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XXIII. évfolyam

2016. szeptember

2016. március

Szeretettel meghívjuk Önöket
Dr. Berta László háziorvos
40 éves fülöpszállási
pályafutásának és nyugdíjba
vonulásának tiszteletére
rendezendő ünnepségünkre!
Az ünnepség helye és ideje:
2016. október 1. szombat,
11 óra
Faluház

SZÜRET
Tisztelt fülöpszállási Lakosok!
A Fülöpszállási Újság legutóbbi megjelenése óta –
Fülöpszálláson - történt eseményekről kívánom
tájékoztatni Önöket!
Gyermekeink biztonságának növelése érdekében
hosszas előkészítés után, a tanévkezdésre elkészült
a gyalogos átkelőhely az általános iskola előtt.
Ennek következtében az iskolával szembeni
buszmegálló áthelyezésre kerül, a Petőfi Sándor
utcán, a református templom és az óvoda között
lesz az új kijelölt megállóhely.
/folytatás a 2. oldalon/

A lombhulláskor vigaszunkra
Eljön a víg szüret megint,
Lesz már, ami fölmelegítsen,
Ha kissé hűsebb szél legyint.
A szőlőskertek vígan vannak,
Aki most búsul, mind bohó,
Egy jelszavunk legyen szüretkor:
A dáridó, a dáridó.
Ady Endre: Szüret
/részlet/
Kiadványunk színesben letölthető a
www.fulopszallas.hu/fulopszallasi-ujsag
weboldalról!
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/Folytatás a címlapról/

Tisztelt Választópolgárok!

A nyár folyamán a konyha étkezőjében kisebb
felújítást hajtottunk végre. A régi járólapokat és az
aljzatbetont eltávolítottuk, és egy magas kopás
állóságú, teljesen új, csiszolt betonfelületet
alakítottunk ki. Lecseréltük a mosdókagylókat és
csaptelepeket, illetve a régi, korrodálódott
lemezradiátorok helyett is újakat helyeztünk fel.
Saját kivitelezésben útjavításokat végeztünk a
településen. Idén a legsúlyosabb hibákat
korrigáltuk. Ennek köszönhetően eltűntek a kátyúk
a Rákóczi, az Attila, Teleki Pál utcából.
Terveink szerint jövőre bővítjük gépparkunkat, így
a jelentősebb süllyedéseket és az akna fedőlapok
körüli úthibákat is szakszerűen javítani tudjuk
majd.
Augusztus 13-án tartottuk meg a XIII.
Fülöpszállási Falunapot. Az időjárás kegyes volt
hozzánk, minden tervezett programot meg tudtunk
rendezni. Örülök, hogy sokan megtisztelték
jelenlétükkel a rendezvényt. Remélem minden
korosztály megtalálta a számára megfelelő
szórakozási lehetőséget.
Az Önkormányzat kérelmet nyújtott be 1 db 150 m2
alapterületű szabadtéri sportpark megépítésére.
Amennyiben elnyerjük a 100 %-os intenzitású
támogatást, a József Attila utcában kerül
kialakításra a kültéri fitnesz park, melyet terveink
szerint a későbbiekben játszótérrel is bővíthetünk.
Mint azt korábban jeleztem, augusztus végén
benyújtottuk az adósságkonszolidációban nem
részesült települések számára kiírt fejlesztési
pályázatunkat. Ennek bírálatára – várhatóan októberben kerül sor. A korábban beadott
pályázataink bírálata még nem történt meg, így
azok alakulásáról egyelőre nem tudok érdemi
információval szolgálni. Az elkövetkezendő
hetekben, hónapokban több olyan felhívás
megjelenése is várható, amelyek forrásaira
pályázni kívánunk.
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2016-ban is
benyújtjuk
a
szociális
tűzifa
igénylésére
kérelmünket és továbbra is csatlakozni kívánunk a
Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez.
40 év háziorvosi szolgálat után Dr. Berta László
háziorvosunk nyugállományba vonul. Örömmel
tájékoztatom Önöket, hogy a praxis nem marad
betöltetlen, október 1-től Dr. Jánosik György
rendel majd az I. háziorvosi körzetben.
Településünk, 2016. október 1-én 11 órakor
a Faluházban tartandó ünnepségen köszöni
meg az elmúlt 4 évtized áldozatos munkáját
Dr. Berta Lászlónak. Kérem, jöjjenek el,
minél
többen
fejezzük
ki
hálánkat
háziorvosunknak
az
elmúlt
években
Fülöpszállásért,
a
Fülöpszállásiakért
végzett áldozatos munkájáért.
Tisztelettel:

2016. szeptember

Gubacsi Gyula
polgármester

A 2016. október 2-ára kitűzött országos
népszavazással
kapcsolatos,
aktuális
tudnivalókról a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. tv. 75.§ (1) bekezdés b) és
a 9/2016. (VI.28.) IM rendelet 10.§ (2)
bekezdés a) és c) pontjában foglalt
feladatkörben
eljárva
az
alábbiakról
tájékoztatjuk Önöket:
A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy
az
Európai
Unió
az
Országgyűlés
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem
magyar állampolgárok Magyarországra
történő kötelező betelepítését?”
A szavazás napja: 2016. október 2.,
vasárnap. A szavazás 6.00 órától 19.00
óráig tart. Azok a választópolgárok, akik a
szavazóhelyiségben 19 órakor sorban állnak, még
leadhatják szavazataikat.
A szavazás Fülöpszálláson a korábbi
választásokhoz
már
kijelölt
két
szavazókörben történik:
01. számú szavazókör: Polgármesteri Hivatal
(kistanácsterem)
6085
Fülöpszállás,
Kossuth L. u. 2. (egyben a települési
szintű
lakóhellyel
rendelkező,
valamint az átjelentkezés útján
szavazó választópolgárok szavazására
kijelölt szavazókör)
02. számú szavazókör: Községi Könyvtár
(rendezvényterem) 6085 Fülöpszállás,
Petőfi S. u. 12. (akadálymentes
szavazókör)
Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét,
hogy a szavazóhelyiségben a kinyomtatott
szavazóköri
névjegyzékben
szerepelő
választópolgár szavazhat. A Nemzeti Választási
Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta a
választópolgárokat a szavazóköri névjegyzékbe
vételről, amelyet 2016. augusztus 15-ig kellett
megküldeni. Azokat a választópolgárokat, akik
2016. augusztus 5-ét követően kerültek,
kerülnek a névjegyzékbe, a Fülöpszállási
Helyi Választási Iroda tájékoztatta, illetve fogja
tájékoztatni – értesítő megküldésével – a
névjegyzékbe vételükről. Az a választópolgár,
aki – annak ellenére, hogy szerepel a szavazóköri
névjegyzékben – nem kapta meg az értesítőt,
vagy azt elveszítette, új értesítőt igényelhet
a Helyi Választási Irodától.
Átjelentkezés:
Ha a választópolgár a szavazás napján
Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő
településen
tartózkodik,
átjelentkezéssel
szavazhat. Az átjelentkezés iránti kérelmet a
magyarországi lakcíme szerinti helyi választási
irodának legkésőbb 2016. szeptember 30-án
(pénteken) 16 óráig lehet benyújtani. A
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kérelmezőt a helyi választási iroda vezetője felveszi
az érintett település kijelölt szavazókörének
névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti
szavazókör névjegyzékéből. Így az átjelentkező
választópolgár kizárólag abban a szavazókörben
adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett. Az
átjelentkező választópolgár a fenti időpontig
vonhatja vissza az átjelentkezési kérelmét.
Mozgóurnás szavazás:
Az a választópolgár, aki nem tud a
szavazóhelyiségben megjelenni - mivel egészségi
állapota nem teszi ezt lehetővé vagy fogva tartják
(pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés), és
nem engedik ki szavazni - mozgóurnát igényelhet.
Más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt)
nem lehet mozgóurnát kérni.
Mozgóurnával
való
szavazás
esetén
a
szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás
napján felkeresi a választópolgárt az általa
megadott címen.
Mozgóurnát legkésőbb 2016. szeptember 30án (pénteken) 16 óráig írásban a
választópolgár
lakcíme
szerinti
helyi
választási irodától, a szavazás napján 15
óráig pedig a szavazatszámláló bizottságtól
lehet igényelni meghatalmazott útján, vagy
levélben, vagy a www.valasztas.hu oldalon
leírtak szerint. A kérelem meghatalmazottal
vagy
levélben
történő
benyújtásához
a
formanyomtatvány
letölthető
a
http://valasztas.hu/ weboldalról. A HVI a
névjegyzék lezárását (09.30., 16:00 óra) követően
hozzá benyújtott kérelmeket továbbítja az SZSZBnek.
Ha a választópolgár a szavazás napján a
lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik,
erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az
esetben először át kell jelentkeznie a tartózkodási
helye szerinti településre. Az átjelentkezést
követően lehet mozgóurnát kérni.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, és
emiatt felvették a mozgóurnával szavazók
jegyzékére, a szavazóhelyiségben nem
szavazhat,
kizárólag
mozgóurnával!
Felhívjuk
a
figyelmet,
hogy
a
személyazonosság ellenőrzése és igazolása
ugyanúgy
kötelező,
mint
a
szavazóhelyiségben
történő
szavazás
esetén!
Az
akadálymentes
szavazóhelyiség
igénybevételére
irányuló
kérelmet
legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16 óráig
lehet benyújtani. Ha Ön már kérelmezte a
megjelölt segítséget (pl. a 2014-es választások
alkalmával), az a mostani népszavazásra is
érvényes.
Az átjelentkezéssel, illetve a mozgóurnával,
akadálymentes szavazóhelyiséggel kapcsolatos
kérelmek benyújthatók:
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a www.valasztas.hu honlapon (online,
vagy ügyfélkapun) keresztül;
 levélben az állandó bejelentett lakcím
szerinti
helyi
választási
irodánál
(mozgóurna kérelem esetén levélben a
szavazás napján 15 óráig az SZSZB-nél)
 személyesen az állandó lakóhely vagy a
bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi
választási irodánál.
A szavazás módja:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a szavazás megkezdése
előtt a választópolgárnak a Szavazatszámláló
Bizottságnál
igazolnia
kell
személyazonosságát, valamint lakcímét
VAGY személyi
azonosítóját
(személyi
számát). Az igazolás az alábbiak szerinti érvényes
okmányokkal, többféleképpen történhet:


Személyazonosság igazolása:
- magyar
hatóság
által
kiállított
személyazonosító igazolvánnyal (az új,
kártya formátumú vagy régi típusú,
könyvecske
formájú
személyi
igazolvány,
vagy
ideiglenes
személyazonosító
igazolvány),
VAGY
- magyar hatóság által kiállított útlevéllel
(magyar
ideiglenes
útlevél
is
elfogadható),
VAGY
- magyar hatóság által kiállított vezetői
engedéllyel (jogosítvánnyal).
Lakcím:
- lakcímkártyával
(lakcímet
igazoló
hatósági igazolvány) VAGY
- lakcímbejelentésről
szóló
átvételi
elismervény, VAGY
- a
régi,
könyvecske
alakú
személyazonosító
igazolvány
is
elfogadható, ha tartalmazza a lakcímet.
Személyi azonosító:
- személyi azonosítót igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya hátoldala)
VAGY
- hatósági bizonyítvánnyal VAGY
- személyazonosító
jelről
szóló
igazolással.
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a
választójog gyakorlására nincs lehetőség, ezért az
okmányok érvényességi idejét még indulás előtt
szíveskedjenek ellenőrizni! Szintén nem alkalmas a
személyazonosság igazolására az egyes okmányok
igénylése során kapott átvételi elismervény!
A szavazás módja:
A szavazólapot az SZSZB a választópolgár
jelenlétében a szavazólap bal felső sarkán a
megjelölt helyen hivatalos bélyegző lenyomatával
látja el. A szavazólap átvételét a választópolgár a
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névjegyzék aláírásával igazolja. Az SZSZB a
szavazólapot és a borítékot átadja a választópolgár
részére. Amennyiben a választópolgár a névjegyzék
aláírását
megtagadja,
az
SZSZB-nek
a
választópolgárt vissza kell utasítania.
A Szavazatszámláló Bizottság feladata a törvényes
lebonyolítás érdekében, hogy a szavazókörben a
választópolgárokat
kérésükre
befolyásolásuk
nélkül tájékoztassa a szavazással kapcsolatos
tudnivalókról, továbbá a törvény által előírt
rendben történő segítségnyújtás igénybevételének
lehetőségeiről. Fontos, hogy az SZSZB e feladatait
úgy látja el, hogy a magyarázat nem tartalmazhat
olyan agitációt, amely alkalmas a választópolgár
döntésének befolyásolására.
Érvényesen szavazni az „IGEN” vagy a „NEM”
válasz alatti körben elhelyezett, egymást metsző
két vonallal (pl: X vagy +) lehet.
Kitöltés után a szavazólap a borítékba helyezhető,
és az urnába kell bedobni.
Kampány:
Tájékoztatjuk a Választópolgárokat, hogy a
szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a
szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától
számított 150 méteres távolságon belül –
közterületen – választási kampánytevékenység a
szavazás napján nem folytatható. Nem minősül
választási kampánynak a választási szervek (pl.
HVI, SZSZB) tevékenysége, az állampolgárok –
mint magánszemélyek – közötti személyes
kommunikáció, függetlenül annak tartalmától és
formájától.
Az országos népszavazás érvényes, ha az összes
választópolgár több mint fele érvényesen
szavazott, és eredményes, ha az érvényesen
szavazó választópolgárok több mint fele a
megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.
(Alaptörvény 8. cikk (4) bek.)

A Helyi Választási Iroda és Információs
Szolgálat:
Fülöpszállási Helyi Választási Iroda és
Választási Információs Szolgálat
6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2.
Polgármesteri Hivatal
tel: (78) 435-322
fax: (78) 435-079
e-mail: polghivfulop@t-online.hu
Vezetője: Simon László HVI vezető
Névjegyzékkel,
mozgóurna
igényléssel
kapcsolatban Tánczos Györgyné HVI vezető
helyettes, vagy Kiss Éva HVI tagok nyújtanak
segítséget.
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Tisztelt Választópolgárok!
Bármely további kérdésben keressék a Helyi
Választási Iroda vezetőjét, vagy munkatársait, vagy
keressék fel a http://valasztas.hu weboldalt, a
szavazás napján pedig az előzőeken túl a
Szavazatszámláló Bizottságokat.
Fülöpszállási Helyi Választási Iroda

Egyesületeink 2016. évi NEA támogatása
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
falunk közösségi életében aktív szerepet vállaló
civil szervezeteink, egyesületeink közül az előző
évhez hasonlóan hárman pályáztak a Nemzeti
Együttműködési Alap 2016. évi működési
támogatására az év első negyedében. Az
elsősorban a működést, az egyesületek cél szerinti
tevékenységét segítő eszközök beszerzéséhez
ugyan az igényeltnél kevesebb támogatást kaptak a
szervezetek, de az összességében 855.000,- Ft
támogatás a mintegy 110.000,- Ft-os önerővel
kiegészítve idén is jelentős fejlődést eredményez.
(Megjegyzésképpen: 2015-ben hasonló célok
megvalósításához a három egyesület 1.115.000,- Ft
támogatásban részesült.)
A támogatások
segítségével megvásárolt eszközök közvetve és
közvetlenül
is
hozzájárulnak
településünk
közösségi élete színvonalának javításához,
rendezvényeink magasabb színvonalon történő
lebonyolításához.
A Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület (NEAMA-16-M-1967) a Cél szerinti működéshez
szükséges eszközök beszerzése címén 200 fős
rendezvény megtartásához elegendő tálaló-, és
evőeszközt vásárol a 255.000,- Ft-os támogatást
közel 33.500,- Ft önerővel kiegészítve.
A Fülöpszállási Sportegyesület (NEA-MA-16-M1866) a Működést segítő eszközök beszerzése
címén a sportpálya öntözését biztosító szivattyút,
tömlőket, szórófejeket és állványokat, valamint
locsolókocsikat és futball labdákat vásárolt a
300.000,- Ft-os támogatás, és az önerő
segítségével.
A Fülöpszállási Súlyemelő és Szabadidő
Sportegyesület
(NEA-MA-16-M-1843)
Felkészülést és edzést segítő eszközök beszerzése
címén 4 db új edző illetve kondicionáló gép
beszerzését tervezi a 300.000,- Ft támogatásból,
melyet 50.000,- Ft saját forrással egészít ki.
Köszönjük a Nemzeti Együttműködési Alap
támogatását, és az Egyesületek vezetőinek
valamint aktív tagjainak a közreműködését.
Fülöpszállás Községi Önkormányzat
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Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
Forma-1 szabadedzés

2016. július 22-én a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat szervezésében egynapos kiránduláson
voltunk a Hungaroringen. A szabadedzésen részt
tudott venni negyvenöt fülöpszállási Forma-1
rajongó. Aki eddig nem rajongott, ezután biztosan
fog.
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért
Alapítvány - évek óta nagy sikerrel - ismét
pályázatot hirdetett egynapos kirándulás keretein
belül. Iskolai csoportok (9-18 éves korú gyerekek)
intézményes keretek között, családok önállóan is
jelentkezhettek.
Maradéktalan
pályázati
feltételeknek való megfelelésünkkel részvételt
nyertünk. Tíz gyermekenként egy fő felnőtt kísérőt
vihettünk a szabadedzésre. Az Alapítvány ebéddel
kínált minden résztvevő pályázót, majd az
Erzsébet-tribünön néztük és hallgattuk a másfél
órás edzést.
A helyszínre történő utazás önköltséges volt, amit
a Fülöpszállás Községi Önkormányzat teljes
egészében támogatott. A szülők nevében is
köszönet érte!
Továbbá az alábbi felnőtteknek is hálás vagyok,
akik
segítettek
nekem
a
mogyoródi
embertömegben szemmel tartani a gyerekeket:
Lipták Ferenc, Megyesi Fanny, Miskolczi Aranka
és Orsós Lajos.
Remélem, jövőre ismét ott leszünk!

Mátyás Kinga
családsegítő

2016. szeptember
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Iskolai élet

Újabb színek a falon…

DÖK hírek
Iskolánk diákönkormányzata szeptember 23-án,
pénteken tartotta alakuló ülését. Minden
évfolyamból jelentek meg delegáltak, akik majd
egész tanévben diáktársaikat fogják képviselni.
Tagjaink:
Orbán Izsák, Vincze Márk, Mazuk Regina, Szabó
Nóra, Pásztorka Dorina, Vincze Georgina,
Cserged Anna, Kovács Norbert, Borsodi Márta,
Szakály Máté, Komáromi Edina, Pap Alexandra,
Gonda Imre, Kállai Fanni, Herpai Krisztina,
Kozák Dániel
SzMSz-ünk
szerint
tiszteletbeli
tagot
választottunk a 8. osztályból: Tóth M. Réka

is

Alakuló ülésünkön Margó néni tájékoztatott
minket
a
diákönkormányzat
feladatairól,
kötelességeiről, a szervezet működéséről, majd
megterveztük
az
erre
a
tanévre
szóló
Munkatervünket és költségvetésünket is, és
megválasztottuk tisztségviselőinket.
Tisztségviselők:
elnök: Tóth M. Réka
elnökhelyettes: Kozák Dániel
programfelelős: Herpai Krisztina
gazdasági felelős: Kállai Fanni
Jegyzőkönyvírók
Anna, Gonda Imre

2016. szeptember

és

hitelesítők:

Cserged

Első nagy szervezési feladat a DÖK számára a
Herpai napok lesz, majd a papírgyűjtés. A
papírgyűjtés nagyon fontos rendezvény a DÖK
életében, mert egyetlen bevételi forrása a
szervezetnek, ezért arra kérjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy munkánkat segítve, támogassák
diákjainkat október 28-án papírhulladékkal.
Segítségüket előre is köszönjük!
DÖK

Még a tavalyi tanévben megbeszéltük iskolánk
kreatív csoportjával, hogy újabb fehér falfelületet
színesítünk az idén is. Igazgató úr támogatásával
megszületni látszik a következő falfestmény,
melyet képekben szeretnénk bemutatni:
Tengölics Margit

Fülöpszállási Újság
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Könyvtár és IKSZT hírei
A grafikától a kisplasztikáig

Botond Béla képzőművész alkotásaiból nyílt
kiállítás
Fülöpszálláson,
a
Falunapi
rendezvénysorozat keretében. A több mint 90
exponáltból álló nagytárlat augusztus 28-ig volt
látogatható a Közösségi Házban. Fülöpszálláson
eddig soha nem látott képalkotási technikákban
gyönyörködhettek a látogatók. A kiállított művek
között fellelhetőek voltak: pasztellek, akvarellek,
olajfestmények, grafikák és kisplasztikák.

2016. szeptember
MEGJELENT!

Orbán Eszter:
Gyöngyszavak
Újszövetségi szemelvények a héber fordítás
tükrében
című könyve!

A tárlat ünnepélyes megnyitóján a művész úr az
alkotásai bemutatásán kívül egy roppant
szórakoztató és érdekes előadást tartott a modern
képalkotási lehetőségekről.
A nagy érdeklődésre való tekintettel tervezünk egy
újabb kiállítást a környék jellegzetességeiről
készült művekből.
Művész úr tervei között szerepel egy alkotóház
létrehozása is, ám az e célra beadott pályázatok
egyelőre sajnos eredménytelenek voltak.
Cseh Szakáll Beáta

A könyv megvásárolható Orbán Eszternél, a
Petőfi u. 33. szám alatt,
valamint
az érdeklődők részére a könyvtárban is
elérhető!
Képes beszámoló
életéből

a

Közösségi

Ház

Júliusban
napközis
táborba
invitáltuk a
gyerekeket. Közel 60 fő jelentkezett, ezért két
csoportra
osztottuk
őket.
11-15-ig az alsó tagozatosok töltötték meg a
közösségi házat.
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Július 30-án
rendeztünk.

2016. szeptember
SÜSDMEG!

palacsinta

partit

Július 18-22-ig pedig a felső tagozatos gyerekeket
fogadtuk.

Augusztus elején KRESZ pályát festettünk az
udvarra.

Itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki
munkájával hozzájárult, vagy más módon
támogatta táborunkat.

Várjuk a közlekedni tanuló kicsiket biciklivel,
rollerral, hogy birtokba vegyék.
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A falunapon augusztus 13-án kőlevest főztünk a
fiatalokkal.

Szintén augusztus 13-án volt Botond Béla
képzőművész
munkáiból
készült
kiállítás
megnyitója, melyet a hónap végéig lehetett
megtekinteni a Közösségi Házban.

Szeptember 30. a népmese napja.
Erre az alkalomra készülünk
A boszorkány vár című mesével,
melyet ezen a napon délután
14:00-kor kezdődően adunk elő a
művelődési házban.
Minden érdeklődőt sok szeretettel
várunk!

Augusztus 27-én játékos délutánnal búcsúztattuk a
szünidőt.

Valamint továbbra is várjuk
programjainkra az érdeklődőket:

állandó

Hétfőn és szerdán 17-18 óráig GrandUp
Kids: zenés mozgás gyerekeknek.
Hétfőn és szerdán 18-19 óráig GrandUp: a
fiatalos, zenés mozgás kedvelőinek.
Kedden
17:30-19:30
Ügyeskedők:
kézimunkát, kézműveskedést kedvelőknek.

a

Rövid szünet után október 6-tól újból minden
csütörtökön 18-20 óráig Jóga: minden
korosztály számára.
Gaálné Teréki Erzsébet
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Madarász Suli
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Madárvonulás

Sokszor hallani a falu felett is átvonuló liba- és
darucsapatokat. Ilyenkor akárhol vagyok, mindig
kiszaladok, és az eget bámulom… erről szól lenti
cikkem…
A madárvonulás sokkal, de sokkal nagyobb
volumenű jelenség annál, mint sokan gondolják.
Minden nagytestű, látványos madárra – például a
darvakra, vadlibákra – fajok tucatjai és egyedek
százai jutnak, amiket gyakran nem könnyű
észrevenni, megtalálni.
Az észak-déli mellett "magassági" vonulás
is létezik
Hazánk nem csak átvonuló területe az északról dél
felé (tavasszal pedig visszafelé) tartó madaraknak,
amik gyakran több ezer, akár tízezer kilométert is
meghaladó távú úton vannak. Sok madár hozzánk
érkezik telelni. Ezek között külön típust alkotnak
azok, melyek nem feltétlenül nagy távolságból,
hanem a magas hegyek télen zord környezetéből
látogatnak hozzánk. Persze nem minden faj, illetve
egy-egy fajon belül sem minden egyed.
Európa egyik leglátványosabb természeti csodája a
madárvonulás. Madarászok, természetbarátok
tízezrei járják hazánk élőhelyeit, hogy szemtől
szembe
kerüljenek
ezzel
a
fantasztikus
látványossággal. A tavasszal és ősszel zajló égi
játékban 50 milliárd madár vesz részt. Hazánkban
kb. 400, a világon több mint 9000 madárfaj közel
kétharmada változtat élőhelyet. Lássuk ennek a
hatalmas jelentőségű folyamatnak a sajátosságait.
Mikor alakult ki a madárvonulás?
A madárvonulás vélhetően a madarakkal egyidős.
Tollas barátaink kb. 150 millió évvel ezelőtt váltak
le a közös ősről, azóta fejlődnek a maguk útján. A
vonulásuk is ezzel egyidős lehet, de jellege, mérete,
formája a kontinensek vándorlásával, a hegységek,
sivatagok kialakulásával folyamatosan alakult.
Aki pl., vizes élőhelyeken jár és rápillant a
gyülekező gólyákra, vagy épp a dróton
kottafejekként
csücsülő
fecskékre,
talán

2016. szeptember

romantikusnak, hangulatosnak tűnik, miként
becsomagolnak, és szépen indulnak útnak
kedvenceink. Az ember úgy vélheti, olyan lehet
mindez, mint amikor felülünk egy Intercityre vagy
repülőgépre. A madárvonulás azonban ennél jóval
drámaiabb. Ha már emberekhez hasonlítjuk őket,
úgy néz ki, mintha egy 120 literes hátizsákot
megtömnénk zsíros kenyérrel, majd felhúznánk
egy túracipőt és napi 50-80 km-t gyalogolnánk
több héten át. Aki elég edzett, annak összejönne,
de van, ki az út során szomjan- vagy éhen halna.
Sőt, lehetne izomgörcs és végelgyengülés is.
Schmidt Egon egyik túráján látta, miként egy
vízityúk kipottyan a többiek által diktált sorból,
majd a föld felé zuhan és elbúcsúzik a világtól.
De, miért feszítik szárnyukat ennek az
életveszélyes
vállalkozásnak?
A
válasz
a
létfenntartásban keresendő. Télen ugyanis elfogy a
táplálék, így olyan területre kell költözniük, ahol
mindez megadatik. Ha viszont Afrikában megvan a
csőrbe való, miért jönnek vissza? Miért kell újra
életveszélybe kerülniük? Afrikában a táplálék
minősége, kalóriaszintje olyan, mintha mi salátát
ennénk. Ebből pedig nem nagyon tudják felnevelni
a fiókáikat. Képzeld el, mennyiszer kell fordulniuk
ahhoz, hogy az állandóan éhes fiókák étvágyát
csökkentsék. Itt Európában azonban sült
oldalasokkal, töpörtyűkrémes kenyérrel várják
őket. Ebből elég kétszer venni, máris jobb az
ember közérzete. De még így is, egy-egy szülő
reggeltől estig több száz alkalommal fordul meg a
kicsinyük és a spejz között. Emiatt alakult ki a
madárvonulás.
A vonulás, mint látjuk, nem gyerekjáték, és ahhoz
hogy sikeres legyen, komoly előkészületek
kellenek. A két legfontosabb tényező: a megfelelő
tollazat „tolóerő” előteremtése. A madarak
tollaikat levedlik, akár egy turnusban, akár
fokozatosan, kisebb állomások alkalmával. A
lényeg, ha jön a „nagy parancs,” tökéletes
állapotban kell lenniük. A tolóerő már izgalmasabb
dolog. Energia nélkül nincs haladás.
Vadlibák a nagy vándorok
Tavasztól őszig könnyen elboldogul a madarász a
vadludak határozásával, mert csak 1 fajjal, a nyári
lúddal találkozik. Szeptember végén aztán - amikor
a gólyák már rég elmentek és a fecskék is lassan
elhagyják költőhelyüket - az ősz csalhatatlan
jeleként tűnnek fel az északi tájak vándorló
vadludai is jellegzetes „V” alakban az égbolton.
Mégpedig a nyári lúd (Anser anser). Ez a
nagytestű faj elterjedt korai fészkelő a tavak
nádasaiban: áprilisban már fiókáikat vezetgető
családokat figyelhetünk meg. A gúnár is részt vesz
a fiókanevelésben, kotlás idején őrködik a fészek
körül, a fiókák kelése után is védelmezi, vezetgeti a
családot. A fiókákat a két szülő közrezárja, amint
átúsznak a nyílt vízen. A kislibáknál nagy a
pusztulás az első hónapban. Rossz idő esetén
megfáznak, predátorok is tizedelik őket (róka,

Fülöpszállási Újság

11

barna rétihéja). Nagyon jól nyomon lehet követni
ezt a folyamatot tavasszal. Kezdetben a családok
még 6-10 néhány napos fiókát vezetnek, egy
hónappal később ugyanezekben a családokban már
csak 3-5 fióka úszkál a szülők között. A fele eltűnt
menet közben.

Tudta? Ősztől a két leggyakoribb lúdfaj a
vetési lúd és a nagy lilik.
A szikes tavak a tengerpartokat idézik
A sós-lúgos, sekély, táplálékban gazdag szikes
tavak a madarak szempontjából olyanok, mint a
tengerpartok, csak épp a szárazföld belsejében,
ezért olyan vonzó pihenőhelyek a madárvonulás
során.
Ezekben a szikes tavakban a víznek egyedi kémiai
összetétele van, amelyben a calcium-carbonát
dominál. Halak nem élnek bennük, ennek ellenére
rendkívül sokféle állat talál itt élőhelyet, elég, ha
csak a sziki lebegőkandicsra, a bolharákra vagy a
tócsarákokra gondolunk.
Főleg partfutók, pólingok, bíbicek és lilék
figyelhetők meg.
Ez a térség nemzetközi jelentőségű vonuló-,
pihenő- és táplálkozó helye számos vízimadárnak.
Ilyen a Fülöpszállás mellett található Kelemenszék, Böddi-szék.
Nagyné Grecs Anita
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Látogasson ki a tatai Öreg-tó partjára, és legyen
szemtanúja
a
madárvonulás
lenyűgöző
jelenségének. A vadludak vonulása az őszi-téli
időszak olyan nemzetközi hírű és különleges
eseménye, amely mágnesként vonzza a hazai és
külföldi természetkedvelőket, madárbarátokat,
madarászokat. Az egész napos program során
mindenkinek lehetősége nyílik teleszkópos
madármegfigyelésre, mellyel szinte testközelből
láthatók ezek az egyébként félénk madarak. A
madárgyűrűzési bemutató mellett előadásokkal,
kiadványokkal,
élőállatos
bemutatókkal,
természetvédelmi
és
környezetvédelmi
tanácsadással, természetjáró és ökoturisztikai
túraajánlatokkal,
csillagászati
programokkal,
játszóházzal várunk minden kedves érdeklődőt. Az
ingyenes rendezvény akadálymentesített területen
utcai öltözékben élvezhető.
Fióka nevelés
Ebben az évben több, mint 13 fiókát neveltem,
tavaly hetet. Közülük a legnehezebb 4 fecskefióka
nevelése volt, melyekből egyet egy barátomnak
adtam, aki másnap visszahozta a fiókát holtan.
Kiderült, eleség helyett gyógyszert adott neki. A
fecskéken kívül 3 galambot (örvöset, vadgerlét és
egy king galambot), 4 házi rozsdafarkút, 2 házi
verebet és 1 feketerigót neveltem.
A fecskék beköltöztek a tyúkólba, és nem
hajlandóak elmenni a többiekkel. Egy alkalommal,
az iskolából hazafelé jövet, hallottam, hogy az
ereszcsatornában valami mozog… kiderült, az eső
lemosta a madarak fészkét, így kerültek a
csatornába, sajnos nem tudtuk őket megmenteni.
A fecskéknek és a többieknek legyet, tücsköt
fogtam, a galamboknak pedig a következő eleséget
készítettem: 1 db háztartási keksz, 2 teáskanál víz,
egy körömhegynyi banán, késkaparásnyi kalcium
tabletta. A hozzávalókat alaposan összedolgozva
két etetésre elegendő táplálékot kapunk.
Ugyancsak megfelel a célnak, ha egy keményre főtt
tojás fehérjét és egy kis whiskas macskaeledelt
összekeverünk.
Egy madarász sulis tanuló

Programajánló:
Európai Madármegfigyelő Napok
Helyszín: Fülöpszállás- Kelemen-szék
Időpont: 2016. október 2. vasárnap
Találkozó: Kígyósi-csárda parkoló
Info: Nagyné Grecs Anita 0670/638-8310
TATAI VADLÚD SOKADALOM
2016. november 25 – 26.
2890 Tata, Öreg-tó keleti partja
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