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FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI LAPJA

 

Minden kedves olvasónak 

élményekben gazdag,  

kellemes nyarat kíván:  
Gubacsi Gyula  

polgármester 

 
Tisztelt fülöpszállási Lakosok! 

Fülöpszállás Község Önkormányzata 
lezárta a 2015-ös költségvetési évet. A zárszámadás 
mérlege pozitív lett, elmondhatjuk, hogy a 
rendelkezésünkre álló forrásokat jól használtuk fel, 
és megnyugtató tartalékot képeztünk 2016-ra.  

Az elmúlt időszakban számos pályázat 
előkészítésén dolgoztunk és dolgozunk jelenleg is.  
A Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében 3 pályázatot kívánunk 
benyújtani az idei évben.  Beadásra került 
kérelmünk egy három csoportszobás, közel 700 m2 
alapterületű új óvoda építésére, illetve egy szociális 
alapellátási központ kialakítására, melynek a régi 
óvoda épülete ad majd otthont.  

/folytatás a 2. oldalon/ 
 

XIII. Fülöpszállási Falunap  

2016. augusztus 13. 

Ízelítő a programokból 

 

Délelőtt: 

Főzési lehetőség baráti társaságoknak 

Pingpong verseny a Faluházban 

Délután: 

15:00 órától 

Polgármesteri köszöntő 

Hagyományőrző csoportok fellépése 

Bitangolók duó 

Soltszentimrei Csonka Színkör előadása 

Magyar nóta élőzenével 

Kálmán Imre Operett Gála 

Kocsis Tibor 

Tűzijáték 

Buli hajnalig a Tocek Banddel  

Folyamatos programok:  

ugrálóvár, lufihajtogatás, körhinta 

 

(A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!) 

 

 

 

 
 

Kiadványunk színesben letölthető a 
www.fulopszallas.hu/fulopszallasi-ujsag  

weboldalról! 

2016. március  XXIII. évfolyam 

http://www.fulopszallas.hu/fulopszallasi-ujsag
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/folytatás a címlapról/ 

Jelenleg folyamatban van a településközpont és 
közvetlen környezetének csapadékvíz elvezetési 
pályázatának összeállítása. Az említett lehetőségek 
bírálata az ősz folyamán várható. 
Augusztusban fogjuk beadni az 
adósságkonszolidációban nem részesült 
települések számára kiírt fejlesztési pályázatunkat, 
amelyből a Művelődési Házat kívánjuk átépíteni. 
A tervezett beruházások látványterveit az újság 
oldalain megtekinthetik. 
A Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt 
eszközbeszerzési pályázatra a fülöpszállási civil 
szervezetek közül a Labdarúgó Egyesület, a 
Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület, a Tegyünk 
Fülöpszállásért Egyesület nyújtott be pályázatot és 
nyert több százezer forintos támogatást. 
A nyár második felében további pályázatok kiírása 
várható. Amennyiben lehetőség lesz rá, a konyha 
felújítására szeretnénk forrást szerezni. 

Az elmúlt hetekben önerőből valósítottunk 
meg több beruházást. Elkészült a Kálvin utcai 
közvilágítás bővítése, felújításra került a Kossuth 
utcai szociális bérlakás és a Gyógyszertár 
épületének tetőhéjazata.  
Közel egy éves előkészítés után, napokon belül 
felfestésre kerül a gyalogos átkelőhely az általános 
iskola előtt.  
Néhány hete működik a Polgármesteri Hivatal 
udvarának kamerás térfigyelő rendszere, amely a 
fedett kerékpár tárolót is folyamatosan figyeli. Az 
épület előtti parkban idén is található egy 
párakapu. Kérem, vegyék igénybe napközben egy 
kis felfrissülésre. 

A közfoglalkoztatás keretein belül közel 50 
lakosunknak tudunk munkát biztosítani.  
A programok segítségével a település központjában 
csaknem 1000 tő virágot, a Postánál a kivágott 
nyárfák helyett díszfákat, cserjéket ültettünk. 
Nagyon sajnálom, hogy néhány ember 
rendszeresen kitépkedi a növényeket az 
ágyásokból, amelyeket folyamatosan pótolnunk 
kell. Az anyagi ráfordításon túl bosszantó, hogy 
tönkreteszik azon emberek munkáját, akik 
naponta gondozzák, ápolják a virágokat.   
Az önkormányzat közfoglalkoztatottjai a 
temetőben felújították a II. világháborús 
emlékművet, karbantartották Herpai Vilmos 
síremlékét, a C és D parcellában egy 1848-as hősi 
halott hadnagy síremlékét és több, 18. század végi, 
19. század eleji síremléket. 
A pénteki piacokon egyre gyakrabban 
találkozhatnak az önkormányzat kertjében termelt 
zöldségfélékkel, melyeket eladásra kínálunk. A 
nem értékesített termékeket – az elmúlt évi 
gyakorlatnak megfelelően - rászoruló családok 
között osztjuk szét élelmezési támogatásként.  

További fontos információ, hogy az idei 
évben is van lehetőségünk támogatni a 
tanévkezdést az óvodások, az általános iskolások, 
középiskolások részére egyaránt!  

A támogatás összege azonos a 2015. évivel, de már 
júliusban igényelhető, és kifizetésére augusztus 15-
től kerül sor.  

2016. augusztus 13-án rendezzük meg a 
már hagyományos falunapot. Remélem az idei 
évben is nagyon sokan részt tudnak venni a 
színvonalasnak ígérkező rendezvényen. 
 
Minden kedves Lakosunknak kellemes nyári 
pihenést kívánok! 
 
 Tisztelettel:  

Gubacsi Gyula 
      polgármester 

 
A Művelődési ház látványterve 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Az új óvoda látványterve 

 
 
 

A szociális alapellátási központ 
látványterve 
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Az iskolai Szülői Szervezet 
tevékenysége 
 a 2015-16-os tanévben 
 
         Ha életünk során találkozunk a széppel és 
jóval feltöltődünk általa, energiatöltetet kapunk, és 
ha mindezt nem egyénileg, hanem közösségben 
tapasztaljuk meg, akkor ott a szeretet valósul meg. 
         Ebben a szeretetben való összefogásban 
tevékenykedtünk a szülőkkel közösen az elmúlt 
tanév folyamán. Milyen is ez a szeretet? Mozdító 
erővel bír, aktív, cselekedetre ösztönöz. A szeretett 
félnek mindig olyat akar adni, ami a másik javát 
akarja, ezért a szeretetnek mindig van 
következménye. 
         A szülő legféltettebb drágaköve gyermeke és a 
legjobbal, legszebbel szeretné megajándékozni. 
Milyen öröm is, ha ebben a cselekedetében 
társakra talál és együtt más szülőkkel és összefogva 
a pedagógusokkal cselekedhet, hogy valóban a jó 
valósuljon meg. 
         A tanévben a Szülői Szervezet aktívan vett 
részt az iskola életében: 
- A Herpais napok keretében a könnyűzenei 
délutánon teával, zsíros kenyérrel láttuk vendégül 
a jelenlévőket. 
- Novemberben Erzsébet Napi Jótékonysági Bálon 
szórakozott a falu apraja, nagyja. 
- December 6-án a Mikulás csomagjainak 
elkészítésében segédkeztünk. 
- Karácsonyra az iskola minden dolgozóját, 
tanulóját egyéni, névre szóló ajándékkal leptük 
meg, amely díszesen, becsomagolva állt a 
karácsonyfa alatt, míg el nem jutott címzettjéhez.  
- Januárban, a könyvtárban közös mozizással 
múlattuk a hosszú, téli napokat. 
- Húshagyó kedd hetében jelmezekbe öltöztettünk 
kicsiket és nagyokat. 
- Pedagógusnap alkalmából műsorral 
kedveskedtünk tanítóinknak, tanárainknak. Az 
egyéni ajándékozás helyett kollektív ajándékot 
adtunk át. Jó volt látni arcukon a meghatódottság 
és az öröm jeleit. 
-....és az év lezárásaként a gyermekeket 
ünnepeltük. 
 
Ez úton szeretném megköszönni a Szülői 
Szervezet tagjainak egész éves munkáját, 
aktív közreműködésüket. Köszönöm, hogy 
támogattak és együtt megtapasztalhattuk, 
hogy közösségben, közösségért tenni jó.  

                                                                                               
Fehérné Kócsó Ildikó 

 
 
„ ... Az Úr ajándéka a gyermek... „ (Zsolt 
127) 
        A Herpai Vilmos Általános Iskolában június 
14-én köszöntöttük a gyermekeket. Ők voltak a nap 
fénypontjai. 

       A reggeli gyülekező után a zsibongóban a 
színjátszó szakkörösök, Barkaszi Szilvia tanárnő 
vezetésével egy vidám műsorral lepték meg 
társaikat. Ezt követően az osztályok elindultak a 
focipályára, ki kerékpárral, ki gyalog tette meg a 
távot. 
       Mielőtt elmerültek volna a tanulók az önfeledt 
szórakozásban, tízórai osztás következett. A kakaós 
csigát a Hartai Pékség Zajzon Sándor által 
ajánlotta fel az ünnepelteknek. Szomjoltáshoz az 
üdítőt Patai Benő segített kedvezményes áron 
beszerezni. 
       Azután elkezdődött a víg kacagás, örömteli 
együttlét. A kézműveskedés sátrában karkötőket 
készítettek gyermekeink. Sok mindenre jó az 
újságpapír, de ki gondolta volna, hogy a kosárfonás 
alapanyaga is lehet. A kis kezek szorgoskodása 
nyomán szebbnél szebb tárgyak készültek el. 
      Közben  ugrálóvár és csúszda várta a tántorogni 
és repülni vágyókat. A nevelők vezényletével 
lehetett benevezni karikadobálásra, kötélhúzásra. 
Ki–ki megmutathatta ügyességét és rettentő erejét. 
Vajon a lányok vagy fiúk az erősebbek? A kicsik 
vagy a nagyok furfangja lesz a nyerő? Hát lehet, 
hogy meglepő, de ez is, az is a győzelemre juttatta a 
versenyzőket. 
      A foci szerelmesei sem unatkoztak. Egész 
délelőtt kiáltásaiktól visszhangzott a pálya. Hány 
gól landolt a kapuk hálójában, talán csak Botond 
bácsi a megmondhatója, ki bíráskodott a csapatok 
felett. 
      A hagyománykedvelők is megtalálták 
számításukat. Kati néni méta játékával várta az 
érdeklődőket.... és a népi játékot a 21. század 
gyermeke is magáénak mondhatta. 
      A „nagy” pálya másik csücskében íjak és nyilak 
várták az ifjúságot. Kunszentmiklósról érkezett a 
felnőttek csapata, kik az íjászkodás rejtelmeibe 
avatták be a tanulókat. Lőttek is sorba, hol a 
római, hol a viking harcost semmisítették meg 
lövéseikkel, de sajna hosszú távot is eltaláltak az 
eltévedt nyilak, s az ellenség távlövéseiken 
kacarászhatott szabadon. 
      A réten szaladgáltak, cicák, tündérek, kutyák és 
még ki tudja hány arcfestett kisdiák. Bea és Viki 
néni a délelőtt folyamán a festék harcosaivá váltak, 
s pingáltak órákon át. A lányok művészien 
megformált hajfonatot viseltek, mire delet ütött az 
óra. 
      A sok szaladgálásban, szórakozásban 
megéhezett a gyereksereg.  Benő bácsi feleségével, 
Kati nénivel osztotta a hot-dog ebédet. S 
elégedetten tért haza a víg társaság. 
      Köszönetemet szeretném kifejezni Gubacsi 
Gyula polgármester úrnak, ki anyagilag és 
munkával támogatta rendezvényünket. Köszönet a 
pedagógusoknak és köszönet a szülőknek, kik 
aktívan kivették részüket e nap megvalósításában. 
 

Fehérné Kócsó Ildikó 

 



4 Fülöpszállási Újság 2016. június 

 
 

 
 

 
 

 
Pedagógusainkat köszöntöttük 
 
 A tanév végén köszönetet mondok a magam és a 
Szülői Szervezet nevében az iskola pedagógusainak 
és minden dolgozójának. 

Kedves nevelők! Mikor gyermekeink beléptek az 
iskola nevezetű Csodaországba, rátok bíztuk őket, 
hogy segítségükre legyetek képességeik 
kibontakoztatásában, vezessétek őket ahhoz az 
eszközökhöz, amelyekre fejlődésük fokán 
szükségük van. 
Hálásan köszönjük féltő, óvó, gondoskodó 
szereteteteket tanítványaitok iránt. Tudjuk mennyi 
fáradtságot, áldozatot hoztatok, hogy a kis nebulók 
kinyíló értelmükkel magukba szívják a tudást, 
melyet megpróbáltatok beléjük ültetni. Olykor a 
sok küzdelmetek feledésbe merül, s néha az 
elismerő szó is szárnyra kap. 
Ebben a tanévben iskolánk két tanára is 
elismerésben részesült. Megyesiné Körmendi Irén 
június 7-én Németh László díjat vehetett át 
pedagógiai munkájáért, Dezső Győző igazgató úr 
az év tanára címet nyerte el. 
Megyesiné Körmendi Irén 33 éve tanítóként, majd 
angol szakos nyelvtanárként oktatja, neveli az 
ifjúságot. Mosolya, megértő kedvessége, 
nyitottsága ösztönzőleg hat környezetére. Óráinak 
nem csak a tudás átadása a célja, hanem a gyermek 
egészének fejlesztése, nevelése. Közvetlenségével, 
nemes egyszerűségével, mint égő fáklya áll 
előttünk. 
Dezső Győző a 2014-2015-ös tanévtől 
intézményünk vezetője. E röpke idő alatt 
színesebbé tette az iskolai életet. Az ünnepek méltó 
megünneplésével, különböző kulturális 
programokkal, környezet élhetővé tételével 
előmozdította a tanulók értelmi, érzelmi fejlődését. 
Az ajtaja a szülő, gyermek előtt mindig nyitva áll, 
bizalommal fordultak hozzá és kaptak megértést és 
helyes iránymutatást. Minden diák sorsát 
szívügyének tekinti, víg kedélyével mosolyt fakaszt, 
nevelő szigorával a jó útra terel. Tettei 
mozgatórugója a feltétel nélküli szeretet. 
Köszönjük, hogy vagytok nekünk, gyermekeinkért 
fáradoztok. Büszkeséggel tölti el a fülöpszállási 
embereket, hogy hivatástudatotok megélésével a 
KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos 
Általános Iskolájának oktató-nevelő munkáját 
építitek. 
 
Németh László szavaival szeretnék a szülők 
nevében gratulálni mindkettőtöknek: 
 
„A tanári munka nem azonos a módszeres 
ismeretközléssel, még akkor sem, ha 
rendszeresség, szigor és következetesség jár vele. 
A jó tanár a lehetőségeket mutatja 
tanítványainak, a könyvtár és kutatás irányába 
tereli az érdeklődést, önálló véleményalkotásra és 
munkára ösztönöz, ugyanakkor tudásban, 
magatartásban, anyanyelvhez, hagyományokhoz 
való ragaszkodásban és gondolkodásban a 
tevékeny, művelt ember mintaképe. Csak az ilyen 
tanár tud jelenlétével és munkájával szellemi 
forrongást kiváltani” (Németh László) 

                                                                                         
Fehérné Kócsó Ildikó 
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Iskolai élet 
 
Összefoglaló az Általános Iskola  
2015/2016-os tanévéről 
Úgy tűnik, mintha elrobogott, mondhatnám 
elsuhant volna velünk ez a tanév is. Jelképesen 
olyan, mintha egy hajón ültünk volna, s azon 
együtt utaztunk 10 hónapig. A hajó 9 emelete egy-
egy osztály, rajta a 170 tanulóval és 14 
pedagógussal. A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ hajtotta a hajónk motorját, de ahhoz, 
hogy a tanulás sokszor viharos tengerén 
könnyebben átjussunk, bizony az Önkormányzat 
mentőcsónakjának is be kellett segíteni. Hálásan 
köszönjük, hogy kellemesebbé tették utazásunkat! 

Programjaink jóvoltából az eltelt 181 nap alatt egy-
egy kikötőben hosszabban elidőztünk. A teljesség 
igénye nélkül:  

 megrendeztük hagyományos ünnepeinket, 
melyből kiemelem a színvonalas október 
23-i, karácsonyi, farsangi, március 15-i 
megemlékezésünket, anyák napi 
köszöntéseket; 

 Erzsébet táborban töltöttek a gyerekek 3 
szép őszi napot Zánkán; 

 Erzsébet napi iskolás bált szerveztünk a 
Szülői Szervezettel; 

 megemlékeztünk iskolánk névadójáról, 
Herpai Vilmosról; 

 hangulatos adventi gyertyagyújtásokat 
tartottunk; 

 színházlátogatásokat szerveztünk; 

 tehetséggondozó és felzárkóztató 
foglalkozásokat tartottunk; 

 helyi versenyeket szerveztünk: mese 
és versmondó, matematika, Ranga 
Tanárnőre Emlékezünk szavalóverseny, 
aszfaltrajzverseny, karácsonyi képeslap és 
vers a rajzban, rajz a versben rajzversenyt; 

 kistérségi versenyeken vettünk részt: 
matematikából, ahol Borsodi Márta 3. 
helyezett, Mucsi Csaba 2. helyezett lett, 
angolból, ahol Mucsi Csaba 1. helyezett és 
Pintér Sára 2. helyezett lett, történelemből, 
népdaléneklési versenyen Szabó Nóra is és 
az iskolát képviselő csoport is arany 
minősítést kapott; 

 megyei versenyeken versenyeztünk: 
Pangea matematika versenyen, ahol 
Borsodi Márta országos döntőbe jutott, 
Literatum angol nyelvi versenyen Mucsi 
Csaba 1. helyezett lett, elsősegély versenyen 
7 fős csapattal vettünk rész, Az én 
szakmám - az én jövőm fotó- és 
rajzpályázaton Tengölics Zakariás 1., 
Csomós Zsófia 2.,  Herpai Krisztina 3. lett. 
Természetvédelmi megyei rajzpályázaton 
Pintér Sára különdíjat kapott; 

 Nemzetközi Kenguru matematika 
versenyen a 2-7. osztályosok kb. 60 fővel 
versenyeztek. Az én váram az én hazám 
nemzetközi rajzpályázaton Tengölics 
Zakariás és Tengölics Huba különdíjasok 
lettek. 

 internetes matematika és Zrínyi Ilona 
matematika versenyen vettünk részt, ahol 
Borsodi Márta és Juhász Réka több mint 
70% felett teljesítettek; 

 Osztálykirándulásokat, Adventi 
kirándulást, Föld napját rendeztünk; 

 projekthetet tartottunk; 

 Buliztunk a mikulás partyn; 

 Mindennapos testnevelést bevezettük 
minden osztályban; 

 úszni jártunk a kiskőrösi uszodába; 

 év végén refikupát szerveztünk a 
református egyház segítségével; 

A sok-sok verseny és a sok szép eredmény mind azt 
mutatja, hogy iskolánkban magas szintű oktató-
nevelő munka folyik és elhivatott, jól képzett 
pedagógusok dolgoznak. Gyermekeink sikerei 
büszkeséggel töltenek el bennünket, hiszen a diák 
sikere a pedagógus sikere is.  

Sajnos olyan tanítványaink is akadnak, akik nem 
veszik komolyan az iskolai szabályokat. Egyes 
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diákok nem tudják, hogy hol a határ, nincsenek 
számukra korlátok, úgy gondolják, bármit 
megtehetnek a másikkal szemben, legyen az felnőtt 
vagy gyerek. Ezt a problémát mi, pedagógusok, 
egyedül nem tudjuk megoldani. A nevelés nem a 
mi elsődleges feladatunk. Nevelni otthon kell a 
gyermeket, a mi feladatunk elsősorban az oktató és 
másodsorban a nevelő munka. A gyerek a hét 168 
órájából maximum 40-et van az iskolában, ez 
mindösszesen az időnek a negyede. Mégis sokszor 
mindenért minket tesznek felelőssé. Az idei 
tanévben lényegesen kevesebb volt a nagyon durva 
magatartási probléma, de kisebbekből adódott 
jópár.  

Nagyon kérem a Szülőket, hogy mindig úgy 
tekintsenek a pedagógusokra és az iskolára, mint 
partnerre, aki a legjobbat akarja az Önök 
gyermekeinek és soha ne feltételezzék azt, hogy 
valaki is rosszat akar a gyerekeiknek. Ne a hibát, 
hanem a jót keressük egymásban, az viszi előre a 
munkát és erősíti az összefogást, ami nélkül nincs 
eredmény.  Nem támadni kell, hanem 
kommunikálni! Mindig őszintén és mindig az 
érintett személlyel!                   

A kis elsősöknek jelentett a legtöbb újdonságot ez 
az út. Útibatyujuk sok ismerettel és tudással 
bővült.  

A 21 nyolcadikos most elhagyja hajónkat. Új 
kikötőben álló, új hajók várják őket. Jó utat nekik! 

A tanévet  76 alsó,  94 felső tagozatos, összesen  
170 tanulóval  zárjuk. Az iskola tanulmányi átlaga 
3,9, a leggyengébb osztály 3,4 a legjobb osztály 
4,2-vel zárta a tanévet. Sajnos a hiányzási órák 
száma nagyon magas, és volt sok igazolatlan 
mulasztás is.  

Nagy örömmel írom, hogy hajónk 169 utasának 
lehetősége lesz arra, hogy a jövő tanévtől eggyel 
följebbi szinten utazhasson, és csak mindösszesen 
1 tanulónak kell majd arról számot adnia, hogy 
birtokában van annak a tudásnak, ami a magasabb 
szinten utazáshoz elegendő. Én nagyon hálásan 
megköszönöm a pedagógus Kollégáimnak azt a 
magas színvonalú munkát, amelyet ennek 
érdekében egész évben nyújtottak. Ez óriási 
teljesítmény! 

A Diákönkormányzat Tengölics Margit vezetésével 
egész évben nagyon aktívan dogozott és sok szép 
programmal tette színesebbé az iskola életét. 
Köszönjük munkájukat! 

Nagyon örülök, hogy a tavalyi nyáron 
lehetőségünk volt az udvarra fajátékokat telepíteni. 
A gyerekek nagy örömmel használják a hintákat, 
mászókát, függeszkedőt stb. Terveink szerint ezt az 
idei nyáron is bővítjük és más meglepetéssel is 
készülünk az új tanév elejére. 

Az idei tanév végállomására érve elégedetten 
állapíthatjuk meg, hogy alapvető céljainkat elértük, 
kitűzött feladatainkat teljesítettük.  

Voltak, akik őszinte örömmel integettek nekünk és 
segítettek. Köszönet érte!  

Polgármester úr érdeklődése, elismerései jól 
estek, újabb lendületet adtak. Annak ellenére, hogy 
már nem az önkormányzat a fenntartó, a 
képviselő-testület tagjaival együtt mindenben 
támogatják és segítik iskolánk zavartalan 
működését, hozzájárulnak a nyugodt pedagógiai 
munkához, terveink megvalósításához. Köszönet 
érte. 

Hálásan köszönöm meg a könyvtárvezetőnek, Cseh 
Szakáll Beátának és a Községi Könyvtár minden 
dolgozójának aktív együttműködését, segítségét és 
a sok érdekes programot! 

Utazásunk nem lett volna teljes a Szülők nélkül, 
akik időnként felszálltak, időnként leszálltak a 
jelképes hajónkról, de féltő, óvó mentőcsónakként 
mindig velünk és mellettünk haladtak.  

Köszönjük a Szülőknek, a Szülői 
Szervezetnek és vezetőjének a pozitív 
hozzáállását és áldozatos, kitartó munkáját! 

Az utunkat segítik a technikai dolgozók, velük 
utazhatunk tovább. Az iskola élete a pedagógiai 
munkát közvetlenül segítők, és a technikai 
dolgozók nélkül nem lenne zökkenőmentes. 
Köszönöm nekik is a pontos, precíz, szorgalmas 
munkát.  

Több, a faluban dolgozó vállalkozó, 
magánember is nagylelkűen támogatja 
iskolánkat. Partneri hozzáállásuk nélkül nehezen 
tudtuk volna a tanévi feladatainkat sikerrel 
megvalósítani. Köszönjük támogatásukat! 

Szeptember 1-jétől újra dübörögnek majd a 
motorok, és kezdetét veszi egy újabb nagy utazás. 

Rövid, a tanévről szóló összefoglalásomat egy 
örömteli hírrel zárom. 2016 februárjában szakmai 
ajánlással felterjesztettem az Emberi Erőforrások 
Minisztérium protokoll osztályára egy Kolléganőt. 
Gyermekeink sikerei mellett büszkeséggel tölt el, 
hogy felterjesztésemet elfogadták, így az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma pedagógusnap 
alkalmából Megyesiné Körmendi Irén 
Kolléganőmet Németh László-díjjal tüntette 
ki. A miniszteri kitüntetést a gyermekek 
harmonikus személyiségformálása terén végzett 
kiemelkedő pedagógiai tevékenysége 
elismeréseként vehette át Irénke Budapesten, a 
Vigadóban június 7-én. Ehhez a rangos díjhoz 
szívből gratulálok! 

Minden Kollégámnak, Diákunknak kívánok szép és 
pihentető nyarat, önfeledt, vidám szórakozást, sok-
sok játékot! A szórakozás mellett a nyár 
veszélyeiről se feledkezzetek meg, vigyázzatok 
magatokra és egymásra! 

Dezső Győző 
igazgató 
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A negyedik gyermekrajz fesztivál sikere, 
fülöpszállási külön díjjakkal 

 

 

 

„Negyedszerre hirdetett úgynevezett hadtörténeti 
alapú rajzpályázatot a székesfehérvári Honvédség 
és Társadalom Baráti Kör (HTBK), az idei témája: 
Az én váram – az én hazám. 

Nagyvárad után pénteken (2016. június 3.) 
Székesfehérváron rendezték meg az “Én váram az 
én hazám” gyermekrajz pályázat magyar 
eredményhirdetését. A Szent István terem ismét 
megtelt rajzolni szerető gyerekekkel, tanárokkal, 
akik esetében a várak és a haza szeretetéről is 
beszélhetünk. De jöttek apróságok 
Gyergyószentmiklósról és Nagyváradról is, hogy 
aztán a vendéglátókkal közösen megünnepeljék a 
Nemzeti Összetartozás Napját. Mint Oláh 
Lászlótól, a pályázat „atyjától” megtudhattuk, 1349 
rajz érkezett, amelyet 1553 gyermek alkotott, mivel 
lehetőség volt a közös munkára is, maximum 4 fős 
csapatok versenghettek. Hatszáz mű Erdélyből, és 
a Partiumból érkezett, de jöttek rajzok 
Szlovákiából, Horvátországból, míg Magyarország 
minden tájáról 100 iskola kapcsolódott a 
felhíváshoz. Közel 70 magyar vár rajzolódott ki a 
gyerekek ceruzája, vagy ecsete alatt, de volt, aki 
számítógépes grafika segítségével alkotta meg 
művét. 

A nagyváradi és a fehérvári eredményhirdetés 
alkalmával több, mint 140 díjat adtak ki, ebből 
Aranyceruza elismerést 20 gyerek kapott. Mivel a 
rajzok soknak, az arany, ezüst és bronzceruzák 
kevésnek bizonyultak, így különdíjakat is 
kiosztottak. De minden diákot, aki alkotott, 
Emléklap emlékeztet majd a munkásságára. 

A pályázat sikeres volt, 8 zsűritag több ezer órán 
keresztül dolgozott, értékelt, de a kiállítások 
megrendezése is sok időt vett igénybe. 

A 2016. évi rajzpályázatunkra 1.349 pályamunka 
érkezett, melyet – tekintettel a közös alkotási 
lehetőségre – összesen 1.553 gyermek alkotott. 

A beadott pályamunkák közel fele (kb 40 %) 
Erdélyből és a Partiumból érkezett. 
Nagymennyiségű alkotás érkezett Nagyváradról, 
Gyergyószentmiklósról, Kolozsvárról, 
Sepsiszentgyörgyről, Gyimesfelsőlokról, Örvéndről 
és Élesdről. Ezek a települések az elmúlt években 
is pályáztak. 
Ezekből a térségekből több új település is 
csatlakozott a felhívásunkhoz – Érmihályfalva, 
Biharfélegyháza, Székelyhíd, Margitta, Lövéte, 
Hegyköszentmiklós, Szentegyháza, 
Kézdimartonfalva, Micske, Paptamási, 
Gyergyóalfalu. 

Egy alkotás Horvátországból (Eszék), kettő pedig 
Szlovákiából (Cakov és Tornalja) érkezett. 

Magyarországról az előző években és az idén is 
kaptunk alkotásokat az alábbi településekről: 
Székesfehérvár, Budapest, Lajoskomárom, Pákozd, 
Zsámbék, Várpalota, Baj, Makó, Bóly, Kisvárda, 
Záhony, Kőszegszerdahely, Szeged, Eger, Sárisáp, 
Alsószentiván, Felcsút, Sárkeresztúr, 
Berettyóújfalu. 
Új pontokat jelentenek a rajzpályázatunk térképén: 
Fülöpszállás, Mór, Nagydorog, Iklad, Monor, 
Komárom, Győr, Gyöngyös, Pitvaros, Maroslele, 
Csanádpalota, Bükkábrány, Tataháza, 
Nagykanizsa, Veszlény, Dabas-Sári, Penészlek, 
Velence, Jánoshalma. 

Az előző évekhez képest újítást jelent, hogy – 
tekintettel a kiemelkedő létszámra – minden 
résztvevő gyermeknek, függetlenül az értékeléstől, 
illetve az elért eredményétől, egy emléklapot 
készítettünk és adtunk át, illetve juttatunk el. 

 

Az idei rajzpályázatunknak külön értéket ad az a 
tény, hogy a gyerekek alkotásain mintegy hatvan 
történelmi várunk jelenik meg, köztük sok olyan, 
mely már szinte teljesen a feledés homályába 
merül. 
Az alábbi várakat elevenítették meg a gyerekek: 
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Diósgyőr, Siklós, Pozsony, Simontornya, Drégely, 
Visegrád, Eger, Nándorfehérvár, Csesznek, Gyula, 
Tata, Segesvár, Bory-vár, Vajdahunyad vára, 
Gyimesbükk, Bojcza Törttorony, Törcsvár (Brassó 
megye), Zólyom, Kőszeg, Sümeg, Sebesvár, 
Veszprém, Trencséni vár, Krasznahorka, Krakkó, 
Kinizsi-vár, Buda vára, Erdődi vár, Bölény, 
Hollókő, Sárospatak, Somló, Esztergom, Fűzér, 
Siklós, Iszkaszentgyörgyi kastély, Solymoskő 
(Bihar megye), Fogarasi vár, Halászbástya, 
Szigligeti Színház (Nagyvárad), Boldogkő vára, 
Peles kastély, Ika vára (Felsőcsernát), 
Gyergyószentmiklósi Örmény Templom, Salgóvár, 
Varjúvár, Erked-vártemplom, Mikó vár, Déva, 
Küküllővár, Magyarózd vára, Kőhalom, Hirip vára, 
Szárhegyi kastély, Csókakő, Nagyvázsony. 

A korábbi évek hagyományainak megfelelően – a 
lehető legnagyobb személyes részvétel biztosítása 
és a programunk népszerűsítése érdekében – 
ismét két külön helyszínen került sor ünnepélyes 
eredményhirdetésre és kiállítás megnyitóra. 

A székesfehérvári kiállításra és ünnepélyes 
eredményhirdetésre 2016. június 3-án, a Szent 
István Művelődési Házban került sor. A zsúfolásig 
megtelt, impozáns teremben a székesfehérvári 
Bárdos kórus éneke köszöntötte a rendezvényt, 
melyen jelen volt excellenciás Spányi Antal 
megyéspüspök úr, Róth Péter úr, Székesfehérvár 
alpolgármestere, az MH Összhaderőnemi 
Parancsnokság képviseletében Szabó András 
ezredes úr, illetve a szervezők képviseletében Dr. 
Görög István úr, a HTBK Székesfehérvári 
Szervezete elnökhelyettese, a Katonai Emlékpark 
Pákozd ügyvezetője. 

Az eredményhirdetést – tekintettel a Nemzeti 
Összetartozás Napjára – a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola ötödik osztályos tanulói 
tavaszköszöntő néptánc-csokra, a nagyváradi és 
gyergyószentmiklósi diákok szavalatai, dalai, 
hangszeres műsorszámai és fergeteges 
néptáncbemutatójuk tette még emelkedettebbé. 

A két ünnepélyes eredményhirdetésen összesen 30 
Aranyceruza-díj, 29 Ezüstceruza-díj, 31 
Bronzceruza-díj és 25 különdíj került kiosztásra.” 

Forrás:  www.htbkszfvar.hu 

Fülöpszállásról 5 alkotást küldtünk tovább, 
Csomos Zsófia (7.o.), Herpai Krisztina 
(7.o.), Nagy Zsófia (5. a o.), Tengölics 
Zakariás (7.o.) és Tengölics Huba (2.o.) 
rajzait.  

Tengölics Zakariás és Tengölics Huba különdíjat 
kaptak, és nagyon nagy elismerés számunkra, hogy 
Nagy Zsófia alkotása az Emléklapokon és 
Okleveleken, azaz közel 2000 db (határon innen és 
túl) dokumentumon szerepel. 

Tengölics Margit 
 felkészítő pedagógus 

 

 

 

 

 

http://www.htbkszfvar.hu/
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Beszámoló a KT Bem József Általános 
Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 

Diákönkormányzatának 2015/2016. tanévi 
munkájáról 

Szeptemberben az osztályfőnökök segítségével 
minden osztályban DÖK képviselőt választottak. 
Mivel az 1. osztályosok nem állítanak küldöttet, 
ezért 16 fő volt a diákönkormányzat létszáma: 

Diákönkormányzati képviselők 
2015/2016. 

2. osztály: Fekete Anna, Gyöngyösi-Pap Barnabás 

3. osztály: Papp József, Varga Attila 

4. osztály: Cserged Anna, Oláh Jázmin 

5. a osztály: Mazuk Noémi, Juhász Réka 

5. b osztály: Bíró Lia, Kócsó László 

6. osztály: Kállai Fanni, Gonda Imre 

7. osztály: Kozák Dániel, Tóth M. Réka 

8. osztály: Horváth Cintia, Árva Sándor 

 
Az alakuló ülésünkön 2015. szeptember 18-án 

felelősöket választottunk: 

elnök Horváth Cintia 8.oszt., elnökhelyettes 
Kozák Dániel 7. oszt., pénztáros Árva Sándor 
8. oszt., programfelelős Tóth M. Réka 7.oszt. 

Az éves munkánkat Munkatervünkben határoztuk 
meg. 

Minden hónapban tartottunk megbeszélést, ahol 
fontos döntéseket hoztuk. Programjainkkal 
szervesen bekapcsolódtunk az iskola életébe.  

Októberben a „Herpai – napok” keretein belül 
előadást szerveztünk, külső előadó segítségével, a 
kézműves foglalkozáson „Herpais” kitűzőket 
készítettünk, és képviselőink rendbe tették 
névadónk, Herpai Vilmos sírját. A 
programsorozatot koncerttel zártuk. 

Novemberben volt a papírgyűjtés, amely mindig 
fontos esemény a DÖK életében, mivel a tanulók 
által összegyűjtött papírhulladék átvételi árából 
gazdálkodhatunk, az idén ez az összeg volt egyetlen 
bevételi forrásunk. 

A tél közeledtével elkezdtük szervezni a Mikulás-
partyt. Az Adventi készülődés kapcsán kézműves 
foglakozást tartottunk, és az iskola által 
meghirdetett „Karácsonyi képeslapok” rajzversenyt 
is lebonyolítottuk. 

A téli szünet után a farsang került előtérbe, az idén 
DÖK-díjat is adományoztunk, a díjjal járó tortát a 
6. osztályosok nyerték.  

Áprilisban nagy feladat volt számunkra a Föld napi 
programok megszervezése, és a „Legdökösebb 
osztály” verseny lebonyolítása. 

Madarak és Fák napja alkalmából május végén 
aszfaltrajzversenyt tartottunk. 

Június első vasárnapja pedagógus nap, a DÖK, 
műsorral és ajándékkal kedveskedett 

tanárainknak. Az idén házi készítésű szappanokat 
öntöttünk, melyben segítségünkre volt Nagy 
Józsefné Szilvi néni és Nagy Nóra 8. osztályos 
iskolatársunk.  

A tanév végén nagy esemény még a 
Diákönkormányzat évi legalább egy közgyűlése, 
valamint a Gyereknap, a Mosolyrendek és Herpais 
Díszpogári címek átadása. 

Iskolánkban hagyomány, hogy a tanévzáró 
ünnepségen diákönkormányzatunk díjakat 
adományoz. 

Azokat a 4. és 8. osztályos szülőket, akik aktív 
szerepet vállaltak gyermekük iskolai életében, 
valamint folyamatosan segítették az osztályfőnök 
munkáját, az osztályfőnök ajánlásával Mosolyrend 
Lovagja címmel tüntetjük ki.  

Szintén Mosolyrend Lovagja címet adományozunk 
osztályfőnökeik ajánlásával, azoknak a 4. és 8. 
osztályos diákoknak, akik osztályukban 
kiemelkedő közösségi munkát végeztek és 
példamutató a tanulmányi eredményük.  

Azok a tanárok, és hitoktatók, akik iskolai életünk 
mindennapjaiban részt vesznek, a diákok 
szavazatai alapján ketten Mosolyrend Lovagjává 
választhatók.  

Valamint Herpais Díszpolgári címet 
adományozunk, osztályfőnöke ajánlásával, annak a 
8. osztályos tanulónak, aki példamutatásával, 
tanulmányi eredményével méltón öregbíti iskolánk 
hírnevét. 

Mosolyrend Lovagja címet adományoztunk a 4. 
osztályos szülők közül: Magyar Eszternek és 
Lipták Ferencnek. 

Szintén Mosolyrend Lovagja címet kapott a 4. 
osztályos Bránya Annamária és Cserged 
Anna Boglárka. 

Mosolyrend Lovagja cím illette meg Bíróné Höss 
Mónika, Sipos Anita és Nagy Józsefné 8. 
osztályos szülőket.  

Valamint Mosolyrend Lovagja címet érdemelt: 
Bojári Mónika és Horváth Cintia 8. osztályos 
tanuló. 

A 8. osztályos Herpais Díszpolgár az idei tanévben 
Nagy Nóra lett. 

Tanáraink egész évben rengeteg időt töltenek 
velünk, próbálnak minket a jóra nevelni, sokszor 
anyukáink helyett anyukánk, apukáink helyett 
apukánk. Mind a 8 évfolyamon szavaztunk rájuk, 
van, akire azért, mert soha nem felejtjük el az első 
néhány évet, amikor az óvodából az iskolába 
érkeztünk, van, akire azért, mert közvetlen, vagy 
mert szigorú…mindenki saját maga dönthette el, 
hogy kit jelöl meg befutóként, kit szeretne 
Mosolyrend Lovaggá választani. Szavazásunk 
eredményeként, Mosolyrend Lovagja címet 
adományoztunk Kollár Katalinnak és 
Tengölics Margitnak.  A díjak mellé Lezsák 
Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke 
könyvajándékát is átvehették.  
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A Herpai Vilmos Általános Iskola 
Diákönkormányzata szívből gratulál a 
díjazottaknak. 

Valamint ezúton szeretnénk megköszönni a 
teljesség igénye nélkül, azok segítségét, akik egész 
tanévben támogatták rendezvényeinket:  

Körmendi Lajos és a Napközi Konyha dolgozói, 
Marika néni, Ibolya néni és Zsuzsa néni, Hatos 
Éva, Szakályné Császár Ági néni, Cseh Szakáll 
Beáta a Községi Könyvtár vezetője, Gaálné Erzsike 
néni, és Orgován Niki az IKSZT-ből, a Goods 
Market vezetője Kati néni, Giovi Family, Zajzon 
Sándor, Polgármesteri Hivatal dolgozói, valamint a 
segítő Szülők és Tanáraink. 

Horváth Cintia DÖK elnök  
Tengölics Margit DÖK segítő pedagógus 

 

Osztálykirándulás Jakabszálláson 

Az idén a 3. és 4. osztályosok együtt mentek 
osztálykirándulásra, a jakabszállási Magyarkertbe. 

„Ez Magyarország legnagyobb épített kertje, 
Európa legnagyobb mérethelyes makettje. Ez 
Magyarkert, mely 2011. május 10-én, a Madarak és 
Fák Napján nyitotta meg kapuját vendégei előtt. 

A makett 6 év álmodozás, 2 év tervezés és 
engedélyeztetés után 2009. végén kezdett épülni. 
Magyarország talán legszínvonalasabb 
sportrepülőtere mellett helyezkedik el, így az 
ország a levegőből is megtekinthető. A Kiskunsági 
Nemzeti Park BUGAC - Orgoványi Rétek - Bogárzó 
háromszögében, Jakabszállás település 
külterületén, az 54-es főút 20-as 
kilométerszelvényénél. Budapestről, Szegedről 50, 
Kecskemétről 10 perc alatt megközelíthető. 
 
A „MAGYARKERT” küldetése: megteremteni 
Magyarország öko-központját. Olyan attrakciókat 
fejleszteni és olyan projekteket befogadni, ahol 
élőhelyünk, a FÖLD nevű bolygó megóvása 
mintaszerű és példa értékű. NEM CSAK ZÖLD! 
Ellenkezőleg. Totális befogadó halmaz kíván lenni. 
40 hektáros területén minden értelmes 
kezdeményezésnek helyet fog adni. Az élet 
szeretetére az értékek megóvására és az élhető élet 
megteremtésére törekszik. A park szlogenje:  ÉLJ! 
- Érték, Lehetőség, Jóság!” www.utazzitthon.hu › 
Dél-Alföld » › Bács-Kiskun » › Jakabszállás  

Nagyon kellemes napot töltöttünk el gyerekek, 
szülők egyaránt. A 3. és 4. osztályos korosztálynak 
kitűnő elfoglaltságot biztosítottak a szervezők.  

Tengölics Margit  
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„Vers a rajzban, rajz a versben” 
rajzpályázat 

2016. április 28. 

A Vers a rajzban… rajzpályázat négy éve 
csatlakozott a Ranga Tanárnőre Emlékezünk 
Szavalóversenyhez. Iskolánk a Költészet napja 
alkalmából hirdeti meg, melyben a szavalóverseny 
kötelező verseihez várunk illusztrációkat. 

Az idén 88 pályamű érkezett, az előselejtező után 
63 alkotás került a zsűri elé, melyeket láthattak is 
kedves vendégeink a lépcsőfordulóban.  

Három kategóriában történt az értékelés, az I. 
kategóriába az 1-2. osztályosok alkotásai kerültek, 
II. kategória a 3-4. osztályosoké, valamint a III. 
kategóriában az 5-8. osztály vehetett részt. 

Hagyomány, hogy a helyi diákönkormányzati 
képviselők értékelik a kiállított képeket. Minden 
évben érkeznek nagyon különleges alkotások, 
szépek, kreatívak, amiből csak pontszámok alapján 
lehet eredményt hirdetni. A zsűri gyermeki 
szemmel, gyermeki érzelmekkel látja az 
alkotásokat, és nem az alkalmazott technikát, 
központi elhelyezést, egyensúlyt stb. nézi egy-egy 
illusztrációnál. Elsősorban ahogyan hatott rájuk, 
az volt a mértékegység, amit pontokba szedve 
minősítettek a következő képen: 

I. kategória 

3. Deák Petra (Fülöpszállás) 31  pont 

2. Gyimesi Johanna (Fülöpszállás) 35 pont 

1. Tengölics Huba (Fülöpszállás) 36 pont 

II. kategória 

3. Váradi Véda (Tabdi) 32 pont 

2. Szűcs Mercédesz (Fülöpszállás) 33 pont 

1.  Mészáros Abigél (Csengőd) 41 pont 

III. kategória 

3. Ötvös Anett (Fülöpszállás) 47 pont 

2. Tóth Mirella Réka (Fülöpszállás) 48 pont 

1. Kósa Barbara (Csengőd) 49 pont 

A Diákönkormányzat két különdíjat is kiosztott: 

Endre Anna Krisztina (Páhi) és Komáromi Ákos 
(Fülöpszállás) részére. 

Résztvevő iskolák és a felkészítő 
pedagógusok: 

Bem József Általános Iskola Kiskőrös – 
Szkenderovits Lajosné 

Tabdi Általános Iskola - Szkenderovits Lajosné, 
Rózsavölgyi Ferencné 

Páhi Általános Iskola - Szkenderovits Lajosné 

Soltszentimre Általános Iskola –  

Ágasegyháza – Orgovány Általános Iskola – Bere 
Szilvia 

Csengőd Általános Iskola – Rákócziné Kati 

Herpai Vilmos Általános Iskola Fülöpszállás – 
Ámon Andorné, Berei Csilla, Miskolczi Aranka, 
Tengölics Margit 

A díjak finanszírozását Magyar Beáta fülöpszállási 
vállalkozó, Bugyiné Csóti Ottília és Nagy Mihály 
Zoltán települési képviselők biztosították, amit 
ezúton szeretnék nekik megköszönni. 

Tengölics Margit szervező 

 

 

 IKSZT hírei 

A Közösségi ház programjaiból 

Húsvét előtt kézműves foglalkozást tartottunk a 

gyerekek számára, melyet a hagyományőrzés 

jegyében rendeztük meg. Bemutattuk az írott 

tojások készítését, a hozzátartozó eszközöket, és 

különböző tájegységek motívumait. Az ügyesebbek 

kipróbálhatták az íróka használatát is. A többség 

világos zsírkrétával rajzolt hagyományos hímes 

tojás mintákat, majd tojásfestékbe mártották. Az 

eljárás lényege ugyanaz, mint az írókával viaszolt 

tojásé, csak a zsírkrétával könnyebb bánni és 

nagyobb sikerélményt ad. Száradás után 

kiállítottuk a gyerekek munkáit. 
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Március végén tartottuk Víz világnapi 

megemlékezésünket, melynek keretében Kesik 

József az Alsó Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

Kunszentmiklósi Szakaszmérnökség vezetője 

tartott előadást a víz életünkben betöltött 

szerepéről, minőségének fontosságáról, valamint 

pusztító hatásáról. 

Március 25-én színházban voltunk. Budapesten az 

Újszínházban Wass Albert: A funtineli 

boszorkány című műve alapján készült, ugyanezzel 

a címmel játszott nagysikerű előadást néztük meg. 

 

 

 

 

 

Április 12-én Gobelin kiállítást rendeztünk Antal 

Mihályné Jámbrik Jolán Fülöpszállási születésű 

gobelin készítő munkáiból. A kiállítást nagy 

érdeklődés kísérte, melyet Székely Sándorné, 

egykori tanára nyitott meg. A megnyitón a művész 

mesélt arról, hogy milyen nagy lelki válságból 

emelte fel őt, azóta is ez az alkotó munka élteti. A 

kiállítás a hónap végéig volt látható. 

 

 

Május 7-én Ne hagyd ki, próbáld ki! címmel 

játékos tehetségkutató programot szerveztünk. 

Zene, Tánc, sport, és képzőművész pedagógusok 

foglakoztak a gyerekekkel. Míg a gyerekek 

kipróbálhattak különböző hangszereket, táncoltak, 

sakkoztak, fociztak, mozaik képeket készítettek, 

addig a szülők egy gyermekpszichológussal 

beszélgethettek.  

Május 17-én a Dunaújvárosi Bartók színház 

előadásában néztük meg a Mirandolina című 

vígjátékot. 

Május 26-án pedig Kiskőrösön jártunk, és a 

Szilveszter Társulat előadásában Kishont Ferenc: A 

házasságlevél című vígjátékát néztük meg. 

Június 14-én tartották a Gyermeknapot az 

iskolában. Ehhez kapcsolódóan este Tini Diszkót 

szerveztünk a gyereknek. A zenét Pusztai Viktor 

szolgáltatta. 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_funtineli_boszork%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_funtineli_boszork%C3%A1ny
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Június 24-én, pénteken, 16 órai kezdettel 

Szentivánéji Mulatság keretében tartottuk a 

fülöpszállási kis néptáncosok évzáróját.  A 

műsorban felléptek a szabadszállási Ezüst 

Kopogók Néptánc Együttes tagjai, kik egy sárközi 

karikázót és egy moldvai táncot adtak elő, Kecskés 

címmel, valamint a fülöpszállási néptáncosok Úgy 

tedd rá! címmel ugrós táncot adtak elő egy játékkal 

összefűzve. A Műsort táncház követte.   

 

 

 

 

 

Júliusban pedig napközis tábort szervezünk a 

gyermekek részére. Még várjuk jelentkezéseiket. 

Maximum 30 főt tudunk csoportonként fogadni. 

Állandó programjainkra is várunk minden 

érdeklődőt a nyár folyamán is. 

Hétfőn és szerdán 18-19 óráig GrandUp: a fiatalos, 

zenés mozgás kedvelőinek. 

Kedden 17.30-19:30 Ügyeskedők: a kézimunkát, 

kézműveskedést kedvelőknek. 

Csütörtökön 18-20 óráig Jóga: minden korosztály 

számára. 

Gaálné Teréki Erzsébet 
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Nyári napközis Tábor a 
Közösségi Házban! 

  
 alsó tagozatosok részére:  

július 11-15-ig 

felső tagozatosok részére:  

július 18-22-ig 

 
(hétfőtől-péntekig) 

9 órától -15:30-ig. 
 

A tábor díja 1000,-Ft/ fő/hét 

Ebédet biztosítunk. 
 

Jelentkezni a 30 fős létszámkeret 

beteltéig lehet a részvételi díj 

befizetésével a Közösségi 

Házban. 
 

 

 

Tegyünk Fülöpszállásért 
Egyesület 
 

Programjaink 
 

 

2016. március 30-án a Szőnyi Gyula Emlékházban 
I. világháborús kiállítást rendezett egyesületünk.  

Kubinyi Jenő kutatásainak köszönhetően 
Kubinyiné Horogszegi Sára rendezte az anyagot 
kiállítássá. A nyomtatást az önkormányzat vállalta, 
a digitalizálásban Cseh Szakáll Beáta segített.  

 

Programunkat, egyesületünket az Első 
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 
félmillió forinttal támogatta, melyből paravánokat 
és laptopot vásároltunk, s a pályázatban vállaltuk, 
hogy tovább kutatjuk az áldozatokat. Ez nagyrészt 
sikerült, hisz 217 hős neve szerepel 
emlékművünkön, eddig 17-ről tudtunk adatot, a 
mostani kiállításon már 110 névhez sikerült adatot 
gyűjteni az interneten, veszteséglistákon, 
levéltárban. További 49 hősi halottat is találtunk, 
akik nem kerültek fel az emlékműre. A 159 
fülöpszállási adatát táblázatba rendezve láthatták 
az hős ősök iránt érdeklődők.  

A pályázaton nyert paravánokon az alábbiak 
láthatók: 

 háború előtti hangulatot bemutató cikkek, 
jóslatok neves íróktól, újságíróktól, a 
szarajevói események bemutatása, a 
hadüzenetek, valamint az örömteli és 
bizakodó hadba indulás képei, amikor még 
bíztak az ígéretben: „Mire a levelek 
lehullanak...” 

 lakosságtól gyűjtött anyag a háborúban 
részt vett felmenőkről, tábori levelezőlapok, 
fülöpszállási katonák által készített tárgyak 
képei: ágyúlövedékből cigaretta és 
hamutartó, borotválkozó-tükör fadobozban 
stb.  

 Magyar gyalogság története c. könyv 
fülöpszállási szereplőinek fényképe, s 
néhány személyi adatuk mellett a háború 
különböző frontjain való részvételük, 
eredményeik, kitüntetéseik olvashatók. 
Legtöbbjük ma élő leszármazottait 
ismerjük.  

 Morvai József saját képei Doberdóról 

 az első világháborús Hősök Szobra 
bemutatója: az emlékmű tervének, 
készítésének felállításának, felújításának 
története, múlt századi fülöpszállási 
képeslapok, melyek mindegyikén szerepel 
az emlékmű, valamint a nemrég felújított 
változat képei is itt láthatók. /Az emlékmű 
leírását, történetét Varga Istvánné 
készítette./ 

 Ferenc József, majd IV. Károly által 
adományozott kitüntetések képei és olyan 
fülöpszállásiak, akik ezekből valamelyiket – 
néha többet is – kaptak. 

Emlékműsorunkon a pályázati támogatásból vett 
laptop segítségével Gyóni Géza: Csak egy éjszakára 
című versét néztük (Gáti Oszkár előadásában), 
valamit Varga Istvánné a világháborús emlékmű 
részleteit mutatta be, fotók kivetítésével elemezte 
az emlékmű részeit a megnyitón részt vevőknek. 

Kiállításunk megtekinthető az emlékházban. 
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Április 23-án ismét Három Határ Találkozót 
szerveztünk a Tegyünk Izsákért Egyesülettel és a 
Soltszentimre Ma Közéleti Egyesülettel. 
Településünkről futva, gyalogosan és autóval 
érkeztek az érdeklődők. Először köszöntöttük a 4 
tulajdonost, akik rendelkezésünkre bocsátották ezt 
a területet, meg tudtuk csodálni az éppen nyíló 
homoki nőszirmot, melyet közös logónkban is 
láthatnak, majd a Nemzeti Park által készített 
tájékoztató táblát állítottuk fel közösen. Morvai 
József – aki már többször bejárta - bemutatta a 
nagyszámú résztvevőnek és a Petőfi Népe 
újságírójának azt a tervezett 50 (27 és 14) 
kilométeres túraútvonal-hálózatot, amit 
teljesítmény-túrává minősítve szeretnénk 
hamarosan bemutatni, hisz a láppal, buckákkal, 
fenyvesekkel tarkított szűkebb hazánk nagyszerű 
lehetőség a sportolóknak vagy a természetet 
kedvelőknek egyaránt.  

A közös pikniken fülöpszállási pogácsát 
falatoztunk, szomjunkat izsáki sárfehérből és 
soltszentimrei szódából készült fröccsel oltottuk.  

Köszönjük a velünk tartóknak, hogy támogatják a 
három település közötti kapcsolat építését, 
értékelik erőfeszítéseinket, értékőrző munkánkat, 
velünk együtt védik a természetet, s fontosnak 
tartják természeti értékeink megismerését. 

 

 

 

 

 

Április 11-én költészet-napi megemlékezést 
tartottunk fotó- és szófelhő kiállítással egybekötve. 
A lakosok saját készítésű fotókat küldtek e-mail 
címünkre verssel párosítva, a diákok szófelhő-
verseket készítettek számítógépes alkalmazással. 
Kiállítássá Kubinyiné Horogszegi Sára rendezte a 
fotólaborban kinyomtatott képeket. Meghallgattuk 
híres előadók tolmácsolásában a beküldött 
verseket, megcsodáltuk a lakosok képeit. 

A kultúraközvetítésben szerepet vállaló, 
egyesületünk programját segítő amatőr fotósok 
ajándéka a kiváló minőségű, nagyméretű fotó volt.  

Kesikné Horogszegi Márta 
elnök 
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Kedves Fülöpszállási Lakosok! 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
emlékévében egyesületünk – hasonlóan az első 
világháborús emlékkiállításhoz – össze szeretné 
gyűjteni a lakosság forradalommal kapcsolatos 
tárgyi, írott vagy íratlan emlékeit. Kérjük, hogy ha 
Önöknél bármilyen, forradalommal kapcsolatos, 
megőrzött, nagyközönség számára is értékes vagy 
érdekes, esetleg értéktárba helyezhető emlék van, 
jelezzék a Közösségi Házban, vagy szóljanak 
Kubinyiné Horogszegi Sárának (T: 0670-
8845839). 

Köszönjük! 

 

Menyasszonyok anno… 

 

A TeFE a háborús hős férfi felmenők után újra kéri 

a lakosság segítségét kiállítás megrendezéséhez. 

Az első világháborús kiállítással hős férfi 

felmenőink előtt hajtottunk fejet. Most boldogabb 

esemény kapcsán a női elődökre szeretnénk 

emlékezni a Menyasszonyok anno… kiállítással.  

 

Keressük a „legöregebb” menyasszonyt, azaz a 

minél régebbi esküvői képeket 1945-től 

visszamenőleg. 

Az esküvő volt az az esemény, amit mindenki 

szeretett volna dokumentálni az utódok és a saját 

örömére. Bízunk benne, hogy ezeket a családtagok 

szeretettel meg is őrizték, és egy digitalizálás 

idejére rendelkezésünkre is bocsátják. Ugyanúgy 

mint a háborús képeket, ezeket is azonnal 

visszaadjuk, s az általunk kinyomtatott fotó képezi 

a kiállítás anyagát. 

Kérjük, hogy aki tudja, hozza be a képet a 

könyvtárba, vagy jelezze Kubinyiné Horogszegi 

Sárának (0670/8845839), és házhoz megyünk. 

Amennyiben tárgyi emlék – koszorú, fátyol, 

kesztyű, keszkenő, kitűző, ruhadarab, vagy akár 

csak foszlány is – megőrződött, azt is 

szíveskedjenek jelezni.  

Kérjük a képhez csatolt lapra írják fel az esemény 

idejét, helyét, a képen lévő személyek nevét és a 

közreadó nevét. 

A kiállítást elegendő fénykép esetén – Falunapon 

szeretnénk a nagyközönség számára létrehozni, 

hogy minél többen gyönyörködhessenek benne, 

hisz a menyasszony-nézés máig kedvelt szokás kis 

településünkön.  

 

Várjuk a fotókat!     

Kubinyiné Horogszegi Sára 

 

 
A képen Baky László állatorvos és Csernay Ilona a 

polgári iskola igazgatójának esküvői képe 1934-ből. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÜLÖPSZÁLLÁSI ÚJSÁG 

önkormányzati lap 

Kiadja: 

Fülöpszállás Község Önkormányzata 

Felelős kiadó: Gubacsi Gyula polgármester 

Felelős szerkesztő: Révész-Szabadi Éva 

Szerkesztőség címe:  

6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2. 

Telefon:78/435-322 (11) 

Készült 900 példányban. 

 
 


