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Tisztelt fülöpszállási Lakosok! 

Közeledik az év vége, itt az alkalom, hogy értékeljük 

a 2017-es évet és előre tekintsünk 2018-ra. 

Az Önkormányzat ebben az évben is indított 

közfoglalkoztatási programokat, amelyekben több, 

mint 40 fülöpszállási lakosnak adtunk munkát.  

Folytattuk a kertészeti programot, melyhez további 

területeket vásároltunk az év folyamán. A 

közterületek karbantartását és a belterületi úthibák 

javítását is közfoglalkoztatás keretében végeztük. 

Jogszabályi változások és a munkanélküliek 

csökkenő száma miatt 2018-ban alacsonyabb 

létszám foglakoztatását tervezzük.  

(Folytatás a 2. oldalon) 
 

Békés karácsonyi ünnepeket és 

sikerekben gazdag, 

boldog új évet kíván: 

Gubacsi Gyula 

polgármester 

Jegyek -korlátozott számban- még kaphatók az 
Önkormányzat titkárságán december 28-án és 29-én! 

Info: 70/3747195 
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2017. első felében kerültek elbírálásra a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Programban benyújtott 
pályázataink. Amint az már közismert, mindhárom 
kérelmünk támogatásban részesült, több mint 300 
millió forint forrást biztosítva településünk 
fejlesztésére.  Az új, három csoportos óvoda 
közbeszerzésének lezáró döntését a december 14-i 
képviselő-testületi ülésen hoztuk meg, így tavasszal 
kezdődhet a kivitelezés. A Szociális Alapellátó 
Központ kialakításának közbeszerzési eljárása és a 
csapadékvíz elvezetési beruházás terveinek 
elkészülése 2018. tavaszán várható. 
2017-ben a Honvédelmi Minisztérium által kiírt 
pályázaton 1 millió forintot nyertünk a fülöpszállási 
temetőben található I. világháborús hősi sírok 
felújítására. Ebből a keretből tíz, az I. 
világháborúban elesett és Fülöpszálláson eltemetett 
katona síremléke került felújításra.  
Az elmúlt év végén Fülöpszállás Község 
Önkormányzata 40,6 millió forint kormányzati 
támogatást kapott a balázspusztai bekötőút 2 km-es 
szakaszának felújítására.  Ezzel párhuzamosan 
Fülöpszállás és Szabadszállás közösen nyújtott be 
pályázatot az út további 4 km-es részének 
felújítására a Vidékfejlesztési Program keretében, 
melynek eredménye a mai napig nem ismert. Pozitív 
eredmény esetén a balázspusztai út az 52-es főúttól 
a Szabadszállás-Kerekegyháza közútig teljesen 
megújul. A kivitelezéshez szükséges tervek, 
engedélyek a rendelkezésünkre állnak, a 
Vidékfejlesztési pályázat eredményének ismeretében 
megkezdjük a beruházás közbeszereztetését. 
2017. novemberében Fülöpszállás Község 
Önkormányzata 42,5 millió forint kormányzati 
támogatást kapott a „kurjantói iskola” felújításához. 
Az épületben közösségi tér és szálláshely kerül 
kialakításra a jövőben. 
Az Önkormányzat 2017-ben ismét benyújtotta a 
szociális tűzifa pályázatot, melyen településünk 
163m3 rönkfát nyert. A fát szociálisan rászoruló 
lakosaink között osztjuk ki. 
Az év vége híre, hogy a jövő év elején tovább 
bővíthetjük a házi segítségnyújtás szolgáltatásait 
Fülöpszálláson. Az egyik mobilszolgáltató 
segítségével megoldjuk, hogy egyetlen gomb 
megnyomásával segítséget kapjanak az arra 
rászoruló és a szolgáltatást igénylő lakosaink.  
Az év folyamán az Önkormányzat több területet 
vásárolt bel és külterületen egyaránt, így 
Településünk tulajdonába kerül a Petőfi u. 6. szám 
alatti lakóház. A Fülöpszállási Polgárőr Egyesület 
részére vásároltunk egy Suzuki Ignis típusú 
személyautót. 
Az elmúlt években elkezdtük, az idén folytattuk az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítását.  
Minden évben igyekszünk forrást biztosítani 
épületeink állagának megóvására, illetve javítására. 
Ennek keretében folyamatosan cseréltetjük az 
épületeink nyílászáróit, a Községi Konyha új hideg 

burkolatot kapott a nyáron.  2018-ban folytatni 
szeretnénk a megkezdett munkát a szociális 
bérlakásokon a nyílászárók cseréjével, a konyhán az 
ebédlő burkolásával és vizesblokk kialakításával. 
A következő év az újabb pályázatok előkészítéséről, a 
nyertes pályázatok kivitelezéséről fog szólni. 2018. 
nagy feladata lesz a szociális rendelet átdolgozása és 
a vásártéren kialakult illegális hulladéklerakó 
végleges felszámolása.  
Az év hátralevő részében várjuk időskorú 
lakosainkat december 21-én 14 órakor az Idősek 
Napi rendezvényre, illetve mindenkit várunk a 
Szilveszteri Jótékonysági Bálba! 

Gubacsi Gyula 
polgármester 

 

A Református Egyházról 

Áldás Békesség! Szeretettel köszönti a Református 

Egyház a falu lakosságát, a kedves olvasókat és 

áldott ünnepeket kíván. Mint minden évben, idén is 

szeretettel kínálja lehetőségként azokat az 

alkalmakat, melyeken hagyományosan a család részt 

tud venni, együtt tud ünnepelni, és közben 

gyülekezeti életét is folyamatosan szervezi. Így a 

következő alkalmakról adunk hírt: 

December 19-én, kedden 18:00-kor Presbiteri 

gyűlést tartunk, mind a leköszönő, mind az új 

választott presbiterek számára. 

 December 24-én, vasárnap 10:00-kor 4. 

Adventi Istentisztelet a gyülekezeti teremben. 

 Dec. 24-én, vasárnap 15:00-kor Gyermekek 

Karácsonya - Református Hittanos 

gyermekeink műsorral köszöntik a 

gyülekezetet, amit ajándékokkal köszönünk. 

 Dec. 25-én, hétfőn 10:00-kor Karácsonyi 1. 

napi Istentisztelet - Úrvacsorás. Ekkor tesznek 

fogadalmat új presbitereink, akik 

gyülekezetünk vezetőtestületét alkotják. 

 Dec. 26-án, kedden 10:00-kor Karácsony 2. 

napi Istentisztelet - Úrvacsorás. 

 Dec. 28-án, csütörtökön 17:00-kor Bibliaóra a 

gyülekezeti teremben. 

 Dec. 31-én, vasárnap 10:00-kor Óévzáró 

Istentisztelet, utána szeretetvendégség. 

 Január 1-jén, hétfőn 10:00-kor Újév köszöntő 

Istentisztelet, az új presbitérium hivatalba 

lépése. 

Amint bizonyára látják a kedves Fülöpszállásiak, 

temetőnkben decemberben elkezdődött egy nagyobb 

takarítás, ami folytatódni fog. A kitermelt faanyagot 

az Református Egyház felajánlotta a falu rászorulói 

és idősei számára, aminek kiosztásában az 

Önkormányzat vesz részt. Ezen túl a falunkban, 
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református hittanra járó legrászorulóbb gyermekek 

közül többeket a Gyülekezet csekély, de segítséget 

adó ajándékkal köszönti karácsony hetén.  

Lelkipásztorként szeretettel teli és békességgel 

áldott karácsonyt kívánok minden kedves 

Fülöpszállásinak és környékünkben lakónak. 

Református Egyház elnöksége nevében:  

Magyar Csanád 
lelkipásztor 

 

125. éves az óvodai, 115. éves az állami 

elemi népiskolai oktatás Fülöpszálláson 

Nagy érdeklődés mellett (mintegy nyolcvan fő 

részvételével) október 20-án, az IKSZT 

nagytermében került sor Varga Istvánné Fajszi 

Mária újabb előadására, a jubileumi évfordulójukat 

ünneplő oktatási intézmények történetéről.  

 

Természetes volt a nagy érdeklődés, hiszen ez az a 

két intézmény, amely minden, vagy szinte minden 

itt élő ember – legyen az férfi, vagy nő – életében 

egyaránt szerepet játszott. Hiszen a meghatározó 

óvodai élmények mellett az iskolában eltöltött évek 

emlékei azok, amelyek gyakran előjönnek, baráti 

találkozókon sokszor felidéződnek. Az előadó sok 

éves kutatásainak, gyűjtőmunkájának eredményeit 

foglalta össze, s a már megszokott, interaktív módon 

adta elő. A több mint kettőszáz régi fénykép vetítése 

során a hallgatóságnak lehetősége volt 

megjegyzéseket fűzni a látottakhoz-hallottakhoz. 

Rácsodálkozni a képeken felismert régi önmagukra, 

egykori óvodai, vagy iskolatársaikra. Sok - ma már 

nyugdíjas - pedagógus is jelen volt, még az egykori 

kurjantói tanító, dr. Papp István is eljött párjával 

Kecskemétről, hogy velünk együtt emlékezzen 

pályakezdő éveire. 

     Az előadásban elhangzott, hogy a kisdedóvó 

intézmények létrehozására Eötvös József 

kultuszminiszter már 1870-ben törvényjavaslatot 

terjesztett az országgyűlés elé. Ennek megvalósítását 

azonban korai halála megakadályozta. A kisdedóvást 

szabályozó törvény végül 1891-ben lépett életbe 

(1891:15. tc.) Beillesztette az óvodákat a magyar 

köznevelési rendszerbe. 

     Fülöpszálláson már jóval korábban gondoltak 

kisdedóvó létrehozására. Az 1846-os 

toronygombiratok között talált írás szerint erre az 

évre datálódott a kisdedóvó alaptőkéjének letétele. 

Eldöntötték tehát létrehozását, ezért takarékoskodni 

kezdtek. Ez azonban kevésnek bizonyult a 

megvalósításhoz, így csak 1892-ben (de országos 

viszonylatban korán) nyitotta meg kapuját a 

kicsinyek előtt. Éppen 125 éve! Az első óvónő 

személye a múlt ködébe veszett, de az biztos, hogy 

1900-ban Kozma Jolán volt az óvónő. Ő 1906-ban 

még itt dolgozott, valószínűleg 1911-ig, amikor 

elfoglalta állását Böszörményi Margit (később 

Halász Jánosné). Nyugdíjazásáig, közel négy 

évtizeden keresztül, 1949-ig nevelgette a kis 

gyermekpalántákat. A református temetőben alussza 

örök álmát. (Sírja ma már sajnos félig eltűnőben!) 

Az óvoda másik meghatározó egyénisége, a ma élők 

körében még jól ismert Zala Béláné, Erzsi néni. Kis 

emberkék százait nevelte sok-sok szeretettel, 

türelemmel. Ö is a fülöpszállási temetőben nyugszik 

1999 óta. 

     Az iskolát 1714-1872-ig a református egyház 

tartotta fenn. Aztán egy presbiteri gyűlésen 

elhatározták, hogy „az egyház igen sanyarú anyagi 

állása miatt” átadják iskolájuk irányítását a 

községnek. Így 1872-től 30 éven át községi elemi 

iskola volt, majd 1902. szeptember 1-től állami 

tulajdonba került az elemi népoktatás. Ebben az 

esztendőben 115 éve. Első igazgatója Széll István volt 

(a sokak által ismert Pulcsi néni édesapja). 

Tantestületének tagjai pedig: Járányi Emília 

(később Gróf Lajosné), Fülöp Anna (később Eötvös 

Ferencné), Sólyom Mária, Pogány Teréz, Miskey 

Erzsébet, Hornyik Ferenc, Nyerges Dániel és 

Tömösközy Sándor. 

    A két intézmény életéből a legrégebbi és legújabb 

képek felhasználásával két tabló is készült, ami 

nagyon tetszett a résztvevőknek. Sokáig nézegették, 

kommentálva a látottakat. 
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  Jó hangulatú, vidám beszélgetéssel folytatódott a 
több, mint két órásra nyúlt rendezvény, ami  
Polgármester Úr jóvoltából süteményezéssel, 
pogácsázással, teázással zárult. 

Varga István 

 

Jászkun kapitányok tanácskozása 

Fülöpszálláson 

     Október 28-án Fülöpszállás adott otthont a 
Jászkun Kapitányok Tanácsa hagyományos őszi 
ülésének. Az IKSZT nagytermében a regnáló 
kiskunkapitány, dr. Bálint György és párja Csóti 
Gabriella jóízű fülöpszállási pálinkával fogadta a 
jász-, kis- és nagykun kapitányokat - akik párjukkal 
érkeztek - valamint a munkájukat segítő 
muzeológusokat.  

 
Dr. Bálint 
György 
vendéglátó 
házigazda meleg 
hangú köszöntője 
után a helyi 
Herpai Vilmos 
Általános Iskola 
népdalcsokorral 
kedveskedett a 
vendégeknek. 
Ezután a 

lajosmizsei Sólyom János helytörténeti kutató a 
Mizse nádorról írt színdarab születéséről beszélt, 
melynek bemutatója nemrégiben volt Lajosmizsén. 
Őt Vass László népzenész követte, aki tekerőlanton 
dél-alföldi dalokat játszott, amit a hallgatóság vele 
együtt énekelt. 
A hangulatos bevezető után a kapitányok átvonultak 
a Községházára, ahol Borbás Ferenc jászkun 
főkapitány elnökletével fontos napirendeket 
tárgyaltak meg.  

Többek között döntöttek a 2018-ban 
megválasztandó jászkun főkapitány személyéről, 
illetve a főkapitány választásról, mert Borbás Ferenc 
regnáló főkapitány megbízatása 2018-ban lejár. 
Mivel a következő főkapitányt a Nagykunság adja, 
Illéssy Ádám emeritus nagykunkapitány és Percz 
László emeritus jászkapitány terjesztette a kapitányi 

tanács elé a Nagykunkapitányok Tanácsa 
egyhangúlag hozott javaslatát. E szerint Györfi 
Sándor szobrászművészt, emeritus 
nagykunkapitányt jelölik a főkapitányi tisztségre. A 
kapitányok egyetértve a javaslattal, ellenvetés nélkül 
megszavazták, hogy az elkövetkezendő három évben 
Györfi Sándor töltse be a jászkun főkapitányi 
tisztséget. Ünnepélyes beiktatására 2018-ban kerül 
sor. Ezen túlmenően egyéb fontos kérdéseket is 
megtárgyaltak. 

 

Mialatt a kapitányok tanácskoztak, a kapitánynék 
Csóti Gabriella kapitányné asszony kalauzolásával 
Fülöpszállás nevezetességeivel ismerkedtek. 

 
Először a szomszédos teremben berendezett Helyi 
értéktár kiállítási anyagával, illetve az ez évben 125 
éves óvodai- és 115 éves állami elemi népiskolai 
oktatás emlékére készült tablókkal ismerkedtek 
Vargáné Fajszi Mária előadásában. Ezt követően a 
Gaálné Teréki Erzsébet vezette kézműves kör 
legszebb munkáiból rögtönzött kiállítás darabjait 
csodálták meg a könyvtár olvasótermében. Itt 
Erzsike mesélt nekik a szakkör tevékenységéről, az 
alkalmazott technikákról. A kapitánynék nagy 
tetszéssel szóltak a kiállított munkákról, az 
asszonyok-lányok ügyességéről. Sajnálták, hogy a 
kiállított darabokat nem lehetett megvásárolni. 
Innen a Szőnyi Gyula Emlékházba vezetett az útjuk, 
ahol Kubinyiné Horogszegi Sára mutatta be az általa 
rendezett „Menyasszonyok anno” című kiállítást. 
Ebben a legrégebbi fellelhető esküvői fotókon kívül 
hajdani menyasszonyi ruhák, fátylak, koszorúk is 
láthatók a számtalan fénykép mellett. Mire ennek is 
a végére értek, elérkezett az ebéd ideje. Ekkorra a 
kapitányok tanácskozása is véget ért, és sor 
kerülhetett a jól megérdemelt ebéd elfogyasztására. 
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A vendéglátók remekbe sikerült kakaspörkölttel 
lepték meg a vendégeket. Szó szerint meglepték, 
hiszen mindenki a hagyományos birkapörköltre 
számított, de a finom kakaspörkölt eloszlatta a 
csalódottságukat. Segített ebben a nagyon módjával 
fogyasztott jó fülöpszállási borocska és az ebéd után 
felszolgált rétes és egyéb sütemények is. 

     A Jászkun Kapitányok Tanácsának tagjai 
köszönetüket fejezték ki dr. Bálint György 
kiskunkapitánynak, párjának Csóti Gabriellának, 
fiaiknak és minden segítőjüknek azért a szép napért, 
amit Fülöpszálláson eltöltöttek. Ezt, dr. Bathó Edit 
múzeumigazgató által a Redemptioban megjelent 
tudósításban meg is írták. 

     Örülünk, hogy - elsősorban dr. Bálint Györgynek 
és közreműködő segítőinek köszönhetően - ismét 
Fülöpszállás jó hírét vitték szerte a Jászkunságba. 

Varga István 

 

Tudnivalók a gyermekek biztonságos 

utaztatásáról 

Autóval rendelkező 
kisgyerekes családban 
rendszeresen 
felmerülnek kérdések a 
gyerekek utazásával 
kapcsolatban.  

Nem árt tudni, mikor 
büntethet a rendőr, és 
mikor nem. De mindig 
tartsuk szem előtt, hogy a jogszabályok elsősorban a 
gyermekeink biztonsága érdekében születtek, tehát 
ne azért tartsuk be őket, mert 
megbüntethetnek, hanem mert így 
utazhatnak biztonságban a kicsik. 

MINDIG kötelező a gyerekülés (kisebb korban 
rögzíthető babahordozó), ha a gyermek még nem 
töltötte be a 3. életévét, valamint 3 éves kor felett 
akkor is, ha a gyerek magassága még nem haladja 
meg a 135 cm-t. 

135 cm felett csak akkor hagyható el a gyerekülés, ha 
a gyermek az autóban lévő biztonsági övvel a 
testméretéhez igazodva biztonságosan rögzíthető 
(magyarul beállítható a biztonsági öv a szükséges 
magassághoz igazítva), vagy ha a testmérete 
meghaladja a 150 cm-t.  

Ebből következik, hogy ülésmagasító kizárólag 135 
cm magasság felett használható, és csak akkor, ha az 
autó biztonsági öve az ülésmagasító használatával 
már beállítható a gyermek testméretéhez megfelelő 
magasságra. Ha ehhez az ülésmagasító még kevés, 
akkor kizárólag gyerekülés használható. És csak 
idővel, amikor a biztonsági öv már önmagában, a 
megfelelő magasságra beállítva biztosan rögzíti a 
gyermeket, csak akkor lehet elhagyni a 

gyermekbiztonsági berendezéseket - legyen az 
gyerekülés vagy ülésmagasító. 

UTAZHAT GYERMEK AZ ELSŐ, VEZETŐ 
MELLETTI (úgynevezett anyós-) ÜLÉSEN, 
gyerekülésben, a menetiránnyal szemben, a fentebb 
részletezett szabályok betartásával. 

Menetiránnyal háttal is utazhat gyermek, de 
kizárólag akkor rögzíthető így a gyermekbiztonsági 
rendszer, ha az autóban nincs légzsák, vagy az ki van 
kapcsolva. 

Összefoglalva a fentieket: 135 cm alatti 
testmagasságig kizárólag gyerekülésben 
utazhat a gyerek, enélkül büntethet a rendőr. 135 
cm felett pedig azt fogja vizsgálni, hogy a biztonsági 
öv megfelelően rögzíti-e a gyermek utast, illetve 
hogy magasabb-e mint 150 cm. Az első ülésen is 
ezen szabályok betartásával utazhat a gyermek, akár 
menetiránnyal háttal is ha nincs, vagy ki van 
kapcsolva a légzsák.  

Szakemberek egybehangzó véleménye szerint 
azonban a gyerekek a hátsó üléseken nagyobb 
biztonságban vannak, mint elől utazva. Tartsuk ezt 
szem előtt utazásaink során. 

Amennyiben az autóban nincs hátul biztonsági öv 
(lehetnek még forgalomban ilyen autók, régi ladák, 
trabantok, skodák), ezen autókban nyilván nem 
lehet gyerekülést rögzíteni. 

A jogszabály megalkotása során gondoltak erre az 
esetre is. Ilyenkor nem kötelező a gyerekülés 
használata, viszont ezekben az autókban 
KIZÁRÓLAG HÁTUL utazhatnak a gyerekek, és 
KIZÁRÓLAG 3 ÉVES KOR FELETT. 

3 éves kor alatti gyerek a hátsó biztonsági övvel nem 
rendelkező autóban NEM SZÁLLÍTHATÓ! 

Mindenkinek balesetmentes vezetést! 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 

 Boldog Új Évet! 

Nagy Sándor r. ftörm. 

 

Tisztelt vállalkozók, munkavállalók, 

őstermelők!  

Megkezdtük üzemorvosi rendelésünket 

Fülöpszálláson, a Kossuth utcai Egészségházban. 

Vállaljuk időszakos munkaköri alkalmassági 

vizsgálat végzését, gépkezelői engedélyhez és 

meghosszabbításához szükséges orvosi vizsgálatot, 

valamint egészségügyi kiskönyv kiállítását. 

Rendelési idő: kedden 13.00-15.00 óra között, 

telefonos bejelentkezést követően 

Rendel: dr. Jánosik György foglalkozás-

egészségügy/üzemorvostan szakorvos 

Telefonszám: 78/435-170 
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Hírek az iskolából 

 

Általános tájékoztató 

Tisztelt Olvasók! Megyesiné Körmendi Irén vagyok, 

a Herpai Vilmos Általános Iskolában megbízott 

tagintézmény-vezetőként végzem 2017. augusztus 

21-e óta feladataimat. Szeretném tájékoztatni 

Önöket az iskolánkban folyó eddigi munkáról, amit 

kollégáimmal együtt úgy igyekszünk végezni, hogy 

az a hagyományokat megtartva, a szülőkkel és az 

önkormányzattal együttműködve a tanulóink 

eredményes tanulmányi munkáját és 

kiegyensúlyozott személyiségfejlődését szolgálja. 

A szeptembert 12 főállású pedagógussal, 3 óraadó és 

3 áttanító kollégával kezdtük. Az iskolakezdésre 

Fülöpszállás Község Önkormányzata biztosított 

számunkra egy színes nyomtatót, amelynek 

segítségével az osztályfőnökök színesebbé 

varázsolták a tanévkezdéshez a tantermeket, majd 

várták a diákokat az iskola kezdésére.  

Programok 

A legfontosabb munkánk, a tanulás mellett 

igyekeztünk és igyekszünk tanulóink számára minél 

színesebb programokat biztosítani, amelyek 

segítségével még élménydúsabbá tehetjük számukra 

a szabadidő hasznos eltöltését. Az alsó tagozatosok 

színházlátogatáson vettek részt Kecskeméten, ahol a 

Hessmesét nézték meg. A polgármesteri hivatal 

jóvoltából ingyenes cirkusz előadáson vehettek rész 

a tanulók a Vásártéren. A könyvtárban a magyar 

népmese napja alkalmából egy bábelőadást 

tekintettek meg a tanulók. 

Idén először vettek részt tanulóink 1. osztálytól 

kezdve 8. osztályig pályaorientációs napon, 

amelynek célja az, hogy a tanulók 

megismerkedjenek a körülöttük lévő 

foglalkozásokkal, megismerjék azok szépségeit. Az 

első és harmadik osztályosok madár lesen vettek 

részt, a 2. osztályosok megtekintették a község 

fóliasátrában növő krizantémokat, a 4. osztályosok 

kerékpártúrára mentek a Biczó csárdához. Az ötödik 

és hatodik osztályosok Szabadszállásra látogattak el 

az édességgyártó üzembe. A 7. és 8. osztályosok 

pályaválasztási kiránduláson vettek részt 

Kecskeméten, melyre a Munkaügyi Központ 

segítségével külön busszal utaztak a tanulók. Ezen a 

napon a 7. és 8. osztályos tanulók közül néhányan 

Halloween partin szórakozhattak Kiskőrösön a Bem 

József Általános Iskolában. 

Az IKSZT szervezésében a Márton napi mulatságon 

kicsik és nagyok is vidáman szórakoztak. November 

25-én a Mikulásvonattal 87 fő ellátogatott a 

Budapestre, a Fővárosi Nagycirkuszba. A vonaton 

tényleg megérkezett a Mikulás a gyerekek nagy 

örömére, majd megérkezve a Városligetbe, egy 

kellemes séta után megtekintettük a Csodagömb 

című varázslatos előadást. 

Decemberben megérkezett a Mikulás iskolánkba is, 

melyet egy vidám, feledhetetlen Mikulás buli 

követett. Ezt részletesen a DÖK beszámolójából 

ismerhetjük meg. 

Versenyek 

A legfontosabb feladatunk a tanulás mellett 

tanulóink tanáraik vezetésével, felkészítésével részt 

vesznek különböző versenyeken, ahol szép 

eredményeket érnek el. Az első félévben a következő 

versenyeken, eseményeken vettek részt tanulóink.  

A Jövőd a tét - PÁV  versenyen. „Az én 

szakmám, az én jövőm” fotó- és rajzpályázat 7-

8. osztályosok részére című versenyen Tengölics 

Margit vezetésével rajztudásukat mutatták meg a 

diákok. 

7.o.: Bordsodi Márta, Kohán Roland (III. hely), 

Lajos Laura, Nagy Zsófia, Valkó Norbert 

8.o.: Borda Károly, Karsai Ádám, Magyar Dávid, 

Ötvös Anett 

A TeFE Egészségnap 2017. rendezvényére 

tanulóink közül többen küldték rajzaikat Ámon 

Andorné, Dorogi Beatrix és Tengölics Margit 

irányításával. A „Barátom az orvos” 

rajzpályázatra nagyon nagy volt az érdeklődés. 

Minden osztályból készítettek a gyerekek szebbnél-

szebb rajzokat.  

1.o.: I. Nagy Flóra, II. Serbán Alícia, Horváth 

Zsanett, Hegedűs Zsófia, Varga Barbara, Szivás 

Larissza, Csonka V. Laura, Bálint Gábor, Palla Léna,  

2. o.: I. Szabadi Csenge, Horváth Vanda, Lajos 

Tamara, Bisziok Róbert, Farkas Tibor, Sörös 

Alexandra 

3. o.: I. Vincze Márk, Gyimesi Johanna, Oláh 

Barbara, Tóth Petra 

4.o.: I. Ötvös Bence, II. Szabó Nóra, Ódor Lili, 

Bojári Viktória, Fekete Anna, Libert Liliána, Deák 

Petra, Fajszi László, Gyöngyösi-Pap Barnabás, Lajos 

Fruzsina,  

5.o.: I. Pásztorka Dorina, Varga Attila, 

Koncsik Róbert, Oláh Virág, Papp József, Varga 

Szorenza, Magyar Bálint, Stadler János, Vincze 

Georgina, Merucza Attila,  

6.o.: I. Varga Diána, II. Oláh Bálint, Bránya 

Annamária, Horváth Róbert, Cserged Anna, Csontos 

Bettina, Torgyik Mecédesz, Szigeti Lili,  

7.o.: I. Nagy Zsófia, II. Kohán Roland, Lajos 

Laura, Borsodi Márta, Mátyus Zsolt, 

 8.o.: II. Kállai Fanni, Oláh Mónika 
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A sportversenyek közül iskolánkban a foci nagyon 

népszerű mind a fiúk, mind a lányok körében. 

Izsákon, a Sárfehér Kupán egy fiú és egy lány csapat 

vett részt Dóka Ádám vezetésével. A fiú csapatunk, 

melynek tagjai Csontos László, Gonda Imre, Karsai 

Ádám, Tóth Szabolcs, Lenkes Richárd, Szabó Bence, 

Mátyus Zsolt, Kovács Norbert voltak, kiemelkedő 

teljesítményt nyújtott, és első helyen végzett. A 

lányok is derekasan helyt álltak, ők a harmadik 

helyen végeztek. Lány csapat: Kállai Fanni, Árva 

Szilvia, Oláh Mónika, Borsodi Márta, Szigeti Anna, 

Mazuk Noémi, Juhász Réka, Csontos Bettina). 

Gratulálunk nekik! 

Ezen kívül rendszeresen részt veszünk a Bozsik 

program által megrendezésre kerülő tornákon a 

felső tagozatosokkal és az alsó tagozatosokkal is 

Dóka Ádám és Valter Sándor vezetésével, ahol 

mindig jól teljesítenek tanulóink.  

A 7. b osztályos tanulók (Páli Viktória, Kohán 

Roland, Valkó Norbert, Abonyi Milán) novemberben 

Kiskőrösön részt vettek a Reformáció 500 című 

versenyen Hegedűs Györgyi tanárnő vezetésével, 

ahol a 6. helyezést érték el 10 csapatból. 

November 28-án került sor az az alsó tagozatosok 

mesemondó versenyére, ahol 10 alsós kisdiák 

adta elő választott meséjét. A zsűri tagjai, Cseh 

Szakáll Beáta és Szokolay Zoltán, a választott állat 

vagy tréfás mesék meghallgatása közben figyelte a 

kis előadók szövegtudását, a tiszta beszédüket és az 

élményszerű előadásukat. Ezek alapján a következő 

eredmények születtek. 

I. Lajos Borbála Gréta 3. o. - felkészítő: Megyesi 

Fanny Aranka 

II. Békési Ramóna 1. o. – felkészítő: Tengölics 

Margit 

III. Valkó Andrea 2. o. és Fekete Anna 

Katalin 4. o.- Felkészítők: Ámon Andorné és 

Miskolczi Aranka. 

A versenyen részt vettek még Serbán Alícia, Horváth 

Vanda, Horváth Ákos, Mozsár Ferenc, Libert 

Liliána, Tengölics Huba. A helyezett diákok jutalmul 

oklevelet és értékes könyveket kaptak ajándékba. 

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő 

tanáraiknak! 

A nagyon szép kézírású tanulóink benyújthatták 

szépíró pályázatukat a Kinek legszebb a 

kézírása? című versenyre, melyet a  Népfőiskolai 

Alapítvány Lezsák Sándor támogatásával hirdetett 

meg. A pályamunkákat az alsó tagozatosok a 

Mennyből az angyal vagy Weöres Sándor: 

Száncsengő című művének leírásával nyújthatták be. 

A felső tagozatosok Juhász Gyula: Betlehem vagy 

József Attila: Betlehemi királyok című versének 

lemásolásával nevezhettek be. Az eredményeket 

izgatottan várjuk!  

Az alsó tagozatos tanulók, 3. és 4. osztályosok 

december elején részt vettek Kunszentmiklóson 

matematika és magyar nyelv és irodalom 

versenyen, amelynek eredményéről ezután kapunk 

értesítést. A többi tantárgyhoz kapcsolódó 

tanulmányi versenyek folyamatban vannak, vagy 

még ezek után kerül rájuk sor. A diákok 

szorgalmasan készülnek. 

Köszönet 

A versenyekre való eljutást az önkormányzat 

falubuszával oldottuk meg, amelynek biztosítását 

köszönjük Gubacsi Gyula Polgármester Úrnak. 

A szülőkkel való együttműködés nagyon fontos a 

pedagógusi munka során. Tanulóinkkal akkor 

érhetünk el sikereket, eredményeket, ha céljaink 

közösek a szülőkkel. Ennek figyelembevételével 

köszönjük a szülők eddigi segítségét, támogatását. A 

jövőben is számítunk a szülők együttműködésére, 

támogató véleményére! 

Nyugdíjazás 

November hónapban Gelencsér Andrásné 

megkezdte felmentési idejének letöltését nyugdíjba 

vonulása előtt, amelyre márciusban kerül sor. A 

nyugdíjas évekhez kívánunk neki jó egészséget, sok 

boldogságot. Iskolánkban novembertől Éva néni 

helyett Pataki Béláné Gabika látja el a napi 

teendőket. Feladatához kitartást és eredményes 

munkavégzést kívánunk! 

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket! 

A további eredményes munkában bízva a tanulók, 

kollégáim és a magam nevében kívánok 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, 

BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ÉVET.  

Megyesiné Körmendi Irén 

megbízott tagintézmény-vezető 
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DÖK hírek 

 

Papírgyűjtés, „LIKE” gyűjtés és Mikulás parti 

Iskolánk diákönkormányzata november 10-én 

papírgyűjtést szervezett. Mindig nagy izgalom előzi 

meg a gyűjtést, hiszen ez az egyetlen bevételi forrása 

a DÖK-nek. 

Az idén nagyon szép bevételünk született, hiszen 

Gubacsi Gyula polgármester úr önkormányzati 

felajánlásával közel 40 ezer forinttal több lett a 

bevételünk, mint tavaly – melyet ezúton is szeretnék 

megköszönni neki és az önkormányzati dolgozóknak 

is. 

Köszönjük még a segítő Szülők munkáját is, akik 

nélkül szintén nem lett volna sikeres a papírgyűjtés. 

Bevételünket a szeptemberben összeállított 

költségvetési tervünk szerint osztjuk be, mivel az 

idén több pénzből gazdálkodhatunk, sikerült a 

Herpai Napok keretén belül Facebook-os szavazást 

is szerveznünk. Ennek eredményeképpen az első 

helyezett 8. osztály 10000 Ft-ot, a második helyezett 

6. osztály 6000 Ft-ot, és a 3. helyezett 3. osztály 

4000 Ft-ot kapott a diákönkormányzattól. 

 

A Herpai Vilmos Általános Iskolába is december 6-

án érkezett a Mikulás. Nagy örömmel töltötte el a 

gyerekeket, hogy mindenki jónak bizonyult, hiszen 

az SZMK által összeállított csomagból mindenkinek 

jutott. A Mikulás a 8. osztályos krampuszokkal járta 

körbe az osztályokat, akik versekkel, dalokkal várták 

őket. 

December 8-án Mikulás partit tartottunk. Kettő 

órakor teadélutánnal kezdtük a programot, az 

osztályok saját termeikben, az osztályfőnök által 

szervezett programokkal színesítették a délutánt, 

majd három órától diszkó volt a zsibongóban. A 

zenéről a 8. osztályos DJ-k gondoskodtak. 

Köszönjük Lajos bácsiéknak, hogy elkészítették a 

teát. 

 

 

December 13-án a Luca-napi kézműveskedés 

keretén belül karácsonyi dekorációt, 

ajándéktárgyakat készítettek a gyerekek. 

 

 

 

Kállai Fanni DÖK elnök 

Az iskola 

diákönkormányzata, 

minden kedves Olvasónak 

kellemes karácsonyi 

ünnepeket és szerencsében 

gazdag új évet kíván! 
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Herpai Napok az általános iskolában 

Iskolánk 20 éve, 1997-ben kapta meg a Herpai 
Vilmos nevet. 
Herpai Vilmos 1856. július 5-én született és 52 
évesen, 1908. október 21-én halt meg. 
Síremlékén a következő felirat olvasható: 
„Köztiszteletben álló személy volt, aki nemes szívből 
eredő és közcélokat szolgáló hagyományával a 
község közönsége szívében állított örök emléket.” 
Tősgyökeres fülöpszállásiként a köz javára 
lemondott vagyonáról. Nagyvonalú adakozásának 
eredményeként épült fel a Községháza, a mai 
Polgármesteri Hivatal, amely a település egyik 
legszebb épülete. 
Nem volt történelmi személyiség, sem író, sem 
költő, de még tudós sem. Ő a közoktatásban dolgozó 
kun ember volt, aki a község adóügyi jegyzőjeként és 
pénztárnokaként tevékenykedett. 
Egész életét itt, a faluban élte, és önzetlenül segítette 
annak előrehaladását. 
Személyiségének és önfeláldozó magatartásának 
köszönhető, hogy emlékét őrizzük az utókornak, 
azáltal, hogy iskolánk az Ő nevét viseli. 
Minden év október végén, halálának évfordulóján, 
„Herpai napok”-at tartunk iskolánkban és 
tiszteletünket tesszük sírjánál. 

 
Élete és cselekedete méltán példa a mai utókor 
számára. 
Az idén október 24-27-ig tartottak a Herpai Napok. 
A Herpai Napok ünnepélyes megnyitóját a délutáni 
órákban tartott járási intézményvezetői értekezlet 
követte, ahol iskolánk énekkara köszöntötte az 
intézményvezetőket. A diákönkormányzat 
különböző programokat szervezett a diákoknak: 

 1-6. évfolyamosok osztályfőnökeik vezetésével 
látogatást tettek a Községi Könyvtárba, ahol 
meghallgatták Cseh Szakáll Beáta, 
könyvtárvezető előadását, a fülöpszállási iskoláról, 
amely már 115 évre tekint vissza (az előadás 
forrása: Varga Istvánné Fajszi Mária – 115 éves 
az állami elemi oktatás Fülöpszálláson c. 
előadás). 

 Gaálné Teréki Erzsébet IKSZT munkatárs 
kézműves foglalkozást tartott az érdeklődő 
gyerekeknek. 

 2 napos Hüllő kiállítás és vásár várta a látogatókat 
az iskola zsibongójában. 

 Ellátogatott iskolánkba Magyar Tünde cukrász, 
iskolánk volt diákja, aki tavaly, a Németországban 
megrendezett Gasztro Olimpián ezüstérmes lett. 
Előadását rengeteg képpel illusztrálta, és elmesélte 
szakmájának szépségét, nehézségét egyaránt. Az 
olimpián szerzett élményei, és az ott készült képek 
lenyűgözték a hallgatóságot. 

 DÉMÁSZ bemutató is volt iskolánkban. A 
kecskeméti Démász képviseletében ellátogatott 
hozzánk Sonkoly Roland hálózati 
munkairányító, Balla Zoltán munkaelőkészítő 
technikus és Varga Imre. A gyerekek 
megismerkedhettek a villanyszerelés, a 
kárelhárítás, karbantartás különböző eszközeivel. 
Felpróbálhatták a szakemberek védőruháit. A 
szerszámokról, élményekről, a hivatás szeretetéről, 
sokat mesélt nekik Varga Imre, régiós körzet-
szerelő. Látogatásuknak pályaorientációs célja is 
volt, Sonkoly Roland a szakma, az utánpótlás 
fontosságáról tartott előadást a gyerekeknek, akik 
szakmai kérdéseket is intéztek felé. Látogatásuk 
csúcspontja az oszlopra mászás bemutatója volt. A 
gyerekek is kipróbálhatták megfelelő biztosítással, 
felügyelettel, és természetesen koruknak megfelelő 
magasságig az oszlopmászást. 

 
 A 7. és 8. osztályosok és szüleik egyéni 

pályaválasztási tanácsadáson vehettek részt, amit 
Pályaválasztási Szülői értekezlet követett. 

 Az utolsó napot Pályaorientációs nappal zártuk, 
amikor a 7. és 8. osztályosok Kecskemétre 
látogattak el a Messzi István Sportcsarnokba, az 1-
6. évfolyam az osztályfőnökük által szervezett 
programokon vettek részt: az 1. és 3. osztály 
Nagyné Grecs Anita a MME Környezeti nevelője 
vezetésével tanulmányi sétára indult a Duna-völgyi 
Főcsatorna partjára, ahol a madármegfigyelésen 
kívül a csatornavíz vizsgálatát is elvégezték. 
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A séta után az iskolában természetvédelmi 
játékokat játszhattak a gyerekek.  
 

 
 
 A 2. osztály, a helyi önkormányzat által fenntartott 
szociális kertbe látogatott el, ahol az őszi kertek 
tulajdonságait figyelhették meg, és tapasztalatokat 
gyűjthettek a tanulók. A 4.-esek kerékpártúrára 
mentek, útközben az őszi erdőt figyelték meg. Az 5. 
és 6. évfolyam a szomszédos településen lévő SZP 
KISKUN Kft. telephelyére utaztak át önkormányzati 
kisbusszal, és bepillantást nyertek a rágógumi 
gyártásának folyamatába. 

A diákönkormányzat játékra is hívta az osztályokat. 
Valamely fülöpszállási nevezetesség környezetében 
minden osztálynak egy-egy csoportképet kellett 
készíteni, amit feltöltöttünk az iskola Facebook 
oldalára és a legtöbb szavazatot kapott első három 
osztály jutalomban részesül majd. 

Iskolánk tanulói tartalmas napokat hagytak maguk 
után és vidáman kezdték el a jól megérdemelt őszi 
szünetet. 

Tengölics Margit  
a Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus 

 

„Az én szakmám, az én jövőm!” 

A „Jövőd a tét” pályaválasztási börzére az idén is 
ellátogattak a fülöpszállási 7. és 8. osztályos 
gyerekek és Szüleik. Minden évben a börzéhez 
kapcsolódik „Az én szakmám, az én jövőm” megyei 
fotó- és rajzpályázat, ahová most is több alkotást 
küldtünk. Kohán Roland 7. B osztályos tanuló 

3. helyezést ért el „Ha sport, akkor foci” 
című rajzával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulálunk! 

Tengölics Margit 

 

Sikeres jótékonysági bál 

Szülői szerveztünk 2017. november 18-án Pumpkin 
Party keretében tartotta meg éves jótékonysági 
bálját. Az előkészületek már hetekkel korábban 
megkezdődtek, gondoskodni kellett a vacsorához 
valókról, a dekorációról, a tombola tárgyakról, a 
vendégek szórakoztatásáról és még sorolhatnánk mi 
minden szükséges egy bál megrendezéséhez.  

Az előkészületek során arra törekedtünk, hogy ez a 
bál a hagyományostól kissé eltérő legyen, ezért 
kapta a Pumpkin Party (Tök Parti) elnevezést. 
Ennek jegyében készítettük a dekorációt is, a 
narancssárga, a világossárga és a világoszöld színek 
játszották a főszerepet, valamint a tökök különleges 
formái.   
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Újításnak számított, hogy nem élő zenével szerettük 
volna a vendégeket szórakoztatni, hanem egy kis 
retro hangulat kedvéért lemezlovas, DJ Asti 
szolgáltatta a zenét. 

A bál előtti napokban már érezhető volt a nagy 
érdeklődés, sokan elfogadták meghívásunkat és 
jelezték, hogy részt vesznek a bálon, azután 
pénteken már 200 főre terítettünk a Faluházban. 

Esténként a szülők családtagjaikkal és a tanárokkal 
közösen szorgalmasan gyakoroltak a vacsora előtti 
előadásra, ami egy rövid cselszton eltáncolása volt. 
A koreográfiát Megyesiné Körmendi Irén igazgatónő 
tanította be, a lányok ruháját Barkaszi Szilvia 
tanárnő kölcsönözte Csengődről, ezért 
mindkettőjüknek külön köszönet jár. 

 

Vacsorára csontleves, birkapörkölt krumplival és 
savanyúsággal került felszolgálásra, valamint 
desszertnek túrós és almás rétes. A levescsontot 
Szekeres Antal vállalkozó ajánlotta fel, ebből a levest 
Körmendi Lajos és a konyhás nénik főzték. A 
pörkölthöz való húst Bíró Mihály, Lajos Erika és 
Borbély Zsolt adományozták, a főzésben 
közreműködött Losonczi Sándor, Kovács Sándor, 
Varga József, Sántha Tibor.  A savanyúságot az 
önkormányzattól, a kenyeret pedig a Reál 
Szaküzletből kaptuk. Köszönjük mindannyiuknak a 
felajánlásokat és az önzetlen segítséget a vacsora 
elkészítésében. 

Sok szép tombola tárgy gyűlt össze az általunk 
vásároltakon kívül is, mivel meghívott vendégeink 
nagyon szép ajándékcsomagokkal és tárgyakkal 
kedveskedtek nekünk a meghívásért cserébe. 
Természetesen nem hiányozhatott a torta sem a 
tombola közül, többen örülhettek az édes 
nyereménynek. Nem maradt el a fődíj kisorsolása 
sem, ami egy 30.000 forint értékű vásárlási utalvány 
volt, ezúton is gratulálunk a szerencsés nyertesnek.  

Vacsora után lemezlovasunknak köszönhetően a 
hangulat a tetőfokára hágott és reggelig tartó buli 
vette kezdetét, amit csak a tombolasorsolás szakított 
meg. A repertoárban többféle zene szerepelt, 
mulatós, disco, retro, keringő stb., mindenki 
megtalálhatta benne az ízlésének legjobban 
megfelelőt. 

Köszönetet mondunk valamennyi kedves 
vendégünknek, akik elfogadták meghívásunkat és 
jelenlétükkel, valamint támogatásukkal emelték a 
bál fényét. Továbbá köszönetet mondunk azoknak a 
támogatóinknak is, akik nem jelentek meg ugyan a 
bálon, de mind anyagi, mind egyéb segítségükkel 
hozzájárultak a bál sikerességéhez. 

Az összegyűjtött támogatások és a báli bevétel 
összegét a gyerekekre fordítjuk, kapnak mikulás 
csomagot, karácsonyi ajándékot, a nyolcadikosok 
költségeihez járulunk hozzá, valamint gyermeknapi 
rendezvényt szervezünk belőle.  

Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet Kíván a Herpai Vilmos 
Általános Iskola Szülői Szervezete! 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Iskolák közötti Elsősegélynyújtó 

verseny Kecskeméten 

Súlyosabbnál súlyosabb baleseteket 

szenvedett a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi 

Ilona Általános Iskola több tanulója 

2017.11.10-én: volt diák, akit kályha égetett 

meg, egy másik nebuló üvegbe esett. Akadt, 

aki epilepsziás rohamot kapott, két gyerek 

pedig a kémiaszertárban szenvedett sav 

általi sérüléseket. 
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Természetesen baleseteiket pusztán szimulálták a 

nebulók az iskola és a Magyar Vöröskereszt első 

közös Elsősegélynyújtó versenyén. Az egészségügyi 

vetélkedő során 7 általános iskola diákcsapata mérte 

össze tudását és ügyességét baleset- és 

sebkezelésben. Az egészségügyi vetélkedő 

ötletgazdája két szülő, Borsos Andrea és Csobot 

Zsolt voltak. A verseny után lehetőség volt –az 

eredményhirdetésig- baleset megelőzési teszteket 

megoldani, valamint a Magyar Vöröskereszt 

tevékenységéhez kapcsolódó kitűzőt készíteni. 

 

 

A diákok nagyon szépen szerepeltek, külön 

dicséretet kaptak a zsűritől. A verseny győztesének 

járó vándorkupát végül a fülöpszállási KT Bem 

József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános 

Iskolája nyerte.  

 

Csapattagok: Bíró Lia (7.b), Mazuk Noémi (7.a), 

Szűcs Mercédesz (6.o.), Beke Györgyné 

Ez azt is jelenti, hogy a 2018/2019-es tanév őszén, 

Fülöpszálláson kerül majd megrendezésre a verseny.  

Ehhez a szép eredményhez nagyban hozzájárult:  

- a diákok lelkesedése, tudásvágya; 

- Megyesiné Körmendi Irén igazgatónő gyors 

közbenjárása, hogy a szakkör már szeptemberben 

elindulhatott; 

- Gubacsi Gyula polgármester úr és Ódor László 

közreműködése, hogy a csapat eljutott Kecskemétre; 

- Szűcs Attila mentőápoló, aki a szabadidejében 

segítette a csapat felkészülését; 

- Cseh Szakáll Beáta és Gaálné Teréki Erzsébet, akik 

biztosítottak helyet a Közösségi Házban; 

- a szülők hozzájárulása és bizalma. 

Köszönöm a gyerekek nevében is! 

A verseny további helyezettjei: 

II. Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és 

AMI- Kereki Gyógyítók csapata. 

III. Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános 

Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája- 

Rákóczis lányok csapata. 

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola - 

VérfarkaSOKK csapata. 

Kecskeméti Belvárosi Általános Iskola Tóth László 

Általános Iskolája- Mentőangyalok csapata. 

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 

Kertvárosi Iskolája Kertvárosi Manna csapata. 

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános 

Iskola-Hoszpit Arany  csapata. 

A kiemelkedő csapatmunkáért a Kecskeméti 

Belvárosi Zrínyi Ilona II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskolája különdíjban részesült. 

További képek megtekinthetők a versenyről: 

https://www.baon.hu/kozelet/helyi-

kozelet/elsosegelynyujto-versenyt-szerveztek-zrinyi-

iskolaban-1107735/ 

http://hiros.hu/hirek/elsosegelynyujto-verseny-a-

zrinyi-iskolaban 

https://www.facebook.com/pg/zrinyi.kecskemet/ph

otos/?tab=album&album_id=1931601897078121  

A szakkörre továbbra is várom a régi és az új 

tagokat! 

Kívánok mindenkinek Békés, Boldog Karácsonyt és 

egészségben, örömökben gazdag Új Évet! 

Beke Györgyné 

 

https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/elsosegelynyujto-versenyt-szerveztek-zrinyi-iskolaban-1107735/
https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/elsosegelynyujto-versenyt-szerveztek-zrinyi-iskolaban-1107735/
https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/elsosegelynyujto-versenyt-szerveztek-zrinyi-iskolaban-1107735/
http://hiros.hu/hirek/elsosegelynyujto-verseny-a-zrinyi-iskolaban
http://hiros.hu/hirek/elsosegelynyujto-verseny-a-zrinyi-iskolaban
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TeFE hírek 

TeFE programok 

2017. október 12-én író-olvasó találkozóra 

hívtuk Kovács Linda tanító-hitoktatót, akinek 2 

mesekönyve jelent meg /mindkettő már angol 

nyelven is/ az idei évben. Bemutatta nekünk a 

mesekönyv írásának okát és célját, a készítés 

folyamatát s a jövőt érintő elképzeléseit is. Az 

érdeklődők természetesen dedikált könyvvel 

távoztak. 

2017. október 20-án 125 éves az óvodai, 115 éves 

az állami elemi népiskolai oktatás Fülöpszálláson 

címmel Varga Istvánné tartott előadást a Közösségi 

Házban.  

2017 novemberében a nyáron beadott FFF, azaz 

Fülöpkei Fitnesz (nem csak) Fiataloknak 

pályázatunkra lehetett szavazni a kiskőrösi és 

kalocsai Tesco-ban. Sajnos a kalocsai iskolával és a 

Kolon-tavi Madárvárta fa-játszóterével szemben alul 

maradtunk, így az IKSZT udvarára tervezett, fiatalok 

és idősek számára is mozgáslehetőséget biztosító 

kültéri fitnesz-park tervünk nem tud megvalósulni. 

Köszönjük a 3202 szavazatot! 

November 25-én Egészségnapra vártuk az 

érdeklődőket. A programról a Vira magazin 

tudósított.  

Adventi gyertyagyújtásokon vártuk, várjuk 

lakosainkat szokás szerint szombatonként, 4 órakor 

a szökőkútnál. Olyan személyeket, csoportokat 

szoktunk felkérni, akik köztiszteletnek örvendenek, 

tettek vagy folyamatosan tesznek községünk javára.  

Az idei első gyertyát Varga Istvánné és Székely 

Gábor gyújtotta meg, ők mindketten könyvet írtak 

Fülöpszállásról vagy vele kapcsolatban. Varga 

Istvánné Mozaikok Fülöpszállás történetéből c. 

könyve 2015-ben jelent meg és 1945-ig mutatta be a 

falu múltját. Székely Gábor Fénylő fekete kő c. 

dokumentumregénye egy fülöpszállási család 

tragédiába torkolló életét tárja elénk. A nemrég 

elkészült könyvet vetítéssel egybekötött előadással 

mutatta be a szépszámú érdeklődőnek. 

Természetesen lehetőség volt a könyv 

dedikáltatására és megvásárlására is. /A Közösségi 

Házban továbbra is kapható a könyv./ Köszönjük 

tevékenységüket, érdeklődve várjuk újabb 

munkájukat. 

 A metsző, hideg szél ellenére is sokan eljöttek a 

második gyertyagyújtásra. Ezen alkalmon 

vendégeink a büntetés-végrehajtási Intézettől, a 

rendőrségtől és a mentő szolgálattól érkeztek. 

Magyar Csanád református lelkész rövid áhítata 

valamint Kiss József katolikus atya példabeszéde 

után Nagyné Grecs Anita egy humoros köszöntéssel 

üdvözölte a „kék szirénásokat.” Az ünnepi alkalmat 

Nagy Flóra és Palla Léna egy kis meghitt angyalos 

verssel zárta. 

A harmadik gyertyát a négy éve létrejött és azóta is 

sikeresen együtt munkálkodó Három Határ 

Együttműködés izsáki, soltszentimrei és 

fülöpszállási képviselői gyújtották meg. 

 
 

 
A negyedik gyertyát 23-án, szombaton 16 órakor 

Gubacsi Gyula Polgármester Úr gyújtja meg, ezt 

követően a Szőnyi-házban nyílik a Szemünk fénye 

fotókiállítás, melyen 1945 előtti fülöpszállási 

gyerekfotókat láthatnak. Szeretettel várunk 

mindenkit! 

 

 

Egy nap az egészségért Fülöpszálláson 

A Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület másodszor 

szervezett Egészségnapot 2017. november 25-én, 

Fülöpszálláson. A programot megelőzően „Barátom 

az orvos” címmel gyermekrajz versenyt hirdettek, és 

a beérkezett műveket a rendezvény színhelyén 

állították ki. 

Az Egészségnap pingpong mérkőzésekkel kezdődött 

a Faluházban, majd a Közösségi Házban 

folytatódott. A Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda 

munkatársai, Szlávik-Kupán Emese dietetikus 

tartott előadást az egészséges táplálkozásról, ezután 

https://kozosseg.tesco.hu/project/338
https://kozosseg.tesco.hu/project/338
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az érdeklődők számára adott személyre szóló 

táplálkozási és életmód tanácsokat, majd Tagai 

Tímea gyógytornász vezette gerinctornán vettek 

részt a jelenlévők.  

 
Élénk érdeklődés övezte a vércukor, a vérnyomás, a 

koleszterin, a prosztata és a hallásvizsgálati 

szűréseket. A várakozás közben Egészségügyi Totó 

kitöltésével ellenőrizhették ismereteiket.  

 
Délután a rajztanárokból álló zsűri értékelte a 

rajzversenyre beérkezett 55 művet, amelyek a 

későbbiekben az orvosi rendelők falát fogják 

díszíteni. 

 
 A fülöpszállási háziorvosok közül dr. Jánosik 

György a kávé és a csokoládé élettani hatásairól 

tartott előadást, és adott tájékoztatást a hamarosan 

bevezetésre kerülő e-receptről, dr. Diós Edit pedig 

a mozgásszervi betegségeinkről és azok kezeléséről 

tartott ismertetőt. 

 

Farkas Erzsébet, Ételünk az életünk – címmel 

adta át gyakorlati tapasztatait, hogy hogyan 

tartósítsunk, – nemcsak télire – befőző automatával.  

A továbbiakban, a Lelki egészségünk: Tartozzunk 

valahová! – programrészben 13 helyi szervezet 

képviselője tartott ismertetőt munkájukról, arról, 

hogy életünkben milyen fontos szerepet töltenek, 

tölthetnek be a közösségek, miért lényeges, hogy 

tartozzunk valahová, hogy részei legyünk egy 

hasonló értékrendszer, érdeklődési kör, világnézet 

alapján létrejött csoportnak. 

A rendezvény végén Körmendi Lajos magyar 

alapanyagokból összeállított finomságait 

kóstolhatták meg a részvevők. 

 
A Fülöpszállási Egészségnap résztvevői, a hasznos 

ismereteik bővítése mellett, a kellemes hangulatban 

eltöltött együttléttel, élő példáját adták a tartalmas 

közösségi életnek.  

Forrás: vira.hu 

 

Egy koszorú margójára… 
2010-ben lobbant fel az első közösségi adventi 
gyertya lángja a TeFE szervezésében. 
Akkor még egy hordozható nagy koszorú köré 
gyülekezett 14-15 fő. Az alkalom végén zárt helyre 
vittük a koszorút, hisz az igazi gyertyaláng nem 
dacolhatott az időjárással.  
Mikor elkészült a szökőkút, kerek pereme szinte 
kínálta a lehetőséget, hogy hatalmas koszorúvá 
díszítve az egész adventi időszakban hirdesse a 
várakozás örömét. Elektromos lámpácskáinak fénye 
éjjel-nappal világított.  
A lakosság megszokta, megkedvelte ezeket az 
alkalmakat, esős, havas, hideg időben is egyre 
nagyobb számban álltuk körül a koszorút. 
Örömünkre még a gyerekek se bántották, mindig 
szépen kitartott Vízkeresztig. 
Egészen mostanáig. Mert alig gyulladt fel a 2. 
lámpácska fénye, valakik tettek róla, hogy elrontsák 
egy ünneplő közösség hangulatát. Csak sajnálni 
lehet, akinek a karácsonyvárásban ez jelenti az 
örömet.  
A lámpákat ki lehet cserélni. És a lelkületet?  

- n - 



15  Fülöpszállási Újság 2017. december 
 

Három Határ Teljesítménytúra 

Három település – Izsák, Soltszentimre, 

Fülöpszállás – civil szervezeteinek összefogásában 

2018. április 28-án 

teljesítménytúrát szervezünk. 

 

A túra idén Izsákról indul. A hosszú (50 km), 

közepes (25 km), és rövid (15 km) távok 

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/haromhatarteljesit-

menytura/ 

A túráról érdeklődni a fenti elérhetőségeken kívül 

Morvai Józsefnél lehet. 

 
Pályáztunk 

Egyesületünk a NEA-NO-17-M-1780 azonosító 

számú pályázaton 600.000,- Ft támogatást nyert. Az 

összegből egyesületünk a működéséhez szükséges 

informatikai eszközöket szerezte/szerzi be.   

Kulturális rendezvényeinken, értékközvetítő 

csoportok bemutatkozásán, partnerszervezetekkel 

történő közös eseményeinken ezen eszközök a XXI. 

században nélkülözhetetlenek. 

 
 

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! 

Köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-át 

egyesületünknek felajánlva 229.159 Ft-tal  

támogatták a települési programok megvalósulását, 

segítették munkánkat! 

Nagy szeretettel várjuk Önöket 2018-ban is! 

 
 

 

 
Gazdálkodók Figyelem! 

Négy héttel kevesebb idő, összesen egy 
hónap áll csak rendelkezésre a Web-GN 
benyújtására! 

A Miniszterelnökség a kifizetések mielőbbi 
megkezdése érdekében módosította a 
Gazdálkodási napló elektronikus 
benyújtásának időszakát. A 2017. évről szóló 
nyomtatványt 2018. január 1. és január 31. 
között kell elektronikusan beküldeni a 
NÉBIH részére.   

A NÉBIH-nek beküldendő, a 2017. évre vonatkozó 
elektronikus adatszolgáltatásra kötelezettek: az 
AKG, ÖKO, Natura2000, THÉT, Nem termelő 
beruházás (stb.) támogatást igénylő gazdák. 

Amennyiben a Web-GN benyújtása elmarad, 
a gazdaságot akár 15%-os szankcióval is 
sújthatják az érintett jogcímek 
vonatkozásában! 

Ha bármilyen kérdése lenne, forduljon bizalommal 
hozzám! 

Sági Márk 
agrár-szaktanácsadó 

70/944-1493 
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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. 

 

Kiadványunk színesben letölthető a 

www.fulopszallas.hu/ 

fulopszallasi-ujsag  

weboldalról. 

http://www.fulopszallas.hu/%0bfulopszallasi-ujsag
http://www.fulopszallas.hu/%0bfulopszallasi-ujsag

