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FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI LAPJA
Tisztelt Lakosok!
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam
Önöket
az
elmúlt
időszak
fülöpszállási
eseményeiről, önkormányzati munkájáról, az
előttünk álló feladatokról.

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-

2014.
karácsonya
előtt
néhány
nappal
megrendeztük az Idősek Napját településünkön. A
rendezvényre
a
65.
életévüket
betöltött
lakosainkat hívtuk meg, és nagy örömünkre több
mint 150 nyugdíjas elfogadta meghívásunkat…
(folytatás a 2. oldalon)

TESTÜLETE NEVÉBEN KELLEMES
HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN:

GUBACSI GYULA
polgármester
Március 15-i megemlékezés Fülöpszálláson

A Petőfi szobornál községünk elöljárói, az
érdeklődő lakosok és iskolánk is csatlakozott
ahhoz a 400 településhez, ahol közös
versmondással emlékeztek március 15-érie.
Vasárnap három órakor együtt szavaltuk el a
forradalom himnuszát, Petőfi Sándor Nemzeti
dal című költeményét…
(folytatás a 8. oldalon)

A tartalomból:
Önkormányzati hírek
Református élet
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat hírei
Az iskolában történt…
TeFE hírek és rendezvények
Madarász Suli
Megújult a település honlapja
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Tisztelt Lakosok!
(folytatás a címlapról)
A kellemes, barátságos hangulatban eltöltött
délutánon a helyi népdalkör és az általános iskola
tanulóinak ünnepi műsora után, babgulyással
vendégeltük meg a jelenlévőket, a megmaradt
ételt pedig szétosztottuk a rászoruló fülöpszállási
családok között. Célunk, hogy minden évben,
legalább néhány órára összehívjuk községünk
idősebb lakosait, így is jelezve feléjük, hogy nem
feledkeztünk meg róluk, Ők is szerves részét
képezik településünknek.
Az október 23-i és március 15-i megemlékezéseket
az általános iskola diákjainak színvonalas műsorai
tették felejthetetlenné. Szeretném ezúton is
köszönetemet kifejezni az iskola vezetőjének,
pedagógusainak és diákjainak egyaránt, hogy
munkájukkal
hozzájárultak
ahhoz,
hogy
Fülöpszálláson is e jeles napokhoz méltó módon
ünnepelhessünk. Külön köszönöm, hogy lehetővé
tették, hogy 2015. március 15-én vasárnap, 15
órakor – több magyarországi településhez
hasonlóan – együtt szavaljuk el a Nemzeti Dalt,
csatlakozva ezzel a „Tisztelet a bátraknak”
elnevezésű országos kezdeményezéshez.
- A képviselő-testület az elmúlt év végén
határozott
a
településrendezési
terv
elkészíttetéséről. Nagyon fontos döntés volt ez
ahhoz, hogy Fülöpszállást egy megfontolt, jól
átgondolt koncepció mentén fejleszthessük. A
rendezési terv készítésének folyamatát a település
megújult honlapján folyamatosan figyelemmel
kísérhetik. (fulopszallas.hu)
- 2015. március 1-től új szociális rendelet lépett
érvénybe
településünkön,
amelynek
felülvizsgálata – az első tapasztalatok alapján –
nyár közepére várható.
- A közvilágítási hálózat bővítésére kerül sor a
Thököly utcában, és Balázspusztán.
- A nem szilárd útburkolattal ellátott utcák
javítását végeztük zúzott dolomittal a Virágbolt
előtt, a Thököly utcában, a Hunyadi utcában és
forgalmasabb külterületi utakon. Tavasszal
folytatjuk a munkát kül- és belterületen egyaránt.
A
különböző
pályázati
lehetőségeket
folyamatosan figyelemmel követjük és igyekszünk
kihasználni minden olyan lehetőséget, amelyre
településünknek szüksége van. Az év elején az
Önkormányzat helyi értéktár kialakítására
nyújtott
be
pályázatot,
illetve
civil
szervezeteinknek segítettünk pályázati anyaguk
előkészítésében és beadásában.
- Márciustól az Önkormányzat 3 különböző
programban 35 főnek biztosít jövedelmet
közfoglalkoztatás keretében. Szeretnénk olyan
értékteremtő
munkát
végeztetni
a
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munkavállalókkal, amely a település hasznára
válik, értelemet ad a foglakoztatásuknak.
Ennek érdekében a Mátyás utcában kertészetet
indítottunk,
leginkább
zöldségnövények
termesztését valósítjuk meg szabadföldön és
fóliában. A megtermelt zöldségeket elsősorban a
községi konyhára kívánjuk értékesíteni, így is
javítva a fülöpszállási gyerekek ellátását.
A másik két programban a csapadékvíz elvezető,
szikkasztóárkok karbantartását, bővítését és a
község meglévő zöldfelületeinek ápolását, újak
kialakítását szeretnénk megvalósítani.
„Kötetlenül, Fülöpszállás jövőjéért” címmel április
végére
tervezzük
egy
nyitott
fórum
megszervezését a lakossággal, ahol természetesen
bővebb tájékoztatást adok a településen
történtekről, a jövőbeni célokról, illetve várom
Önöktől a települést érintő ötleteket, javaslatokat,
amellyel községünk fejlődését elősegíthetjük.
Lakosainknak ezúton kívánok Kellemes Húsvéti
Ünnepeket!
Gubacsi Gyula
polgármester

Önkormányzati hírek
Tájékoztató a helyi
rendszer változásairól

szociális

ellátó

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
rendszere 2015. március 1. napjától jelentős
mértékben átalakult. A módosításokat a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) tartalmazza.
A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei
átalakításával összefüggésben az állam és az
önkormányzatok közötti feladat-megosztás a
szociális ellátások biztosítása területén átalakult.
A 2015. március 1. előtt jegyzői hatáskörben lévő
aktív korúak ellátására való jogosultság
megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került.
Az aktív korúak ellátása keretében kétféle
ellátástípus állapítható meg:
-

a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
az
egészségkárosodási
és
gyermekfelügyeleti támogatás, amely új
ellátás, a korábban rendszeres szociális
segélyre jogosultak egy része erre vált
jogosulttá a felülvizsgálatot követően.

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe került
aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási
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hivatalok hatáskörébe
ügykörök:
-

-

tartoznak

az

alábbi

alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a
fokozott ápolási szükségletre tekintettel
megállapított emelt összegű, valamint a
kiemelt ápolási díj),
időskorúak járadéka,
alanyi és normatív jogcímen megállapított
közgyógyellátás,
egészségügyi
szolgáltatásra
való
jogosultság.

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott
szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról,
jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok
dönthettek az ún. települési támogatás
keretében, az erre vonatkozó rendeletet 2014.
február 28-ig kellett megalkotniuk.
A fentieken túl az önkormányzati segély is
átalakul, hiszen a rendkívüli élethelyzetre
tekintettel a rendkívüli települési támogatás
keretében nyújtható támogatás.
2015. március 1-től megszüntetésre kerültek a
következő ellátások:
- lakásfenntartási támogatás,
- méltányossági közgyógyellátás.
A 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal
megállapított lakásfenntartási támogatások a
jogosultság
határozatban
megállapított
időtartamára, vagy annak megszüntetéséig
továbbra is folyósításra kerülnek.
A méltányossági közgyógyellátás biztosítása 2015.
március 1-jétől nem kötelező, az önkormányzat a
települési
támogatás
keretében
biztosít
támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.
Települési támogatás
Az önkormányzat a települési támogatás
keretében lakhatási támogatást, a gyógyszer
kiadások
viseléséhez
nyújtott
támogatást,
valamint rendkívüli települési támogatást biztosít
a rászorultak részére.
Lakhatási támogatás
Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, aki a
kérelemben megjelölt lakásban bejelentett
lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen
lakik, annak tulajdonosa vagy bérlője; és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
További feltétel, hogy a kérelmező háztartásában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja
meg a következőkben felsorolt a.)-c.) pontokban
meghatározott jövedelemhatárt.
A lakhatási támogatás összege
a) ha a jogosult háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az
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öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét 4500 Ft/hó,
b) ha a jogosult háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 125 %-át 3750 Ft/hó,
c) ha a jogosult háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át 3000 Ft/hó.
A lakhatási támogatás havi összege 1000 forinttal
emelkedik, ha a jogosultság megállapítását
gyermekét egyedül nevelő szülő kérelmezi.
A lakhatási támogatás 6 hónap időtartamra kerül
megállapításra úgy, hogy a jogosultat a kérelem
benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.
Nem jogosult lakhatási támogatásra,
lakásfenntartási támogatásban részesül.

aki

A lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó
szabályozás továbbra is alkalmazásra kerül a
lakhatási
támogatásra
való
jogosultság
megállapításánál.
A kérelmező személy köteles
életvitelszerűen lakott lakóház

az

általa

a.) udvarának, kertjének, az utcafronti
kerítésen vagy telekhatáron kívül a közút
határáig terjedő közterületen a járda és a
közterület rendszeres kaszálásáról vagy
fűnyírásáról és tisztántartásáról,
b.) lakó részeinek rendszeres takarításáról,
fertőtlenítéséről
és
egészségügyi
meszeléséről gondoskodni.
Ezeknek a feltételeknek a teljesítése ellenőrzésre
kerül a kérelmező lakásában végzett helyszíni
szemle alkalmával. Hiányosság esetén a feltételek
teljesítésére a kérelmezőt legalább 8 napos
határidő tűzésével fel kell szólítani az elvégzendő
tevékenység
pontos
megjelölése
mellet.
Amennyiben a kérelmező a feltételeknek
felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el
kell utasítani.
Gyógyszer kiadások viseléséhez nyújtott
támogatás
A gyógyszer kiadások viseléséhez nyújtott
támogatás, a szociálisan rászorult részére az
egészségi
állapota
megőrzéséhez
és
helyreállításához
kapcsolódó
kiadásainak
csökkentése érdekében biztosított támogatás.
A gyógyszer kiadások viseléséhez nyújtott
támogatásra jogosult az a személy, akinek a

FÜLÖPSZÁLLÁSI ÚJSÁG
2015. április
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a következőkben felsorolt a.)-c.)
Nem állapítható meg az önkormányzati segély
pontokban meghatározott összeget és a háztartás
a) ha a kérelmező lakásfenntartási, illetve
tagjai egyikének sincs vagyona.
lakhatási támogatásban részesül,
A gyógyszer kiadások viseléséhez nyújtott
b) ha a kérelmező gyógyszer kiadások
támogatás összege
viseléséhez
nyújtott
támogatásban
részesül,
a.) ha a jogosult háztartásában az egy főre
c) ha az a személy, aki az elhunyt személy
jutó havi jövedelem nem haladja meg az
eltemettetéséről gondoskodott, az elhunyt
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
személlyel tartási-, életjáradéki-, öröklési
összegét 4500 Ft/hó,
szerződést kötött.
b.) ha a jogosult háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az
Egy jogosultnak, illetve családnak egy naptári
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
éven belül nyújtott rendkívüli települési
összegének 125 %-át 3750 Ft/hó,
támogatás összege nem haladhatja meg az évi
c.) ha a jogosult háztartásában az egy főre
20.000,- Ft-ot, kivéve az elhunyt személy
jutó havi jövedelem nem haladja meg az
eltemettetésének
költségeihez
való
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
hozzájárulásként
megállapított
rendkívüli
összegének 150 %-át 3000 Ft/hó.
települési támogatás összegét.
4

A gyógyszer kiadások viseléséhez nyújtott
támogatást
6
hónap
időtartamra
kell
megállapítani úgy, hogy a jogosultat a kérelem
benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
A kérelemhez csatolni kell a háziorvosi igazolást a
kérelmező rendszeres gyógyszer fogyasztásáról.
Nem állapítható meg a gyógyszer kiadások
viseléséhez nyújtott támogatás, ha a kérelmező
alanyi vagy normatív közgyógyellátásra jogosult.
Rendkívüli települési támogatás
Rendkívüli települési támogatást kell nyújtani
annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy
tartósan
létfenntartási
gonddal
küzdő
személynek, akinek a családjában az 1 főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %át és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
vagyonnal nem rendelkezik.
Rendkívüli települési támogatást kell nyújtani
különösen
a) a család által életvitelszerűen lakott lakást
ért elemi kár bekövetkezése esetén,
b) ha a kérelmező tartós, legalább 3 hónapot
meghaladó kórházi kezelésben részesült,
c) a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartása vagy a gyermek családba
való visszakerülése érdekében,
d) a válsághelyzetben lévő várandós anya
részére gyermekének megtartása céljából,
e) a gyermek iskoláztatásával kapcsolatos
egyszeri kiadásokra,
f) elhunyt
személy
eltemettetésének
költségeihez.

A rendkívüli települési támogatás megállapítása
iránti kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.)
Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti
vagyonnyilatkozatot, valamint
a) a kórházi kezelést igazoló kórházi
zárójelentés másolatát,
b) a nevelésbe vételt vagy annak megszűnését
elrendelő
gyámhivatali
határozat
másolatát,
c) a várandósság tényét igazoló orvosi
igazolás
vagy
terhességi
kiskönyv
másolatát,
d) a tanulói jogviszony fennállását igazoló
iskolalátogatási igazolást,
e) az elhunyt személy halotti anyakönyvi
kivonatának másolatát.
A települési támogatás iránti kérelmet az erre
rendszeresített
formanyomtatványon
lehet
benyújtani a szociális ügyintézőnél.
Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző
Lakossági tájékoztató a növényi
hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól és
a tűzgyújtási tilalomról
A növényi hulladék égetése belterületen és
külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok
(erdővédelmi, levegőtisztasági, környezetvédelmi,
stb.) betartása és a szükséges engedélyek
birtokában lehetséges!
Általános szabály Országos Tűzvédelmi Szabályzat
(OTSZ) alapján, hogy a lábon álló növényzet,
tarló, növény-termesztéssel összefüggésben és a
belterületi ingatlanok használata során keletkezett
hulladék szabadtéri égetése tilos.
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Belterületi ingatlanok vonatkozásában azonban az
A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén
önkormányzat
rendeletében
szabályozhatja,
20.000-10.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi
feltételekhez kötve megengedheti az avar és kerti
bírság szabható ki.
hulladékok égetését. Azonban azokon a
A hulladékégetés humán-és környezettelepüléseken ahol ez nem szabályozott ott
egészségügyi kockázatairól
továbbra is tilos belterületen égetni.
Alapvetően a hulladék nyílt téri égetése általános
A külterületi ingatlanok vonatkozásában az OTSZ
jelleggel Tilos, valamint a tilalom kiterjed a lábon
az irányított égetést lehetővé teszi, de azt
álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel
előzetesen a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez
összefüggésben keletkezett hulladék égetésére is.
köti, mely azonban nem mentesít az egyéb
Ezen főszabály alól ugyanakkor néhány jogszabály
engedélyek beszerzése alól.
enged kivételeket, lehetővé téve a növényi
A kérelmet az égetés tervezett időpontját
hulladék égetését.
megelőző 10. napig be kell nyújtani az illetékes
A kivételek:
tűzvédelmi hatósághoz, aki azt 5 munkanapon
belül elbírálja.
Belterületi ingatlanok esetében a helyi
5

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM idején TILOS az avar-,
a tarló-, a legelő-, a nád-és a növényi hulladékok
irányított égetése!

önkormányzat rendeletében szabályozottan
lehetővé teheti avar és kerti hulladékok
égetését.

A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a
tűzoltóságokon,
valamint
a
polgármesteri
hivatalokban is. (bacs.katasztrofavedelem.hu)

Külterületi ingatlanon az ingatlan tulajdonosa
a tűzvédelmi hatóság engedélyével irányított
égetést hajthat végre.

A tűzeseteket követő vizsgálatok bebizonyították,
hogy az erdő- és bozóttüzek 99 százalékát az
emberi figyelmetlenség vagy a szándékos
tűzgyújtás
okozza,
ugyanakkor
az
is
megállapítható, hogy az erdőtüzek 80 százaléka
tavasszal, illetve a nyári hónapokban pusztít.

Az
erdőterületen
található
védett
növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés
és a vágásterületen az égetés csak növényegészségügyi indokból vagy természeti kár
megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.

Erős szélben TILOS
hulladékot égetni!

tarlót

vagy

növényi

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az
alábbiak szerint végezhető:
a)
a tarlónak minden oldalról egyidejűleg
történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a
tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát
elégetéssel
megsemmisíteni,
lábon
álló
gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b)
a tarlót vagy az érintett szakaszokat a
tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter
szélességben körül kell szántani, és az adott
területen az apró vadban okozható károk
elkerülése
érdekében
vadriasztást
kell
végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a
helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6
méteres védősávot kell szántással biztosítani,
c)
tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen
szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz
felégetése után lehet a másik szakasz
felégetéséhez hozzáfogni,
d)
a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas
kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú,
kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni,
és legalább egy traktort ekével a helyszínen
készenlétben kell tartani.

Természeti területen a Természetvédelmi
Felügyelőség engedélye szükséges a gyep,
valamint a nád és más vízi növényzet
égetéséhez.
Bővebb
információkért
keresse
fel
a
www.bacs.katasztrofavedelem.hu
honlapunkat,
vagy
az
illetékes
Katasztrófavédelmi
Kirendeltséget az alábbi elérhetőségek egyikén:
Baja Kvk: Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10; Tel.:
79/521-245; Kecskemét Kvk: Kecskemét, DeákFerenc tér 4. Tel.: 76/502-810; Kiskunhalas Kvk:
Kiskunhalas, Kőrösi út 15; Tel.: 77/520-083
Tájékoztató Fülöpszállás Község
Településrendezési tervének és helyi
építési szabályzatának elkészítésével
kapcsolatos munkák megkezdéséről
Fülöpszállás
Község
Önkormányzata
nem
rendelkezik az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 2. §ában szabályozott fogalom meghatározások
szerinti és az abban foglaltaknak megfelelő
településrendezési eszközökkel, a 2003 – 2007.
közötti időszakban elmaradt a szükséges
szabályozások kialakítása.
A helyi szabályozás elkészítése alapvető
fontosságú és tovább nem halogatható annak
érdekében, hogy településünkön a 2014 – 2020
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közötti EU támogatási időszakban komolyabb –
körülmények, a felmerülő új elképzelések és
elsődlegesen közvetett vagy közvetlen módon a
igények miatt a terv folyamatos karbantartásáról
munkahelyteremtést, foglalkoztatás bővítést célzó
kell majd gondoskodni.
beruházásokat,
projekteket
lehessen
A bevezetőben vázolt intézkedések megtétele
előkészíteni,
megvalósítani.
A
kiemelt
érdekében a képviselő-testület a megyében és
célkitűzéseken túl községünk belterületének, a
tanyás részeknek a hosszabb távú fejlesztése is
közvetlen
környékünk
több
település
alapvető fontosságú, mely szintén nem valósítható
szabályozásait készítő, kecskeméti székhelyű
meg a vázolt szabályozások megléte nélkül. (pl. a
Építészműhely
Kft-t
bízta
meg
a
beépítésre szánt területek meghatározása, az
településfejlesztési
koncepció,
a
övezeti besorolások kialakítása stb.).
településrendezési tervek és a helyi építési
szabályzat tervezetei elkészítésével, majd 2015.
Az Étv. szerinti meghatározások:
február 16-ai ülésén határozatokat fogadott el a
„Helyi építési szabályzat: az építés rendjét a
munkák
megkezdéséhez
szükséges
helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és
intézkedésekről.
biztosító települési önkormányzati rendelet.
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Szabályozási terv: az a településrendezési terv,
amely a település közigazgatási területének
felhasználásával és beépítésével, továbbá a
környezet természeti, táji és épített értékeinek
védelmével
kapcsolatos
sajátos
helyi
követelményeket, jogokat és kötelezettségeket
megállapító építési előírásokat térképen, rajz
formájában ábrázolja.
Településfejlesztési koncepció: a fejlesztés
összehangolt megvalósulását biztosító és a
településrendezést is megalapozó, a település
közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati
településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló,
önkormányzati
határozattal
elfogadott
dokumentum, amely a település jövőbeni
kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció
elsősorban
településpolitikai
dokumentum,
amelynek kidolgozásában a természeti-művi
adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a
környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító
intézményi rendszernek van döntő szerepe.
Településrendezési terv: a településszerkezeti
terv, a szabályozási keretterv és a szabályozási
terv.
Településszerkezeti
terv:
az
a
településrendezési terv, amely meghatározza a
település alakításának, védelmének lehetőségeit
és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes
területrészek felhasználási módját, a település
működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra
elemeinek a település szerkezetét meghatározó
térbeli kialakítását és elrendezését.
A fentiek értelmében Önkormányzatunknak
először is Településfejlesztési Koncepciót
kell elkészíteni és elfogadni, majd részben erre
épülően kell elkészíteni a Településszerkezeti
tervet illetve végezetül a Helyi Építési
Szabályzatot
lehet
elfogadni.
Mindezen
tevékenység jelentős idő – és anyagi ráfordítást
igényel a jogszabályokban leírt kötelező lépések
megtételével, egyeztetések és véleményezési
eljárások lefolytatásával. Természetesen a tervek
és szabályozások elfogadását követően a változó

Tájékoztatjuk
a
Tisztelt
Lakosságot,
a
Vállalkozókat és valamennyi ingatlan tulajdonost,
hogy a településrendezési tervek előkészítési
szakaszában
a
hivatkozott
jogszabályi
előírásoknak is megfelelően a határozatokban
megjelölt partnerek, valamint a lakosság és más
érintettek véleményét a lehető legjobban
megalapozott döntések meghozatala érdekében
rendszeresen ki fogjuk kérni. Mindezek mellett az
elkövetkezendő időszakban kísérjék figyelemmel
az önkormányzat hirdetőtábláján és a honlapon
megjelenő
tájékoztatókat,
hirdetményeket,
híreket és véleményükkel, észrevételeikkel,
javaslataikkal segítsék munkánkat!
Az Önkormányzatnál illetve a Polgármesteri
Hivatalban a tervekkel kapcsolatban Gubacsi
Gyula polgármester és Simon László aljegyző
szolgál részletesebb információkkal.
Fülöpszállás Községi Önkormányzat

Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat működése
Gyermekjóléti Szolgálat
A gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely szolgálja a gyermek
testi és lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének
elősegítését,
a
gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A gyermeket megilleti a saját családi
környezetében való nevelkedés. Azonban, ha az a
gyermek érdeke, elválasztható családjától,
szüleitől. Amennyiben a saját családi miliő nem
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megfelelő (a testi, értelmi, érzelmi
fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét
nem szolgálja a gyermeknek), a jogszabályban
meghatározott
intézmények
és
személyek
jogosultak és kötelesek közbelépni, és a gyermeket
védelembe helyezni. Szükség esetén a családból
kiemelni.

A családgondozó szoros együttműködésben van az
alábbi személyekkel és intézményekkel: helyi
önkormányzat, gyámhivatal, védőnő, háziorvos,
bíróság,
rendőrség,
ügyészség,
pártfogó
felügyelői szolgálat, egyházak. Előbbieknek
törvényben előírt kötelessége kölcsönösen
együttműködni egymással. A gyermek
veszélyeztetettségéről jeleznek egymás felé, a
probléma megoldása érdekében megbeszéléseket
tartanak.
Erre az alábbi két jogszabály hatalmazza fel a
szereplőket:


2011. évi CXII. Törvény az Információs
önrendelkezési
jogról
és
információszabadságról (Infotv.) 3. § ;
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról
(Gyvt.) 135-136/A.
A Gyermekjóléti Szolgálattal a szülőnek és
a gyermeknek is kötelező együttműködni.
Családsegítő Szolgálat
A családsegítő:
o

segítséget nyújt
rendezésében,

a

családi

problémák

o

a család életvitelét hátrányosan befolyásoló
okok feltárásában, illetve megszűntetésében,

o

mentális problémáinak megoldásában; és
ennek rendezése érdekében szociális,
életvezetési és egyéb tanácsokat nyújt.

A legtöbben ügyintézési nehézségek esetén veszik
igénybe a családsegítő munkáját: családtámogatás
igénybevételéhez (gyes, gyed, családi pótlék,
anyasági
támogatás),
nyomtatványok
kitöltésében,
fellebbezések
elkészítésében,
közüzemi
tartozások
és
díjhátralékok
rendezésében. A Családsegítő Szolgáltatás
igénybevétele önkéntes.
Mátyás Kinga
családgondozó

„1848. március 15-én a két nappal korábban
kitört bécsi forradalom hatására radikális
gondolkodású magyar ifjak - köztük Petőfi
Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál - Pesten
elhatározzák, hogy a követeléseiket tartalmazó
12 pontot és Petőfi pár nappal korábban írt
Nemzeti dal című versét kinyomtatják, és
közhírré teszik. A Nemzeti Múzeum elé hirdetett
nagygyűlésen már tízezrek hallgatják lelkes
egyetértéssel a pontokat és Petőfi költeményét,
majd a tömeg Budára vonulva a megrémült
Helytartótanács beleegyezését is megszerzi a
változásokhoz. Az összegyűltek követelésére
szabadon engedik a bebörtönzött forradalmár
Táncsics Mihályt. Ezekkel az eseményekkel
kezdődik az 1848-as magyar forradalmi
átalakulás, hogy aztán fél év múlva az elért
eredményeket
fegyveres
szabadságharccal
kelljen megvédeni.
A
szabadságharc
bukását
követően
természetesen az önkényuralmi rendszer betiltja
a forradalomról szóló megemlékezést, így arra
csak legfeljebb titokban keríthettek sort a
hazafiak. 1860-ban nyilvános megemlékezésre
történik kísérlet, ez ellen azonban a rezsim
fegyverrel lép fel. Ennek ellenére a hatvanas
évektől - főként a korabeli ifjúság összejöveteleken idézi fel 1848 emlékét.
Az 1867-es kiegyezés után a Habsburgok már
hivatalosan nem tiltják meg a március 15-i
megemlékezéseket, de a hivatalos Magyarország
visszafogott maradt, nem kívánta megsérteni a
szabadságharc leverésében részt vett uralkodó
érzékenységét. 1898-ban, a forradalom 50.
évfordulóján azonban már a teljes magyar
politikai elit hivatalosan is ünnepelt, persze az
osztrákokkal való megbékélést hirdetve.
Igazi nemzeti ünneppé az I. világháborút követő
forradalomban válik, 1919-ben a diadalmas
forradalom örököseként ünneplik e jeles napot. A
forradalmakat
követő
Horthy-rendszer
törvénybe iktatott nemzeti ünneppé nyilvánítja.
Az 1930-as évek második felétől azonban már
nemcsak a hivatalos ünnepi szónoklatok jelzik
március 15-e üzenetét, hanem a népi írók,
baloldali
ifjak,
antifasiszta
értelmiségiek
számára is jelképpé válik: a változások és a
németés
háborúellenesség
vállalásának
jelképévé. A II. világháború után hatalomra
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kerülő kommunista rendszer ugyan felvállalja a
centenáriumi megemlékezéséket, hangsúlyozva a
száz évvel korábbi események „világforradalmi”
és plebejus jellegét, de ambivalens hozzáállását
jelzi, hogy 1951-től e napot munkanappá
nyilvánítja. Különösen az 1956-os levert
forradalom
után
válik
nemkívánatos
kötelességgé a rendszer számára az 1848-as
eseményekről való megemlékezés. A ’60-as évek
végén kitalálják a tavasszal tartott Forradalmi
Ifjúsági Napokat, amely keretében igyekeznek
összemosni március 15-ét a március 21-i
Tanácsköztársaságról és az április 4-i fasiszta
megszállás
alóli
felszabadulásról
való
megemlékezéssel. Ennek ellenére a ’70-es évektől
március 15-e a rendszerrel szembenálló
demokratikus gondolkodású ellenzéki fiatalok
ünnepe is: Budapesten főként a ’80-as évektől a
Petőfi- és a Bem-szobornál, illetve a Batthyányörökmécsesnél rendszeresek e napon az
atrocitások. Az „olvadás” jeleként 1987-ben ismét
nemzeti ünneppé nyilvánítják, s az 1989-es
március
idusa
pedig
függetlenséget
és
demokráciát követelő tömegrendezvényeivel
méltán vonul be a demokratikus Magyarország
megszületését jelző események sorába. Az új,
demokratikusan választott Országgyűlés 1991ben hivatalos nemzeti ünneppé nyilvánítja.”

2015. április

Felkészítő pedagógusok Megyesiné Körmendi
Irén (6. osztály osztályfőnöke) és Barkaszi
Szilvia (énekkar vezető).
Tengölics Margit

(Forrás: Magyar Nemzeti és Történelmi
Jelképek)

Március 15-i megemlékezés Fülöpszálláson
(folytatás a címlapról)
A közös szavalás után Gubacsi Gyula
polgármester úr és Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyzőasszony, a Mesevár Óvoda vezetősége és
a Herpai Vilmos Általános Iskola vezetősége
tiszteletüket leróva megkoszorúzták az egy
évvel ezelőtt felavatott Petőfi-szobrot.
Majd polgármester úr vezetésével az ünneplők
átvonultak a Faluházba, ahol az általános iskola
6. osztályos tanulói és az énekkarosok műsorát
tekinthették meg.
Az ünnepi műsor tiszteletteljes és megható
megemlékezés
volt.
Az
1848-49-es
szabadságharc történéseit idézve méltón
tiszteleghettünk a márciusi ifjaknak, a
szabadságharc huszárjainak, az aradi
tizenháromnak…

Református hírek
A reformátusok legnagyobb ünnepe:
nagypéntek és húsvét – Jézus Krisztus halála és
feltámadása
Igehirdetés Krisztus halála és feltámadása nélkül
tartalmatlan, örömhír értéke nincs. Miért is
fontos e két üdvtörténeti ponton megállni?
Nagypénteket a keresztyén világ húsvét fényében
ünnepli. Jézus Krisztus a kereszthalált azért
vállalta, mert a kereszt áldozatával hordozta el
helyettünk az örök emberi bűn következményét, a
halált. Jézus keresztje rámutat az emberi bűn
mélységére. Nagypéntek nélkül nincs húsvét,
Jézus halála nélkül nincs feltámadás. Míg a
kereszt az emberi bűnre világít rá, addig Jézus

FÜLÖPSZÁLLÁSI ÚJSÁG
2015. április
üres sírja az egyetlen igaz és valóságos örömhírre,
könnycseppre soha sem talál rá.
hogy nekünk élő Krisztusunk van, aki által
A templom félhomályában egyszer csak egy
minden hívőnek van feltámadása. Ezt a Krisztust
embert vett észre, aki félrehúzódva keserűen
ma
is
meg
lehet
találni
imádságban,
zokogott. Saját bűneit siratta, nem talált vigaszt,
Bibliaolvasásban, istentiszteleti alkalmakban, a
mert átérezte szörnyű tettét: az Istent bántotta
legkülönbözőbb hitélet gyakorlásában, s végül e
meg. Ezért folyt a könnye és meleg esőként áztatta
teremtett világ végtelen csodáiban. Keressük az
a poros követ. Az angyal nyomban mellette
élő Krisztust!
termett: szemkápráztatóan ragyogott valamennyi
könnycsepp, miközben tarsolyába gyűjtögette
E sorokkal kíván
őket. Érezte, hogy végül mégis sikerül teljesítenie
Baky Zsuzsanna főgondnok és Kovács Botond
a rábízott feladatot. Valóban a könnycseppek oly
Árpád lelkipásztor
szépek voltak, hogy az angyal nem tudta levenni
a Fülöpszállási Református Egyházközség
róluk a tekintetét.
nevében
Amikor a könnycseppekkel odaállt a Jó Isten elé,
minden kedves Olvasónak
dicséretben részesült. Isten így szólt hozzá:
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
- Látod nincs szebb ragyogás, nincs aranyosabb
fénysugár, mint ami a bánat könnyéről verődik
Istentiszteleti alkalmak:
vissza. Mert a bánat fakasztotta könnycseppek
április 2., nagycsütörtök 18 óra úrvacsorás
igaz szeretetről tanúskodnak, és csillogásukkal a
istentisztelet
bűntől megmenekült szabad ember szépségéről
április 3., nagypéntek 18 óra passió énekléses
győzik meg a világot. A bűntől felszabadult ember
istentisztelet
az örökkévalóság fényét sugározza.
április 5., húsvétvasárnap 10 óra úrvacsorás
Ha vétkezel, szállj magadba és őszintén bánd meg
ünnepi istentisztelet (vendég igehirdető)
bűneidet. Isten a megtérő bűnösnek mindig kész
április 6., húsvéthétfő 10 óra úrvacsorás ünnepi
megbocsátani.
istentisztelet
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Böjti tanulságos történet:
A legszebb könnycsepp
Angyalt küldött a földre a Jó Isten, hogy vigye fel
az égbe a legszebb könnycseppet.
Az angyal bejárta az országot, világot. Végre
rátalált egy özvegy édesanyára, aki egyetlen
gyermekének koporsója felett hullatta könnyeit.
Minden könnycseppje igazgyöngynek látszott,
szikrázott rajtuk a napsugár. Az angyal azt
gondolta, hogy könnyen teljesítette a feladatot.
Túl korán örvendezett. Isten ugyan megdicsérte őt
szorgalmáért, de azt mondta, hogy szebb
könnycsepp is van a világon.
Az angyal ismét útnak indult. Másodszor egy
ártatlan kisfiú könnyét vitte az égi trónus elé, de
ezzel sem teljesítette feladatát. Újból a földre
röppent.
Villámgyorsan
gyűjtögette
a
legkülönbözőbb könnycseppeket: Hálakönnyből,
keserű
csalódásból
kihullajtottat,
bánatos
édesapáét,
szomorú
édesanyáét,
haldokló
emberét... Isten azonban mindezekre azt
válaszolta: szebb könnycsepp is van a világon!
Szomorú
volt
az
angyal, mert nem
tudta teljesíteni Isten
kívánságát. Bele is
fáradt a sok keresésbe.
Betért egy templomba
pihenni. Úgy gondolta
hiába
minden
igyekezete, a legszebb

Túrmezei Erzsébet:
A NAGYHETI TITOK
Mi magyarok nagyhétnek nevezzük,
de vajon átéljük-e nagy csodádat,
fakad-e belőle uj élet, erő,
kíséri-e könnyes bűnbánat?
Megragadjuk-e ujra meg ujra
az értünk átszegezett szent kezet?
Megváltónk most is felénk nyújtja,
s hazafelé, a cél felé vezet!
Hogy fiatalon rátalálhattam
felejthetetlen pillanat,
életem örök csodája,
nagyheti titka marad!
Húsvéti örömüzenet: I Kor. 15,19-26
„Ha csak ebben az életben reménykedünk a
Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak
vagyunk. Ámde Krisztus feltámadott a halottak
közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.
Miután ugyanis ember által van a halál, szintén
ember által van a halottak feltámadása is. Mert
amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak,
azonképpen a Krisztusban is mindnyájan
megeleveníttetnek. Mindenki pedig a maga
rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután
akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Aztán a vég,
mikor átadja az országot az Istennek és
Atyának; amikor eltöröl minden birodalmat és
minden hatalmat és erőt. Mert addig kell néki
uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá
veti. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.”
Ámen
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Az előadás zárásaként a nyolcadikosok ismét
előadták palotás táncukat. A zsűri döntésének
ismertetése és az ajándékok kiosztása után a
tombolasorsolás következett.
Az osztályok produkciói:
3. Mignonok tánca – 3. helyezett
4.a Éjszaka a múzeumban
4.b Cirkusz
5. Pinokkiók – 2. helyezett
6. Egyiptom népe – 1. helyezett
7. Robokacsák
A bál nyitó- és zárótánca 8. osztály: Palotás – a
zsűri különdíja.
Kollár Katalin
tanár

Iskolai élet
Farsang 2015
A régi hagyományainkhoz visszatérve, a szülők
kérésének megfelelően szombaton, február 14-én
rendeztük meg farsangi mulatságunkat.
A bál hete az izgalmas próbákkal telt, elkészültek
a jelmezek, az osztályok az utolsó simításokat
végezték jelenetük összeállításában.
A pedagógusok, szülők és tanulók délelőtti közös
munkájának eredményeképpen délutánra már a
feldíszített,
hangulatos
faluház
várta
vendégeinket. Minden egyéni jelmezes megkapta
sorszámát, az osztályok jelmezben, kifestve,
frizurát igazítva várták a bemutatkozást.
Farsangi mulatságunkat megnyitotta, levezényelte
Dezső Győző igazgató úr. Rövid ismertetést adott
a bál tervezett menetéről, bemutatta a zsűri
tagjait.
Idén először a bált a nyolcadikosok palotás tánca
nyitotta meg. A szemet gyönyörködtető produkció
nagy örömet szerzett felnőtteknek és gyerekeknek
egyaránt. Levonulásuk után kezdődött el a
jelmezesek felvonulása, műsora. Az elsős és
másodikos
tanulók
egyéni
jelmezes
bemutatkozása nyitotta meg a sort. Kedves,
humoros,
lenyűgöző,
ötletes
jelmezeikkel
szórakoztatták a közönséget. A nagyobbak
osztályonként készültek közös produkcióval.
Öröm volt látni, diákjaink milyen odaadással,
izgalommal telve jöttek fel a színpadra, majd
büszkén, boldogan vonultak le, begyűjtve
közönségüktől a kiérdemelt tapsot.
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emberbőrbe bújna, és köztünk rejtekezne? Galiba
galiba hátán, miközben persze szól a dal...
Németh Virág meséjét Cseke (FIGARO) Péter
rendezésében
és
aranytorkú
művészeink
előadásában tekinthetik meg legifjabb nézőink.”
(Kecskeméti Katona József Színház)
Megérkeztünk a színházba, egy tekintélyt
parancsoló épület tárult elénk, szép kívülről is és
belülről is. Amikor bementünk nyüzsgés, forgás
volt. A nézőtér szépen kidolgozott dekorációval
van díszítve, nagyon kulturált helyiség.
Az előadás nagyon jó volt. Macskákról és az
emberekről szólt, és folyamatosan hallhattuk
Rossini: Figaro című operájának dallamait. Egyik
jelenetben a színészek olyan lassan mozogtak,
mintha lassított felvételt láttunk volna.
Nekem nagyon tetszett a díszlet, a színpadkép,
főleg a projektor által kivetített csillagos égbolt
animációja. Kellemes volt az összhatás.
Az előadás végén hatalmas tapsot kaptak a
színészek, szerintem nagyon szuper volt ez a
délután.
Varga Imre Adrián 4. a

Véget ért a Csicseri…

És közben szól a dal…
Ámon tanító néni szervezésében juthattak el az
alsós gyerekek a Kecskeméti Katona József
Színház két előadására, melynek második
programja az És közben szól a dal… című darab
volt.
„Gyermekeink életében kiemelt szerep jut a
zenének. Már egészen fiatalon megismerkednek
a ritmussal, kedvenc gyermekdalaik elkísérik
őket egész életükön át. És hogy mi van a Boci,
boci
tarkán
túl?
Hát
Rossini!
(FIGARO). Legnagyobb örömünkre nagy sikerű
„Zenél az erkély – kakaóval” sorozatunk kinőtte
eredeti helyszínét, így ezúttal a nagy (FIGARO)
színpadon mutatkozik be, ahol Rossini csodálatos
(FIGARO) dallamait hallhatják mesés köntösbe
bújtatva.
Történetünk egy roppant érdekes kérdést jár
körül. Hogyan vélekedik a macska az emberről,
mit gondolnak rólunk négylábú, (FIGARO)
dörgölőző, pihe-puha cicabarátaink? És vajon mi
történne, ha varázsütésre kis kedvencünk

„Lezárult a több hónapon át zajló Csicseri
történet a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban. A
Móra Ferenc születésének 135. évfordulója
alkalmából
szervezett
olvasás-népszerűsítő
közösségi játék és rajzpályázat eredményeit
kihirdették.
A felhívásra 18 csoport jelentkezett két
korcsoportban. A programban 362 gyermek vett
részt. A résztvevők a tanév során 3 levelező
fordulóban ismerkedtek Móra Ferenc életével,
meséivel, történelmi mondáival, szépirodalmi mű
diafilmes változatával. Emellett a verseny részei
voltak alkotó jellegű, illusztrációs feladatok,
valamint
Mórához
kapcsolható
intézménylátogatások, kézműves foglakozások. A
legjobban teljesítő csapatok kirándulásokat
nyertek
Szegedre,
illetve
Kecskemétre.
A következő eredmények születtek. A 3-4.
osztályos korcsoportban arany fokozatot ért el a
kecskeméti Béke iskola Mesemanók csapata.
Ezüst fokozatot többen is kaptak: Csevegők
csapat (Béke iskola), Körtemuzsika (Kecskemét,
Móra iskola), Hatrongyosi kakasok (Kmét,
Zrínyi), Mindjárt 11! (Fülöpszállás, Herpai
Vilmos Iskola), Békés csicsergők (Béke iskola),
Bátor sündisznócska (Kmét, Móra iskola), Móra
örökösei (Kmét, Refi). Bronz fokozattal értékelték
a kecskeméti Magyar Ilona iskola Csengő
barackok csapatának munkáját.”
(forrás: Petőfi Népe)
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Móra Ferenc születésének 135. évfordulója
alkalmából rendezte a Kecskeméti Ifjúsági Otthon
a levelezős Csicseri versenyt.
Elsőként a KIO-ban ismerkedhettek meg a
csapatok egymással, majd megkaptuk a
feladatlapunkat
is,
a
2.
fordulóban
kézműveskedtünk, körtemuzsikát készítettünk, az
Ifjúsági Otthon fazekas műhelyében. A következő
feladatlap
helyes
megoldásához
a
Líra
Könyvesboltban kellett betűket összegyűjteni,
melyből egy név jött ki, a Katona József
Könyvtárban
könyvtári
órát
rendeztek
számunkra, és feladatokat is kellett megoldani. A
3. forduló legjobb feladata a tablókészítés volt…
A záró ünnepségen Vészits Andrea, Móra Ferenc
dédunokája az ezüst oklevélhez gratulált
csapatunknak.
Napfogyatkozás március 20.
Mi voltunk a Mindjárt 11!: Bálint Kristóf, Bojári
Szabina, Borsodi Márta, Faddi Renáta, Juhász
Már nagyon izgatottan vártuk Morvai Józsi
Réka, Koncsik Ferenc, Kovács Botond, Mazuk
bácsit*, hogy az iskola udvarából mi is
Noémi, Nagy Fanni, Nagy Zsófia, Polereczki
megtekinthessük a Napfogyatkozást.
Karina, Szabó Bence, Szakály Máté, Szigeti Anna,
Szivás Martin, Varga Imre és Margó néni.
Előtte Margó néni tájékoztatott bennünket a
következőkről:
Juhász Réka 4. a
12

„Felhívjuk a figyelmet, hogy a médiában
elterjedt információktól eltérően sem az
MCSE, sem a Polaris nem forgalmaz
napfogyatkozás-néző szemüveget!”
Hosszabb szünet után ismét napfogyatkozást
láthatunk Magyarországról március 20-án, a
délelőtti órákban. A fogyatkozás közel 60%-os
lesz, országszerte számos helyszínen várják az
MCSE helyi csoportjai és társszervezetei az
érdeklődőket.
Napfogyatkozás olyankor jön létre, amikor
Holdunk a Föld és a Nap közé kerül, és a Hold
árnyéka bolygónkra vetül. A jelenség a Föld
felszínén állva csak az árnyék területéről
figyelhető meg. A Napnak és a Holdnak az
égen látható mérete közel egyforma, mivel a
Hold a Napnál 400-szor kisebb és 400-szor
közelebb is van, ezért kedvező helyzetben a Hold
az egész napkorongot eltakarhatja.” (MCSE)
Végre osztályunk is sorra került. Megnéztük a
részleges Napfogyatkozást, teleszkópon és
távcsövön keresztül, melyek a megfelelő
védőfóliával voltak ellátva. Kaptunk újságokat is,
és Józsi bácsi elmondta, hogy Magyarországon
legközelebb teljes Napfogyatkozás 2081-ben lesz.
*a Magyar Csillagászati Egyesületének helyi
képviselője
Kovács Botond Bence 4. a
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elképzelések,
élmények
megvalósításához!

és

fejlesztések

Köszönet
mindazok
számára,
kik
gyermekszíveket ily módon simították meg!

a

a Szülői Szervezet tagjai

Dr. Kállai Tamás gyermekorvos
májustól minden második héten hétfőn
Fülöpszálláson rendel.
Bővebb információt Gergely Imréné védőnő
nyújt.

Óvódás Bál - 2015.
„Az igazi barát a kezedet fogja, és a szívedet
simítja.” (Gabriel G. Márquez)
Ez év január 10-én került megrendezésre a
Jótékonysági és Pótszilveszteri Óvódás Bál,
melynek kedvességét és különlegességét nem
csupán jótékonysági és pótszilveszteri jellege adta,
hanem valami más is. A kis barátainkért volt, a kis
barátainkról szólt: az ovisokról. Róluk szólt, értük
volt, akik mindig igaz barátként nyújtják felénk
apró kezecskéiket, s várják, hogy mi, felnőttek,
megfogjuk azt. Cserébe csillogó tekintetükkel,
mosolyukkal simítják meg szíveinket. Ezen az
estén egymásra találtak a kezek. Az adakozó,
támogató, segítséget adó felnőtt kezek lehetővé
tették gyermekeink hétköznapjainak élményekben
való gazdagodását, örömöt szerezve nekik a
játékban, mely életük meghatározó egysége.
A Bál bevétele 330.000 Ft lett, aminek egy részét
az udvari játékok kibővítésére és renoválására
fordítjuk. Egy új lengőgerenda kerül felállításra,
mely fejleszti a gyerekek egyensúlyérzékét. Új
homokozót is vettünk, így még több helyük lesz,
hogy
képzeletüket
szabadjára
engedve
alkothassanak. A fennmaradó összegből a
fatornyos mászókát újítjuk fel, illetve az óvodai
gyermeknapi programokat finanszírozzuk.
Ezúton szeretnénk ismét köszönetet mondani
minden támogatónak, hogy lehetővé tették az
említett játékok beszerzését, s hozzájárultak az

Adventi adománygyűjtés
2014 decemberében jótékonysági
gyűjtést
szerveztünk.
Rengeteg
játékot,
könyvet,
kozmetikai cikkeket, ruhát ajánlottak fel a
fülöpszállási lakosok.
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak,
akik adományukkal hozzájárultak az akció
sikeréhez. 25 hátrányos helyzetű családnak, ezen
belül 85 gyermeknek tettük szebbé a karácsonyát.
Külön köszönjük Orbán Bélának az önzetlen
segítségét, akinek jóvoltából az összegyűjtött
játékokon kívül 90 cipős dobozt tudtunk még
szétosztani.
Idén is megrendezzük ezt az akciót, hasonló
sikerekben bízva!
Köszönettel:

Mátyás Kinga
Gubacsiné Ámon Márta

14
Civil szervezetek
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Fülöpszállásról az általános iskola előtti
parkolóból indul a túra kerékpárral (vagy
futva) 10:00-kor. A távolság 7 kilométer, a
Soltszentimrére vezető úton kerekezünk, majd kb.
500 métert teszünk meg homokos úton a
határkőig. Kérünk mindenkit, hogy csak a KRESZ
szabályainak megfelelő kerékpárral, láthatósági
mellénnyel csatlakozzon hozzánk. 14 éven aluli
gyermekek csak szülői felügyelettel indulhatnak.
A tervezett program 13 óráig tart, ezután akinek
kedve van, a gyalogosan hazainduló izsáki
csapatot elkísérheti a Kolon-tói kotrásig (Nagytó), és a Madárvártáig, és innen indulhat haza
kerékpárral. Természetesen a mozgásukban
akadályozott személyek, vagy kisgyermekes
családok autóval is jöhetnek. Hazaérkezés 13:30
körül, aki a kötött program után rögtön
hazaindul, természetesen előbb hazaér. A túrán
mindenki a saját felelősségére vesz részt. Mivel
sem enni- sem innivaló vásárlására nincs
lehetőség a homokdombokban, kérjük, hogy
mindenki gondoskodjon a megfelelő folyadékról,
és hazaérkezvén ellenőrizze a kullancsokat!
Várjuk az érdeklődő, kerékpározni szerető, közös
munkánkat támogatni kívánó fülöpszállási
lakosokat!
További információkat a Tegyünk Fülöpszállásért
Egyesület facebook-oldalán találhatnak az
érdeklődők.
Nőszirom próba-túra
Az egyesületek közös együttműködésében jövőre
teljesítmény-túrát szeretnénk szervezni a 3
település érintésével. A 42 kilométeres túra
tesztelése április 25-én lesz.

„3 település 3 órája a 3 határon”
A Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület, a Tegyünk
Izsákért Egyesület és a Soltszentimre Ma Közéleti
Egyesület, - tapasztalatcsere elősegítése, a három
szomszédos település jobb megismertetése,
összekapcsolódó
turisztikai
útvonalak
és
programok kialakítása, a természeti értékeink
védelme érdekében létrejött - együttműködése
keretében, idén is turisztikai találkozót
szervez.
Ideje: 2015. május 2-án szombaton
Helye:
a
három
település
közös
határpontja (46°46'53.04"É, 19°17'34.73"K)
Jellege: piknik jellegű, saját ellátású túra,
kötetlen program
A „Három Határ Találkozó” elnevezésű
rendezvényen 11-órától kerül sor a három
egyesület képviselőjének és a földtulajdonosok
hozzájárulási nyilatkozatának az aláírására, és a
Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi
őrszolgálatának tájékoztatójára.

Várjuk NŐSZIROM próba-túránkra azokat az
edzett érdeklődőket, akik segítenének az útvonal
kipróbálásában. A távolság gyalogosan (vagy
futva) tehető meg. Érdeklődni egyesületünknél
lehet.
Emlékezzenek velünk együtt az
I. világháborúra június 4-én, a trianoni
békediktátum emléknapján!
Délutánra tervezett programunk előzetese:







Koszorúzás a világháborús emlékműnél
Emlékezés az újonnan átadott trianoni
emlékműnél
Rövid áttekintés a háború történetéről
képekkel, szemelvényekkel
Katonadalok
Kiállítás megnyitó: helyi lakosok háborús
emlékei
Haditechnikai makett-kiállítás

Kérjük, figyeljék az emlékezést hirdető plakátot,
ahol részletes tájékoztatást kaphatnak!
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/Még mindig várjuk a lakosok világháborús
emlékeit a kiállításhoz! Lefényképezés után a
dokumentumokat azonnal visszakapják, nem
tudjuk vállalni a tárgyak őrzését./
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Az év további programjai még szervezés alatt
állnak.
2015-ös év madara a Búbos Banka

Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület

Tavaszi érkezés
Tavasszal az első példányok már márciusban
megérkeznek Magyarországra, de a hazatérés
egészen április végéig elhúzódik. Fontos, hogy a
madarak a lehető legjobb kondícióban érkezzenek
meg a költőterületre, ahol több hónapig tartó
megerőltető időszak következik számukra.
Többnyire a hímek érkeznek először, hiszen rájuk
hárul a fészkelőhely-foglalás nehéz feladata, és aki
előbb érkezik, az a legjobb minőségű területekből
választhat.

Madarász suli
Tisztelettel köszöntöm a fülöpszállási olvasókat,
engedjék meg, hogy néhány szót említsek a Kelep
madarász
suli
2015
programjáról:
Programjaink
a
Magyar
Madártani
és
Természetvédelmi Egyesület 7.sz csoportjának
szponzorálásából valósulnak meg.
Április 18-án szombaton kirándulást
szervezünk a Fülöpszállás, Kelemen-szék
megújult Gulipán tanösvényére, ahová
mindenkit szeretettel várunk.
Május 9-én Fülemülék éjszakája a DVCSparton
Június 13-án, szombaton kerékpár túra a
Soltszentimrei csonka toronyhoz, ahova
szülőket-csemetéikkel szintén várunk
Júliusban nem lepontosított időpontban
Gólya Road show, ahol nyilvánosan
megtekinthető
a
gólya
fiókák
meggyűrűzése.

Élőhely, táplálkozás
Eredeti élőhelyét a fákkal, facsoportokkal tarkított
sík és dombvidéki nyílt területek jelentették, de jól
alkalmazkodott a legeltetés, földművelés által
átalakított kultúrtájhoz, beleértve a tanyasi, falusi
környezetet és a városokat is, ahol táplálkozó- és
fészkelőhelyet egyaránt talál. A talajon keresgélve,
a rövid füvű gyepet, a háztáji veteményesek és
(elsősorban vonulásban) a szántók laza talaját
szondázva vadászik főként férgekből, rovarokból
és
rovarlárvákból,
kisebb
részt
apró
gerincesekből, gyíkokból és kisrágcsálókból álló
táplálékára. Hosszú, hajlott csőre ideális eszköz a
homokos és a mezőgazdasági területek,
konyhakertek puha talajának, a mezei tücsök és
lótücsök („lótetű”) járatainak szondázására, ezért
ez a két termetes rovarfaj előkelő helyet foglal el a
zsákmánylistáján. Ezért is nagyon hasznos
madárnak tartjuk.
Fészkelőhely
Annak egyik oka, hogy a faj remekül ki tudja
használni az ember közelségét az, hogy a búbos
banka az egyik legváltozatosabb fészkelőhelyválasztású madár. A madarakat egy kicsit jobban
ismerők számára ez úgy is leírható, mintha
fészkelés
tekintetében egyetlen madárban
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ötvöződne a széncinege és a házi rozsdafarkú
Megújult a fulopszallas.hu
amúgy is rendkívüli alkalmazkodóképessége. Fák
Örömmel
tájékoztatjuk
Önöket,
hogy
és harkályodúk hiányában ugyanis szinte
településünk
honlapja
megújult.
Az
új,
bármilyen üregben: kő- és farakásban, partfalban,
felhasználóbarát dizájn mellett célunk, hogy a
tetőcserepek
alatt
a
tetőszerkezetben,
fulopszallas.hu
minél
naprakészebb
és
járműroncsban képes költeni, akár a talajon vagy
informatívabb legyen. Szeretnénk elérni, hogy az
ennek közelében is.
itt élő emberek a honlap minél rendszeresebb
látogatóivá és felhasználóivá váljanak, hiszen
Kő- és téglarakások
nemcsak a legfrissebb helyi hírekről, az
A
hazai
portákon
a
fenti
jellegű
önkormányzat
munkájáról,
pályázatokról,
alkalmatosságoknál is nagyobb valószínűséggel
hirdetményekről vagy az épp folyamatban lévő
találhatók meg a tégla- és kőrakások.
projektekről szerezhetnek információt, hanem a
Utóbbiakban a felhalmozáskor "magától" is
faluban
zajló
aktuális
programokról,
kialakulhatnak a búbosbankák számára alkalmas
eseményekről,
rendezvényekről
is
fészeküregek, de biztosabb – és a szépen felrakott
tájékozódhatnak.
téglarakásnál egyedül járható út –, ha némi
Lehetőséget biztosítunk a honlapon keresztül az
áthidaló tetődeszkadarabot is felhasználva mi
önkormányzati
ügyintézőkhöz
való online
alakítunk ki ezekben költőfülkéket.
bejelentkezésre is, így nemcsak a felesleges sorban
állást és várakozást kerülhetik el, de ügyintézőink
Költés
munkáját is megkönnyítik.
Fészket nem épít, 5-8 tojását (naponta egyetKattintson Ön is! www.fulopszallas.hu
egyet) egy esőtől védett üreg aljára rakja. A kotlási
Révész-Szabadi Éva
időszak túlnyomórészt május első felében
kezdődik. Annak érdekében, hogy a fiókák közel
azonos időben keljenek ki, a tojó a mintegy 18
RENDŐRSÉG TELEFONSZÁMAI
napig tartó kotlást az utolsó tojások lerakásakor
kezdi.
A fiókák költése után, fiókagondozás következik,
majd, szétszéled a család. Nyáron, de főleg a
Ügyeletes telefonszám: 112
tavaszi időszakban hallani jellegzetes „upupu”
hangját.
Kiskőrösi Rendőrkapitányság
(állandóan hívható):
78/501-400
Ezért kérnék minden kedves lakost, gazdát,
Izsák Rendőrörs
amennyiben Búbos Banka odút-költőüreget talál,
hívjon!
(munkanapokon 08:00-16:00 között):
76/513-362
Madárbarát üdvözlettel:
Nagyné Grecs Anita
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
(0670/ 638-8310)
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Izsák

Könyvtár hírei

0620/774-4520 (Szendrői Roberta r. tőrm.)

Izsák nyomozó 0620/384-7731 (Hajagos Zsolt r. ftzls)
Fülöpszállás

Kedves Olvasóink!
A jövőben szeretnénk olvasóink rendelkezésére
bocsátani CD, és DVD gyűjteményünket is.
 a kölcsönzés díja: 100,- Ft/darab
 kölcsönzési idő: 3 nap
A szolgáltatással kapcsolatos bővebb információt
a könyvtárban kaphatnak!
Könyvtárunkban a napokban fejeztük be a
selejtezéssel kapcsolatos munkálatokat.
A kiselejtezett dokumentumokból 50,- Ft-os
darabáron bárki kedvére válogathat a könyvtár
nyitvatartási idejében.
Cseh Szakáll Beáta

0620/539-5585 (Nagy Sándor r. ftőrm)

Soltszentimre 0620/539-5526 (Szigeti István r. ftőrm)
Orgovány

0620/340-7520 (Csvila Lajos r. tőrm)

Ágasegyháza

0620/250-8785 (Frankó balázs r. ftőrm)

Páhi

0630/540-2820 (Dömsödi Gábor r. tőrm)

FÜLÖPSZÁLLÁSI ÚJSÁG
önkormányzati lap
Kiadja:
Fülöpszállás Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Gubacsi Gyula
Szerkesztőség címe:
6085 Fülöpszállás, Kossuth u. 2.
Telefon:78/435-322
Készült 800 példányban

