulopszallas.hu/fulopszallasi-ujsag  

weboldalról! 

 
 

 

 
 

 

 

 

Juhász Gyula 

Karácsony felé 

Szép Tündérország támad föl szívemben 

Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben. 

…Bizalmas szívvel járom a világot, 

S amit az élet vágott, 

Beheggesztem a sebet a szívemben, 

És hiszek újra égi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben. 

…És valahol csak kétkedő beszédet 

Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben. 

 

 

Tisztelt fülöpszállási Lakosok! 

Közeledik az év vége, így néhány mondatban 

beszámolok Önöknek a 2016-os év eseményeiről. 

Az év első felét a Terület és Településfejlesztési 

Operatív Program pályázatainak előkészítése és 

beadása határozta meg. Fülöpszállás, mint az már 

ismert, 3 pályázatot nyújtott be, amelyeknek 

bírálata a jövő év elejére csúszik.  Az év második 

felének fő feladata az ASP rendszerhez történő 

csatlakozás és a Vidékfejlesztési Program 

pályázatainak előkészítése volt.  

/folytatás a 2. oldalon/ 
 
 
 

http://www.fulopszallas.hu/fulopszallasi-ujsag


2 Fülöpszállási Újság 2016. december 
/Folytatás a címlapról/ 

Az év elején civil szervezeteink sikeresen pályáztak 

a Nemzeti Együttműködési Alap forrásaira, 

működésüket segítő eszközök beszerzésére.  Az 

Önkormányzat az adósságkonszolidációban nem 

részesült települések részére kiírt fejlesztési 

pályázaton 44,025 millió forintot, az ASP 

rendszerhez történő csatlakozás 

eszközrendszerének kialakítására 6 millió forintot 

nyert. Sikeresen pályáztunk a szociális tűzifa 

támogatásra is, melyet már ki is osztottunk az arra 

jogosult lakosoknak.  

A képviselő-testület még 2014. év végén döntött a 

településrendezési terv elkészíttetéséről, amely 

2017. január 01-től lép hatályba. Ennek részletei a 

település honlapján megtalálhatók. 

2016 legnagyobb sikerének mégis azt tartom, hogy 

Dr. Berta László nyugdíjba vonulása után sikerült a 

megüresedett praxist azonnal betölteni.  

Az elkövetkezendő év elején több olyan kiírás 

megjelenése is várható, amelyre szeretnénk 

pályázatot benyújtani és gyarapítani a település 

fejlesztésére fordítható források összegét. 

2016-ban az Önkormányzat 50 főnek adott 

munkát a közfoglalkoztatási programok keretében. 

Az év folyamán folyamatosan problémát jelentett a 

távozók megfelelő pótlása. Az év második felében a 

távozó férfiak helyére már csak hölgyeket tudtunk 

felvenni. Terveink szerint a következő évben a 

létszámot 40 főben maximalizáljuk. Folytatjuk a 

kertészeti programot, illetve külön programot 

indítunk a belterületi utak javítására.  

2016-ban a település gazdálkodását mindvégig a 

kiegyensúlyozottság jellemezte, hitel felvételére 

nem került sor.  

Saját erőből több felújítást, fejlesztést 

valósítottunk meg: 

- elkészült a gyalogos átkelőhely az Általános 

Iskola előtt; 

- felújítottuk a Gyógyszertár épületének és a 

szociális bérlakás tetőhéjazatát; 

- bővítettük a közvilágítási hálózatot a Kálvin 

utcában és Balázspusztán; 

- az ivóvíz hálózat is bővítésre került, így már 

a Kuthen utca végén is elérhető a vezetékes 

ivóvíz; 

- újra látogathatóvá tettük az Izraelita 

temetőt; 

- ismét sikeres Falunapot szerveztünk 

augusztusban; 

- a képviselő-testület az év végén döntött az 

Önkormányzat részére egy új kis teherautó 

beszerzéséről is. 

 

2017. az Önkormányzatnak kifejezetten 

mozgalmasnak ígérkezik: 

- Az ASP rendszerhez történő csatlakozás; 

- pozitív döntés esetén a TOP-os 

beruházások megvalósítása; 

- a Művelődési Ház átépítése;  

- a megjelenő pályázatok előkészítése, 

benyújtása; 

- a játszótér kialakítása rendkívül sok 

munkát jelentenek az elkövetkezendő évre.  

Bízunk benne, hogy 2017-ben jelentős pályázati 

forrásokat tudunk elnyerni, melyek 

felhasználásával tovább fejleszthetjük 

Fülöpszállást. 

 

Minden Lakosunknak Áldott Karácsonyt és 

sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánok! 

 

Tisztelettel: 

Gubacsi Gyula 

polgármester 

 

 
Gyalogos átkelőhely az iskola előtt 
 

 
 

Településünkön elkészült a gyalogos átkelőhely, 

melyet a tanévkezdéssel a diákok birokba is vettek. 

A gyalogos átkelőhellyel kapcsolatban pár gondolat 

a gépjárművezetők és a gyalogosok részére:  

A zebrával ellátott gyalogos átkelőhely a gyalogos 

közlekedésre van fenntartva. A zebrát már 

messziről tábla jelzi az autósoknak. A tábla arra 

hívja fel figyelmüket, hogy óvatosan közelítsék meg 

az átjárót.       

Sok járművezető viszont nem törődik a jelzésekkel, 

nem lassít le a zebra előtt és nem szívesen áll meg. 

A zebrán át közlekedő gyalogosoknak kötelességük 

tehát alaposan körülnézve meggyőződni az átkelés 

biztonságosságáról még az úttestre lépés előtt.  

( Célszerű balra, jobbra, majd ismét balra nézni és 

ezt követően átkelni a gyalogátkelő helyen. ) 
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Természetesen ebben az esetben is a legrövidebb 

úton, a normális sebességnél nem lassabban kell 

áthaladni a gyalogosnak. 

A hatályos KRESZ előírások szerint a jármű 

vezetőjének a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet csak 

fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad 

megközelítenie, hogy adott esetben a gyalogos 

részére elsőbbségadási kötelezettségének 

maradéktalanul eleget tudjon tenni.  

A „fokozott óvatosság” fogalma azonban 

mindenkinek mást jelent. Amíg egyes 

járművezetők gázelvétellel, vagy fékezéssel 

lassítanak és felkészülnek arra, hogy a járművel – 

amennyiben az szükségessé válik – a gyalogos 

átkelőhely előtt meg is tudjanak állni, addig mások 

beérik azzal, hogy sebességüket nem csökkentve, 

nem ritkán a megengedett sebességnél gyorsabban 

haladva inkább csak „jobban figyelnek”.  

 

Mindenkinek balesetmentes 

közlekedést! 

Nagy Sándor r. ftörm. 

 

 

 

 

Katolikus élet 

December varázsa az élet teljessége 

   A decemberi hópehely elindul varázslatos útjára. 

Merre szálljon a szél szárnyain, kit igézzen meg 

csillogó fényével? Kacagó jókedvvel, táncoló 

suhanással egy ember arcán landol, ki bosszúsan 

felszisszen: …még ez is?.... Hópelyhecske 

szomorúan sóhajt: hoztam december varázsát, 

miért nem figyelsz rám? Miért nem ragyog mosoly 

arcodon, miért a jégvirág szíveden? Hol a 

szivárvány, a napsütés, a szív virágainak illata? – 

Gondolkodóba esik a kis hópehely és rájön 

…EGYEDÜL van, így csak egy vízcsepp a sötét 

ködben, s kicsiny szíve egyedül mit tehetne a 

szürkeségben? Társakra van szüksége!    

       Siet vissza hófelhő otthonába, társakat keres, 

kiknek szíve egy ütemre dobban, egy cél 

érdekében. Gyertek, ti mindnyájan suhanjunk 

csillagok csóváján, s vigyük december varázsát a 

megkérgesedett emberi lelkekbe! 

…És havazik, …havazik, lassan hó födi be a földi 

sötét szürkeséget. Hópelyhek táncolnak kézen 

fogva, s ajándékozó mosolyukkal megigéznek földi 

halandókat. 

       Az embereket most már messzire kerüli a 

bosszúság és a frissen esett hó befödi a rosszat. 

Lelkük kitárul a csoda láttán és egy gyönyörű 

igézet sejlik fel. Hópelyhecskék összefogva szálltak 

a magasban, s váltak egyetlen hótakaróvá a nagy 

jóságban. 

Ragyog a messzeség a csillagfényben. Felhangzik a 

titokzatos ének: 

Ébredj ember mély álmodból 

Szíved titkos vágya hangozzon, 

A szeretet harangja konduljon, 

Ezen a hófödte világon. 

Hópelyhecskék áldozattá lettek a szeretet oltárán. 

Szívük vágya volt varázslatot hozni a világra. S míg 

felvállalt küldetésüket teljesítették, önmagukat 

tették semmissé. 

December varázsa kopogtat a házak ajtaján. Ki 

nem csak ajtaját, de szívét is kitárja, karácsony 

kalandját kapja ajándékba, mely nem szól másról, 

csak a szeretet megvalósulásáról. 

       Az ember lelkében ősidők óta él a vágy, hogy 

eljöjjön egy jobb világ. Erre a szeretet utáni 

éhségre válaszol Isten az Ő végtelen jóságában, 

mikor az emberi létet választja Fia számára. A 

betlehemi jászol a kereszt fényében tárja elénk a 

boldogság útjának igéjét: 

Mindig, minden időben szeretni kell, de 

szeretni egyedül nem lehet!!! 

Kegyelmekben gazdag KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET és áldott ÚJ ESZTENDŐT kívánok a 

Katolikus Közösség nevében! 

 

 

 

 

 



4 Fülöpszállási Újság 2016. december 
Ünnepi alkalmaink: 

 December 24.: Éjféli szentmise: 22 óra 

 December 25.: Ünnepi szentmise: 8 óra 

 December 31.: Év végi hálaadás: 16 óra 

 Január 1.: Szűz Mária Istenanyasága, Új év, a 
Béke világnapja: 8 óra  

                                                                                                                               
Fehérné Kócsó Ildikó                                                                                                                                        

hitoktató                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Óvodai hírek 
 

„Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány 

pillanat” 

 

A Republic együttes szavaival is elköszönhetett 

volna az óvodától és munkatársaitól Margit óvó 

néni, mert a pályán töltött hosszú évek alatt bizony 

maradt jó néhány emlékezetes pillanat. Vajon 

mennyi letörölt könnyet, mennyi mosolygó 

gyermekarcot, simogatást, ölelést és a tudás útján 

való terelgetést jegyez az elmúlt 40 év?  1976 

szeptembere óta mennyi vidám és örömteli emlék 

raktározódott el az emlékek polcán? Bizonyára 

megszámlálhatatlanul sok, olyan sok, hogy a 

problémás, gondokkal terhes időszakoknak nem is 

jutott már itt hely. 

A keserédes búcsúzó ünnepség során felidéztük az 

együtt töltött éveket. Nehéz kimondani, hogy 40 év 

a pályán….- valamennyien tudjuk, hogy mennyi 

alázattal, türelemmel és áldozattal bírnak ezek az 

évtizedek!  Margitka az érettségi után olyan 

hivatást választott, amelyben kiteljesíthette 

tehetségét és őszinte gyermekszeretetével nemcsak  

adott, hanem sokat kapott is a felnövekvő 

nemzedékektől. Pályája során mindig a rábízott 

gyermekek érdekeit tartotta szem előtt, 

fejlesztőpedagógusként számtalan kisgyermeket 

segített át a tanulási nehézségeken. Kollégáim 

nevében elmondhatom, hogy egy olyan értékes 

emberrel dolgozhattunk együtt, aki csöndes, 

megértő, és akire mindig lehet számítani 

bármilyen problémával fordultunk hozzá. Sokat 

segített megfontolt tanácsaival, óriási 

tapasztalatával és a lényéből sugárzó 

nyugalommal.  

Reméljük, hogy az elkövetkezőkben is ki tudja 

majd teljesíteni önmagát azokon a területeken, 

melyekre eddig nem volt annyi ideje, amennyit 

szeretett volna. Kívánunk jó egészségben eltöltött, 

nyugodt, békés, örömteli nyugdíjas éveket! 

 

Csepregi Lászlóné 

óvodavezető 

 

 
 

„Ültettél fákat, neveltél embervirágot, 

Próbáltad jobbra bírni a világot. 

Ha kiáltott a baj, siettél, hogy szűnjön, 

Saját fájdalmad mindig kisebbnek tűnjön. 

 

Emberi szívekhez építettél utat, 

Lelkeddel kövezted ki rajta a hidat. 

Dolgoztál értelmes emberibb életért. 

Pihenj most kissé csupán önmagadért!” 

 

Vona Erzsébet Cecília: Ötven felett 
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Hírek az iskolából 
 
Aktív élet az iskolában 

Szinte hihetetlen, olyan mintha tegnap kezdtük 

volna a 2016/2017-es tanévet, pedig már december 

van és lassan vége lesz az első félévnek. Azért nem 

vesszük észre az idő rohanását, mert az iskolában 

mindig van valamilyen program, feladat, 

rendezvény, ami nagyon felgyorsítja az időt. 

Szeptember elején még pedagógus hiánnyal 

küzdöttünk, aztán szeptember közepétől teljes lett 

a tantestület. Jelenleg 15 főállású pedagógus és 1 

óraadó kémia tanár dolgozik az iskolában. Két 

pedagógusunk minősítése zajlott szeptember és 

október hónapban, akik az Oktatási Hivatal 

szakértőinek értékelése szerint közel 100%-ot értek 

el. Eredményes minősítésükhöz ezúton is szívből 

gratulálok! Ők 2017. január 1-től Pedagógus II. 

fokozatba kerülnek. Így januártól iskolánkban 1 fő 

mesterpedagógus, 3 fő Pedagógus II, 10 fő 

Pedagógus I. és 1 fő gyakornoki státuszban fog 

dolgozni. Szakos ellátottságunk majdnem 100 %-

os, ami a környék kisiskoláit tekintve kimagasló. 

Szeptemberben megtartottuk a szülői 

értekezleteket, megalakult az iskolai SZMK és 

Diákönkormányzat, de jutott idő a kerékpártúrára 

és más szabadidős tevékenységre is. A gyerekek 

nagy örömmel vették birtokba szeptemberben az 

új hintákat! Az egész ősz folyamán folyamatosan 

jártunk úszni Kiskőrösre, minden felsős osztály 

eljutott legalább kétszer az uszodába. 

Októberben színházlátogatást szerveztünk 

Kecskemétre, kolon tavi természetismeret 

versenyen vettünk részt és harmadikak lettünk, 

KT-s történelem versenyen 4. helyezettek lettünk, 

megemlékeztünk október 23-ról és iskolánk 

névadójáról, papírgyűjtést szerveztünk, 

pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk, majd 

pályaválasztási börzén vettünk részt Kecskeméten, 

majd pedig a Halloween party következett 

Kiskőrösön. Fülöpszálláson került megrendezésre 

a kistérség igazgatóinak értekezlete, amelyre 

bemutatkozó kisfilmet készítettünk, ami majd az 

iskola honlapján is látható lesz.  

Novemberben focibajnokságon voltunk Izsákon, 

ahol a legjobb mezőnyjátékos díját hoztuk el. Két 

rajzversenyen is szépen szerepeltünk. II. helyezett 

és különdíjas lett tanulónk. Márton napon voltunk 

a németesekkel Kiskőrösön és 19-én az SZMK 

főszervezésével megrendeztük a jótékonysági 

Erzsébet napi iskolás bálat, ahol hangulatos 

műsorral szórakoztattuk a bálozókat. November 

29-én megtartottuk az alsós mesemondó versenyt, 

valamint a mikulás vonattal 100 fülöpszállási 

gyermek, felnőtt szórakozhatott a Fővárosi 

Nagycirkusz előadásán. 

Most decemberben minden hétfőn gyertyagyújtást 

tartunk, ezzel is készülve a karácsonyra. December 

6-án minket is meglátogatott a Mikulás. December 

9-én matematika és magyar versenyen vettünk 

részt Kunszentmiklóson, majd 8-án adventi 

kiránduláson voltunk közel 50 gyerekkel, aminek 

keretében a Parlamentet is meglátogattuk. 

December 9-én teadélutánnal egybekötött mikulás 

diszkót tartottunk, ahol az iskola színjátszó 

szakkörösei hangulatos műsort mutattak be. 

December 16-án felléptünk az Idősek napi 

rendezvényen, majd december 20-án megtartottuk 

iskolai karácsonyi ünnepélyünket is. 

Ezúton szeretnék mindenkinek hálás köszönetet 

mondani, aki valamilyen segítségével hozzájárult 

az iskolai programok megvalósításához, 

lebonyolításához! 

 

Boldog, Békés karácsonyt és egészségben gazdag, 

boldog új évet kívánok! 

Dezső Győző 

igazgató 

 

 
DÖK hírek 

Iskolánk diákönkormányzata a szeptemberi 

alakuló ülésén Munkatervében szinte minden 

hónapra tervezett valamit. 

Október 4-én az állatok világnapja alkalmából 

meghirdettük, hogy aki tud, jöjjön az iskolába 
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állatos pólóban. Felhívásunkra az első osztályosok 

voltak a legaktívabbak, de minden osztályban 

akadtak gyerekek, akik az állatos pólójukban 

szerették volna felhívni a figyelmet az állatok 

szeretetére. 

„Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik minden 

esztendőben Szent Ferenc emléknapján, október 4-

én. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok 

védőszentjének halála napja. 

A rendalapító Assisi Szent Ferenc a legenda szerint 

nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem 

beszélgetett is velük, s már a 13. század elején azt 

hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami 

körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. 

A világnapon ma már nem csak a vadon élő, 

hanem minden állat védelmére felhívják a 

figyelmet. A haszonelvűségnek sok állat esik 

áldozatul és a kedvtelési állattartás pedig nem 

mindig alapul a felelősségen. Magyarországon 

például évente több százezer "kedvenc" állat válik 

kóborrá. 

Ha minden nap október negyedike lenne, sokkal 

többet foglalkoznának az állatokkal, sokkal több 

figyelmet fordítanának az ember legjobb barátjára, 

s talán nem kellene annyi ártatlan életet kioltani, 

vagy nyomorúságos körülmények között tartani. 

Nemcsak az állatok világnapján, de a 

hétköznapokban sem szabadna elfeledkeznünk a 

bennünket körülvevő természetről, élőlényekről. 

Akkor kedvenceink is azt hihetnék, hogy minden 

nap születésnapjuk van.” 

(sulihalo.hu/ajanlo/aktualis/5525-az-allatok-

vilagnapja) 

 

 

 

 

 

 

Október végén Herpai Vilmosra emlékeztünk. 

Iskolánk 19 éve viseli a Herpai Vilmos nevet. 

Minden évben, halálának évfordulóján pár napos 

programsorozatot szervezünk. 

A diákönkormányzat képviselői rendbe tették 

sírhelyét a temetőben. Az osztályok 

osztályfőnökeik vezetésével kilátogattak sírjához. 

Rövid műsor keretében megkoszorúztuk az 

iskolánkban kifüggesztett domborművet. 

Az idén a Herpai Napok keretében a felsősök 

Gubacsi Gyula polgármester Fülöpszállásról tartott 

előadását hallgatták meg, az alsósoknak Nagyné 

Grecs Anita mesélt a Fülöpszálláson és környékén 

honos madarakról. 

Hagyományosan megtartottuk kézműves 

délutánunkat is. A Herpai Napokat a 

papírgyűjtéssel zártuk. 

A gyerekek több mint 7 tonna hulladék papírt 

gyűjtöttek össze, melynek átvételi összege a 

diákönkormányzat bevételét gyarapította. 

Az osztályok közötti versengésben az alsósoknál a 

3. osztály gyűjtötte a legtöbb papírt, a felsőben a 8. 

osztály. Ők nyerték a tortát. Évek óta tapasztaltuk, 

hogy a mindenkori 8. osztály nem igazán 

aktivizálja magát a papírgyűjtésen. Az idén ez 

máshogy történt. A mostani 8. osztályosok közel 
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1,5 tonna papírt hordtak össze. Megyesiné 

Körmendi Irén osztályfőnök nem hiába volt büszke 

rájuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

November végére Margó néni felújította, 

elkészítette iskolánk adventi koszorúját. 

Szintén novemberben már elkezdtük szervezni a 

Mikulás látogatását. Az idén is december 6-án, 

kedden érkezett meg hozzánk, minden osztályba 

ellátogatott. A krampuszok szerepét három 8. 

osztályos tanuló vállalta magára.  

 

 

 

 

 

Szeptemberi alakuló ülésünkön megszavaztuk, 

hogy ebben az évben nem szeretnénk támogatni a 

Mikulás csomagok vásárlását, mivel ez olyan, 
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mintha magunknak vennénk ajándékot. Mindezek 

ellenére december elején az SZMK elnöke 

megkeresett minket, és az SZMK báli bevételére 

hivatkozva kérte, hogy mégis támogassuk a 

csomagok vásárlását. Egy rendkívüli gyűlés 

keretében, ahová igazgató bácsit meghívtuk, 

megszavaztuk, hogy támogatjuk a csomag 

tartalmának vásárlását. Mivel kevesebb összeget 

kértek tőlünk a szülők, mint tavaly, és október 

végén Magyar Beáta anyuka a DÖK-nek 

pénzadományt is ajánlott fel, így a szeptember 23-

án megtervezett költségvetésünket kevésbé viselte 

meg a kért összeg. 

December 9-én, pénteken tartottuk meg Mikulás 

partinkat. Barkaszi Szilvia tanárnő színjátszó 

szakkörösei kis műsorral kedveskedtek társaiknak, 

majd az osztályok teadélutánt tartottak. Közben 

elkezdődött a várva várt diszkó is a zsibongóban. A 

hangulat nagyon jó volt, így öt órakor szomorúan 

kellett abba hagynunk a bulizást. 

December 13-án Luca-napi kézműves foglalkozást 

tartottunk, ahol különböző technikával fenyőfákat 

és drót csillagokat készítettünk. 

 

 

 

 

 

Következő eseményünk a Karácsonyi Képeslapok 

zsűrizése lesz. 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a 

segítségét, akik az elmúlt hónapokban 

támogatták munkánkat: 

Gubacsi Gyula polgármester – Herpai Napok 

(előadás, oklevelek nyomtatása), Luca-napi 

kézműveskedés (alapanyag) 

Szakályné Ági néni – Herpai Napok, DÖK-díj 

(torta a papírgyűjtés első helyezettjeinek) 

Magyar Beáta – pénzadomány, Herpai Napok 

(kézműveskedés), Luca-napi kézműveskedés 

Gyöngyösi-Pap Tiborné – Herpai Napok 

(kézműveskedés) 

Valter Sándor – Mikulás látogatása 

Körmendi Lajos és a konyhás nénik – Mikulás 

parti (tea) 

Horváth László – Mikulás parti (diszkó) 

süteményt sütő és küldő szülők, nagyszülők – 

Mikulás teadélután 

Orbán Eszter – Luca-napi kézműveskadés 

Varga Imre – Luca-napi kézműveskedés (+ 

alapanyag) 

osztályfőnökeink, tanáraink, igazgató bácsi -  a 

programjainkon való türelmük 

 

 

 

Az iskola tanulóinak nevében kívánunk 

minden kedves olvasónak meghitt, boldog 

karácsonyi ünnepeket! 

DÖK 

 

Sikerek a megyei- és térségi 

rajzversenyen 

Az elmúlt években a „Jövőd a tét!” pályaválasztási 

kiállítás keretében meghirdették a 7. és 8. 

évfolyamosok számára „Az én szakmám, az én 

jövőm” fotó- és rajzpályázatot. A megyei 

versenyre iskolánkból küldtünk alkotásokat, 
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melyek közül két tanuló rajzát, fotóit is 

kiválasztotta a zsűri. 

A kiállítás ünnepélyes megnyitóján került sor a 

díjátadásra, ahol különdíjat kapott a 8. osztályos 

Pintér Sára 2. helyezett lett, a szintén 8.-os 

Tengölics Zakariás (felkészítő ped.: Tengölics 

Margit). 

 

 

 
 

 

 

 

 

„Adj vért és ments meg 3 életet!” térségi 
rajzversenyre minden évfolyamról vártak 
alkotásokat a szervezők. A mi iskolánkból is több 
alkotást küldtünk. Közülük, akik dobogós helyen 
végeztek: 

Szabadi Csenge III.      (1. osztály – felkészítő 
ped.: Ámon Andorné) 

Tengölics Huba III.      (3. osztály – felkészítő 
ped:. Tengölics Margit) 

Nagy Zsófia II.              (6. osztály – felkészítő 
ped.: Tengölics Margit) 

Molnár Emanuéla III. (8. osztály – felkészítő 
ped.: Tengölics Margit) 

Gratulálunk nekik! 

Tengölics Margit 

 

Erzsébet Napi Jótékonysági Iskolás Bál 

November csendjében a plakátok Erzsébet Napi 
Iskolás Bálra invitálták községünk lakosságát. A 
jótékonysági rendezvény célja: iskolás 
gyermekeink támogatása. 

 A Szülői Szervezet aktív tagjai heteken át 
dolgoztak megvalósulásán. Ötletek születtek, 
cserélődtek. Dolgos kezek szorgalmasan 
készítették a dekorációhoz szükséges darabokat. 
Fáradságot feledve esténként táncpróbára siettek 
lelkes szülők, pedagógusok. A nyolcadik 
osztályosok is csatlakoztak a felnőttek csapatához, 
így lett teljessé a szórakoztató műsor. 

Szaladtak a napok, egy-kettőre november 19-et 
mutatott a naptár. Díszítettünk, terítettünk, 
tombolatárgyakat gyűjtöttünk. A Faluház a 80-as 
évek retro hangulatával fogadta a vendégeket. Ezt 
a nosztalgikus kedvet adták vissza a bevezető 
műsorszámok. 

A vacsorát az izsáki Vino Étterem készítette és 
szervírozta. A sok, finom házi süteményt lelkes 
anyukák, nagymamák készítették. A hajnalig tartó 
mulatság jó hangulatáról Alberczki Sándor 
gondoskodott. 

A bál bevételéből a Szülői Szervezet tovább 
szeretné folytatni hagyományait: Mikulást várni, 
Karácsonyt, Gyermeknapot, Pedagógusnapot 
ünnepelni, a nyolcadikosokat méltón búcsúztatni. 

Vörösmarty Mihály szavaival szeretném 
megköszönni mindazok segítségét, áldozatos 
munkáját, felajánlását, akik hozzájárultak a bál 
megszervezéséhez, jó hangulatához, sikeréhez. 

 

„Szólj, gondolj, tégy jót, s minden szó,  
gondolat és tett tiszta tükörként fog 

visszamosolyogni rád!” 

SZMK 
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Könyvtár és IKSZT hírei 

 

A boszorkányok köztünk élnek 

Vajon kik azok a hétköznapi arcok valójában, akik 

körülvesznek minket mindenapjainkban?  

Erre a kérdésre kaphattunk választ a 2016. 

szeptember 30-án megrendezésre került színpadi 

előadáson, amit a helyi közösségi ház és a 

községben élő kicsik és nagyok szerveztek, illetve 

szerepeltek benne. Június végén megszületett az 

ötlet, viszont a megvalósítása nehézkesen akart 

formát ölteni. Az augusztus végén induló próbákra 

a szereplők létszáma akkora lett, hogy ki kellett 

bővítenünk a mesét.       

A színes „társulatnak” köszönhetően a heti egyszer 

tartott próbák számtalan olyan pillanattal 

ajándékoztak meg minden résztvevőt, ami 

rányomta a bélyegét a színdarabra és arra az új 

közösségre, ami megalakult. A próbák jó 

hangulatához, és a közösségkovácsoló erejéhez 

hozzájárult az együtt végzett kreatív munka, és a 

megannyi önfeledten eltöltött perc, ami a 

felkészüléssel járt. Több olyan segítséget is 

kaptunk, amitől látványosabb lett a díszletünk. 

Külön kiemelném azt az egyedi élményt, amit a 

szereplők a jelmezekkel bevállaltak, és amit a 

nézők testközelből élvezhettek az előadás végén, 

amikor is egy közös táncra invitálva elvegyültek a 

boszorkányok és szereplők a nagyérdemű között.   

Ezzel az előadással sikerrel megvalósítottuk a 

generációk közötti együttműködést. A nagy sikerre 

való tekintettel a terveinkben szerepel hasonló 

közösségi megmozdulás szervezése a településen. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden 

résztvevő nevében a pozitív visszajelzéseket, és az 

elismerő, fenséges tapsorkánt.  
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A „társulat” tagjai: 

Höss Cintia (királylány) 

Fóris János (király) 

Bíró Lia (hírnök) 

Palláné Domonyi Erika (főboszorkány)  

Borsodi Márta (boszorkány lánya)  

Pásztorka Dorina (boszorkány lánya)  

Losonczi Anikó (édesanya)  

Horváth Kálmán (édesapa) 

Orsós Lajos (idősebb fiú) 

Karsai Ádám (ifjabb legény) 

Csepregi Lászlóné és Tánczosné Bajnóczi Erika 
(hangyák, kacsák, méhek) 

A boszorkányok: 

Palla Mária 

Szeles Ágnes 

Nagyné Grecs Anita 

Tengölics Margit 

Ódorné Bíró Ilona 

Mátyás Kinga 

Gaálné Teréki Erzsébet 

Cseh Szakáll Beáta  

Szövegkönyv: Kulcsárné Járdi Margit 

Zene: Orbán Eszter  

Tánc: Hofmaiszter Anikó 

Díszlet: Nagy Sándor, Fóris János, Orsós Lajos, 

Horváth Kálmán.  

Fodrász: Bozó Márta 

Smink: Cseh Szakáll Beáta 

 

Orsós Lajos 

Fóris János 

 

Színházlátogatás 

A fülöpszállási és soltszentimrei színházba járók 

nagy örömére, a Közösségi Ház szervezésében, 

október 24-én immár negyedszer látogattunk 

színházat ebben az évben. Ismét Budapestre az 

Újszínházba mentünk. Vaszary János A Vörös 

Bestia című előadását néztük meg. A nagy busz 

most is megtelt kultúrára éhes emberekkel. A 88 

éves üknagymamától, a fiatal diákig minden 

korosztály képviseltette magát. A kényelmes 

utazás, a vidám témájú darab, a színvonalas 

előadás igazán kellemes kikapcsolódást nyújtott. A 

jövőben szívesen mennénk múzeumokba, 

városnéző kirándulásokra is, és természetesen 

várjuk a következő színházlátogatást is.  

A színházba járók nevében: 

Horogszegi Jánosné 

 

 
 

Készülünk a közelgő ünnepre! 

Karácsony előtt kézműves foglakozásokat 
tartottunk a Közösségi Házban. 
Az első foglalkozásunk alkalmával a kicsikkel 
angyalváró hangulatban karácsonyfa díszeket 
készítettünk. 
A második foglalkozásunkon a kicsit 
nagyobbacskákkal világító házikókat ragasztottunk 
kartonból és színes áttetsző papírból. 
Harmadik alkalommal pedig az ifjúsággal 
mézeskalácsot sütöttünk és díszítettünk. 

Gaálné Teréki Erzsébet 
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Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

A Biczó Csárda ismét jótékonykodott Mikulás 
Napon 

2016. december 2-án a Biczó Csárda 50 

fülöpszállási hátrányos helyzetű gyermeket hívott 

meg a Mikulás érkezésének alkalmából. 

Elsősorban olyan korú gyerekeket igyekeztem 

invitálni erre az alkalomra, akik hisznek ebben a 

csodában.  

Az ajándékosztás előtt jó hangulatú, közös 

éneklésben vettünk részt. Majd a csomagok 

átvétele után lovaskocsikázásra is volt lehetőség a 

Mikulás társaságában.  

Soltszentimréről, Izsákról, Szabadszállásról és 

Fülöpszállásról érkező gyerekek vehették ki a 

részüket a szíves vendéglátásban.  

 

Mátyás Kinga 

családsegítő 

 

Civil szervezetek 

 

Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület 

Fotók az egyesület életéből 

 

Kortárs szomszédoló  
Mon cherries koncert 

 
 

Kortárs szomszédoló  

Csomák Lászlóné textilszobrai 

 

 
 

Kortárs szomszédoló: 
Benics Réka kiállítása 
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Kortárs szomszédoló: 

 Sárfehér Néptánc Egyesület Táncház 

 
 

Kortárs szomszédoló: Kállai József kiállítása 

 

Menyasszonyok anno…. kiállítás 

 

 
Molnár László naturpiktor kiállítása 

 

 
 

3. adventi gyertyagyújtás 

 
 

 
4. adventi gyertyagyújtás 
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Pályáztunk 

Egyesületünk a NEA-MA-16-M-1967 azonosító 

számú pályázaton 255.000,- Ft támogatást nyert. 

Az összegből 200 főre evőeszköz-készletet (kés, 

villa, kanál), étkészletet (mély, lapos és 

csemegetányér), valamint poharat vásároltunk.  

Kulturális rendezvényeinken, értékközvetítő 

csoportok bemutatkozásán, partnerszervezetekkel 

történő közös eseményeinken a készlet és a 

korábban nyert sörpad garnitúra kulturáltabb, 

esztétikusabb, környezetkímélőbb megoldást 

jelent, mint az eddig használt műanyag készlet.  

Köszönjük Simon László Jegyző Úr munkáját és 

segítségét sikeres pályázatunknál. 

Kesikné Horogszegi Márta 

 
Három Határ Teljesítménytúra 

Három település – Izsák, Soltszentimre, 

Fülöpszállás – civil szervezeteinek összefogásában 

2017. április 8-án teljesítménytúrát szervezünk. 

Az első túra Fülöpszállásról indul. A hosszú táv (50 

km) útvonala állandó lesz, évente változó induló és 

cél állomásokkal. A közepes (25 km) és rövid (15 

km) távok minden évben a rendező településről 

indulnak és érkeznek. A túra nyomvonala, a 

kijelölt útvonalak a Felső Kiskunsági Turjános 

változatos, természeti értékekben gazdag, 

homokbuckás, a Kiskunsági Nemzeti Park 

kezelésében lévő területein halad.  

A túra honlapja: http://www.tefe.hu/hhtt   

A túra Facebook oldala:  

https://www.facebook.com/haromhatartelj

esitmenytura/   

A túráról érdeklődni a fenti elérhetőségeken kívül 

Morvai Józsefnél lehet.  

 

 

Kesikné Horogszegi Márta 

Fülöpszállási Súlyemelő és Szabadidő 
SE 

2016-ban egy sikeres évet zártunk. Az egyesület 20 

éves fennállása óta az idén a Nemzeti 

Együttműködési Alap 300 ezer forintos 

támogatásával már második alkalommal 

fejleszthettük jelentős lépésben az edzést, 

felkészülést segítő speciális eszközöket. Ennek 

előnyeit az is élvezi, aki nem csak a versenysportra, 

hanem az egészsége megőrzése céljából használja 

az eszközöket. 2016-ban több alkalommal vettünk 

részt a hazai szkanderklubok által szervezett 

edzéseken. Az edzőteremben is, kisebb-nagyobb 

létszámmal, több alkalommal folytattunk közös 

felkészítő edzéseket, a magyar szkanderválogatott 

tagjaival a hazai és nemzetközi versenyekre. A 

versenyeredmények, a szkandersport hazai és 

nemzetközi viszonylatban is folyamatosan fejlődő 

színvonala, megkövetelik az edzések minőségének 

javítását. Ez a pályázat nagyon jó lehetőség erre! 

Az idén az eredmények tekintetében is megtettünk 

mindent, hogy tovább fejlesszük a szakosztály 

munkáját. Az év első versenye a kecskeméti Malom 

központban kezdődik minden évben a 

hagyományok szerint. Junior kategóriában voltunk 

a legeredményesebbek. Bukarestben, az Európa 

bajnokságon,Polyák Adél a Fülöpszállási Szkander 

Se versenyzője bal kéz bronz után, jobb kézzel 

ezüst érmet szerzett. Szakállas Szilárd, Baksa 

József, Bóna András, Kelemen László több 

dobogós és pontszerző helyezéssel járultak hozzá 

az egyesület éremtáblázatához. Részt vettünk a 

hazai és nemzetközi versenyeken, ami fontos a 

Bukarestben megrendezett Európa Bajnokságon, 

és a Bulgáriában megrendezett világbajnokságon. 

November 26.-án Fülöpszálláson megrendeztük a 

Magyar Szkander Szövetség Évi utolsó versenyét! 

Jövőre a Krakkóban megrendezésre kerülő Európa 

Bajnokság után, szeptemberben hazánkban 

rendezzük a 2017-es világbajnokságot, amire már 

most készülünk, nagy erőbedobással! 

 

 
Kellemes Ünnepeket, Boldog Új Esztendőt Kíván a 

Fülöpszállási Súlyemelő és Szabadidő Se 

vezetősége, versenyzői! 

 
 Kelemen László 
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Sportegyesület hírei 

 

Kedves Fülöpszállásiak! 

A Fülöpszállási Sportegyesület elmúlt 

esztendejének főbb eseményeiről az alábbiakban 

számolunk be Önöknek: 

A 2015/2016-os szezont újra a Megyei III. osztály 

Északi csoportjában kezdte a csapat, és a 

középmezőnyben, a 11. helyen a végzett csapatunk.  

Az idei, 2016/2017-es szezonnak a 13 csapatos 

Megyei III. osztály Északi csoportban láttunk neki 

25 játékossal, és kisebb, de jelentősebb játékos 

mozgással.  Az őszi szezont Deák Sándor 

vezérletével teljesítettük. A megszerezhető 36 

pontból 19-et összegyűjtve, 6 győzelemmel, 1 

döntetlennel, és 5 vereséggel 7. helyen végzett 

csapatunk az őszi tabellán.  

Legeredményesebb játékosunk a szezon felénél 

Csordás Zoltán 18 góllal. A házi góllövő listán 

Molnár János 8 góllal a második, Csernák Zoltán 

pedig 5 góllal a harmadik. 

Nem mehetünk el szó nélkül a megye szerte híres 

szurkolóink mellett sem.  Elmondható, hogy ebben 

az évben 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.  

Az előző évhez hasonlóan egyesületünk működését 

2016-ban is támogatta a Nemzeti Együttműködési 

Alap. A 300.000 forintos támogatást -saját erővel 

kiegészítve- a pálya öntözéséhez szükséges 

eszközökre és labdák vásárlására fordítottuk. 

Tisztelt Támogatóink, Tisztelt Sporttársak! 

Engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjük 

mindenkinek, hogy idén is támogatták 

Sportegyesületünket felajánlásaikkal és 

segítségükkel! 

 

Bédy László 

 

 

Madarász Suli 

Téli madáretetés 

Köztudott, hogy télen nem minden madarunk 

vonul melegebb tájakra, számos faj itthon marad. 

Az már kevésbé közismert, hogy a tőlünk 

északabbra fekvő, mostohább téli klímájú területek 

madarai számára sok esetben Magyarország jelenti 

a telelőterületet. 

 

Széncinege az etetőn (Fotó: Orbán Zoltán). 

Hazánk környezeti állapota ma még lehetővé teszi, 

hogy a ház körül gyakori madarak emberi segítség 

nélkül is átvészeljék a telet. Az etetés viszont nagy 

könnyebbséget és biztonságot jelent a környék 

madarainak − nekünk pedig rengeteg megfigyelési 

élményt −, különösen az itatással és a mesterséges 

odúkkal együtt, de csak akkor, ha az etetést 

folyamatosan, egész télen végezzük. 

 

Mikor etessünk? 

Az etetési időszak dandárja Magyarországon az 

első fagyok beköszöntétől (általában november 

elejétől) ezek tartós megszűnéséig (akár április 

közepéig) tart. Azonban az sem okoz gondot, ha a 

madáretetést új helyen szeretnénk elindítani. Ezt 

már az ősz beköszöntével, szeptember elején 

elkezdjük. Különösen akkor, ha az aszályos 

időjárás miatt gyenge volt a fűfélék terméshozama. 

Miért fontos az etetés folyamatossága? 

A madarak gyorsan megszokják és számítanak az 

etetőhelyek táplálékkínálatára. Évről-évre akár 

messziről is visszatérnek a stabil etetők közelébe 

telelni, ezért ha váratlanul abbahagyjuk az eleség 

pótlását, rengeteg madarat hozhatunk nehéz 

helyzetbe. Az etetőre járó kistestű, gyakran alig 4,5 

- 10 gramm (!) körüli testtömegű madarak 

számára -10 Celsius alatti hőmérsékleten a túlélés 

gyakran arról szól, tartalékaik csak arra 

elegendőek, hogy át tudják vészelni a fagyos 

éjszakát. Ha másnap nem tudnak eleget 

http://www.mme.hu/napi-madarvedelem/madarvedelmi-eszkozok/teli-madaretetes/az-etetes-befejezesenek-idozitese.html
http://www.mme.hu/napi-madarvedelem/madarvedelmi-eszkozok/teli-madaretetes/az-etetes-befejezesenek-idozitese.html
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táplálkozni az alig 5-6 órányi nappali periódusban, 

például azért, mert nem töltöttük fel az etetőt, 

könnyen elpusztulhatnak a következő hideg 

éjszakán. 

Olajos magvak 

A legfontosabb téli madáreleség a nem sózott, nem 

pirított, magas olajtartalmú fekete (ipari) 

napraforgó. A szotyiba érdemes apró szemű 

magvakat: kölest, muhart stb. keverni. A 

legegyszerűbb, ha az állatkereskedésekben, 

barkácsáruház-láncokban kapható pinty és 

hullámos papagáj magkeveréket vásárolunk. Ne 

keseredjünk el, ne reklamáljunk, inkább örüljünk, 

ha a vásárolt napraforgó törött, „szemetes”! Sok 

madár csőre ugyanis nem elég erős az egész 

napraforgó szemek feltörésére (pl. vörösbegy, 

ökörszem). E fajok csak a törött szemekből kihulló 

magtörmeléket, a napraforgóba keveredő gyom és 

egyéb apró magvakat tudják hasznosítani. 

 

 

 

 

 

A legáltalánosabb téli madáreleség a magas 

olajtartalmú (fekete) napraforgó, 

amibe apró magvakat is keverhetünk, de akár 

külön is kínálhatunk 

a madaraknak (Fotók: Orbán Zoltán). 

A napraforgó és a köles (valamint egyéb apró 

szemű mag) mellett természetesen a natúr (nem 

sózott, nem pörkölt) dió, fekete dió, mogyoró, 

földimogyoró, kesudió, pisztácia stb. is potenciális 

téli madáreleség. Ezek az olajos magvak jóval 

drágábbak a napraforgónál, ezért inkább 

kiegészítőként alkalmazhatóak az etetőkön. 

Állati zsiradék  

Az olajos magvakhoz hasonlóan fontos téli 

etetőanyag az állati zsiradék: a nem sós vagy 

kifőzött szalonna, a faggyú, illetve a ma már szinte 

bármely élelmiszerbolt állateledel kínálatában 

szereplő cinkegolyó. Legalább ilyen jó, ha lágy 

sajtot is kiteszünk valamilyen vízszintes felületre, 

akár az etető sík tetejére, mert ezt is nagyon 

szeretik a madarak, különösen a vörösbegyek. 

Alma  

Az olajos magvak és az állati zsiradék mellett 

gyümölccsel, elsősorban a legolcsóbb almával is 

etessünk. Ezeket lehetőleg szúrjuk fel bokrok és 

fák ágcsonkjaira, de néhány szemet a talajra is 

tehetünk. Így a madarak hóeséskor és azt követően 

is hozzáférhetnek, míg a földre szórt élelem 

mindaddig elérhetetlen számukra, amíg el nem 

takarítjuk a havat. Az almát gyakorlatilag minden 

lágyevő, tehát rovarokat (is) fogyasztó madár 

kedveli, így nagy segítséget nyújthat a szokatlan 

módon áttelelő madaraknak, például a 

barátposzátának is. 

Mivel ne etessünk? 

Soha ne adjunk az énekesmadaraknak az etetőben 

kenyeret, kenyérmorzsát, mert ez több napig, hétig 

is itt maradhat elfogyasztatlanul és eközben 

erjedésnek indulva gyomor- és bélgyulladást, akár 

a madarak pusztulását okozhatják. 

Ugyanakkor a friss, azonnal elfogyasztott 

kenyérmorzsa - mivel ez még nem erjedt, nem 

penészes - például a buszmegálló verebeinek adva 

vagy a vízi madarak: hattyúk, récék, libák számára 

nem ártalmas. 

Forrás: Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület 

Nagyné Grecs Anita 
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