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Tisztelt fülöpszállási Lakosok! 

Augusztus 19-én rendeztük meg a XIV. 

Fülöpszállási Falunapot. Bízom benne, hogy akik 

részt vettek a rendezvényen, jól érezték magukat és 

élményekkel gazdagon tértek haza.  

E napon adtuk át az I. Fülöpszállási Jótékonysági 

Szilveszteri Bál bevételéből kialakított játszóteret a 

Községi Könyvtár udvarán. Tisztelettel kérem a 

játszótér látogatóit, hogy az eszközöket csak 

szülői felügyelet mellett és a rendeltetésüknek 

megfelelően használják, hogy hosszú ideig 

szolgálhassák településünk ifjú lakóit. 

A nyár folyamán megkezdődött a Községi Konyha 

felújítása, melyet saját forrásból finanszírozunk. 

Augusztusban a konyha területén teljes burkolat- 

csere történt, illetve jelenleg is folyamatban van a 

nyílászárók cseréje.  

 

 

 

 

 

 

Terveink szerint a jövő évben az étkező felújítására 

és vizesblokk kialakítására kerül sor. 

Az Önkormányzat és a helyi Polgárőrség 

együttműködésének újabb eredménye, hogy a két 

szervezet közös finanszírozásával rövidesen 

cserére kerülnek a Faluház bejárati ajtói. 

Köszönet érte a kezdeményező és segítő 

Polgárőröknek, illetve Tancsa Dezső 

asztalosnak, aki elkészítette az új 

nyílászárókat! 

Az Önkormányzat 2017-ben is támogatta a 

beiskolázást. Az elmúlt évekhez hasonlóan az 

óvodások, az általános- és középiskolások szülei is 

kaptak egyszeri segítséget az új tanév kezdetén. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

 

 

Valami készül 

Elszállt a fecske, 
üres a fészke, 

de mintha most is 
itt ficserészne, 

úgy kél a nap, és 
úgy jön az este, 

mintha még nálunk 
volna a fecske. 
Még egyelőre 

minden a régi, 
bár a szúnyog már 

bőrét nem félti, 
és a szellő is 

be-beáll szélnek, 
fákon a lombok 

remegnek, félnek. 
Valami titkon, 
valami készül: 

itt-ott a dombon 
már egy-egy csősz ül: 

Nézd csak a tájat, 
de szépen őszül. 

Kányádi Sándor 
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Fülöpszállás az idén is csatlakozott a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez, melynek célja az 

esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú 

tanulmányainak támogatása. 

Községünk 1 millió forint támogatást nyert „a 

Magyarországon található I. világháborús 

hadisírok és emlékművek felújítása” témában a 

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum által kiírt pályázaton. Ebből a forrásból a 

fülöpszállási temetőben található 10 hősi halott 

síremléke került felújításra. 

 
 

Az elnyert pályázati támogatásokon túl, 
számos fejlesztendő vagy átalakítandó terület van 
Fülöpszálláson. Annak érdekében, hogy 
megismerjük a helyi lakosok véleményét, a 
legutóbbi Fülöpszállási Újsággal kiküldtünk egy 
kérdőívet a lakosoknak, amelyben kértük, hogy 
értékeljék egyes területek fejlesztése mennyire 
fontos településünk jövője szempontjából. 
A képviselő-testület által jóváhagyott célterületek a 
következők voltak: 
1. Közbiztonság javítása a településen; 
2. Közösségi élet javítása, civil szervezetek 

működésének jelentősebb támogatása, 
települési programok szervezése; 

3. Aktív korúak elhelyezkedésének segítése; 
4. Községi konyha fejlesztése, menürendszer 

kialakítása, a helyben étkezés lehetőségének 
megteremtése; 

5. Belterületi utak, járdák állapotának javítása; 
6. Fiatalok letelepedésének támogatása; 
7. Tanyagondnoki szolgálat visszaállítása. 

A visszajuttatott kérdőívek számából (57 db) 
adódóan a válaszokat nem tekinthetjük 
reprezentatívnak, de a sorrendiség kirajzolódott.  
A Községi Konyha kérdésköre és a 
belterületi utak, járdák javításának 
kérdése kiemelkedően fontosnak ítéltetett 
a lakosság körében. 
Az 57 válaszadóból 53 tartotta valamilyen szinten 
fontosnak a Községi Konyha szolgáltatásainak 
fejlesztését. A kérdés 4,3 pontátlaggal a 
legfontosabb minősítést kapta! 
Ugyanez az arány a belterületi utak, járdák 
esetében 57/52 válaszadót és 4,18 pontátlagot 
jelentett. 
A további sorrend a következők szerint alakult: 

 Közbiztonság javítása; (3,96)  

 Fiatalok letelepedésének támogatása; (3,86) 

 Aktív korúak elhelyezkedésének segítése; (3,7) 

 Közösségi élet javítása, civil szervezetek 
működésének jelentősebb támogatása, 
települési programok szervezése;(3,14) 

 Tanyagondnoki szolgálat visszaállítása. (3,04) 
Lehetőséget biztosítottunk arra is, hogy a lakosok 
egyéb általuk fontosnak ítélt fejlesztési irányt 
javasoljanak.  A teljesség igénye nélkül néhány 
egyéb javaslat: 

 a buszvárók felújítása; 

 helyi szolgáltató gazdasági társaság 
létrehozása; 

 egyedülálló idősek aktív segítése; 

 mezőőr szolgálat visszaállítása; 

 elhagyott házak környezetének rendbetétele; 

 bölcsőde kialakítása; 

 testvértelepülési kapcsolatok kialakítása; 

 önellátó település kialakítása; 

 helyi értékeken alapuló idegenforgalom;  

 az egykori Csendőrlaktanya, a volt TSZ iroda 
épületének megvásárlása; 

 Ady Endre utcai járda befejezése; 

 hétvégi disco zajterhelésének csökkentése; 

 állattartás szabályozása; 

 vasútállomás rendbetétele; 

 Fülöpszállási Újság tartalmának 
változatosabbá tétele. 

A válaszok tükrében a képviselő-testület a 
fontossági sorrend figyelembevételével 
megvizsgálja, hogy az egyes területek fejlesztése 
érdekében milyen intézkedéseket tud tenni és 
ehhez milyen forrást tud biztosítani.  
Köszönöm minden lakosnak a kérdőív kitöltését, 
hiszen véleményükkel, javaslataikkal segítik és 
megkönnyítik munkánkat!  

 

Tisztelettel: 

Gubacsi Gyula 

polgármester 

 

Felújított I. világháborús síremlék a 

Fülöpszállási temetőben 
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Kutyatartók figyelmébe! 

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a 2017. 

július és augusztus hónapban lebonyolított 

ebösszeírás határidejét 2017. október 31-ig 

meghosszabbítjuk. A tájékoztató és a 

bejelentéshez szükséges adatlap a 

www.fulopszallas.hu weboldalról letölthető, vagy 

ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban 

Tánczos Györgynétől igényelhető. A kitöltött 

adatlapok beadása ugyancsak Tánczos 

Györgynénél történik. Egyúttal köszönetünket 

fejezzük ki a bejelentési kötelezettségüket 

pontosan teljesítő kutyatulajdonosok felé. 

Simon László  

aljegyző 

 
XIV. Fülöpszállási Falunap 

 
Derűs reggelre ébredt a falu 2017. augusztus 19-én, 

amikor az immár komoly hagyománnyal 

rendelkező XIV. Fülöpszállási Falunap vette 

kezdetét.  

A délelőtti órákban baráti társaságok bográcsaiban 

rotyogott az étel a piaccsarnok árnyékában, 

miközben Polgármester úr, a mókamester Molnár 

Orsi, és a nem kis fülöpszállási gyermeksereg 

társaságában felavatta a falu új játszóterét a 

könyvtár udvarán. A roppant szórakoztató, 

interaktív, zenés játékok közepette minden 

apróságot és szüleiket is táncra perdítették, játékra 

hívták, majd Molnár Orsi és a fülöpszállási 

gyerkőcök közösen vágták el a játszóteret övező 

szalagot, melyet aztán azonnal birtokba vett a 

vidám gyermeksereg. 

 

 
Amíg a gyerekek az új játékok közt múlatták az 

időt, szüleik, és sok más műkedvelő Botond Béla 

képzőművész kiállításának ünnepélyes 

megnyitóján vehetett részt a közösségi házban, 

ahol Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei 

Közgyűlés elnöke mondott beszédet. 

 
A délutáni program Gubacsi Gyula polgármester 

köszöntőjével vette kezdetét, majd a fülöpszállási 

közösségi élet előmozdításáért tevékenykedők 

kaptak elismerő oklevelet: Varga István és 

felesége, Varga Istvánné, valamint Kesikné 

Horogszegi Márta.  

 

A folytatásban a Fülöpszállási Helyi Értéktárba 

felvételt nyert helyi értékek bemutatása 

következett. Varga Károly és Bajnóczi Lajosné 

munkássága méltán lehet a Fülöpszállás értékeit 

egybegyűjtő és bemutató tárlat része. Róluk 

részletesebb bemutatót olvashatnak kiadványunk 

hasábjain, az Értéktár hírei között. 

http://www.fulopszallas.hu/
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Eközben a kultúrházban Fóris János rajzaiból 

berendezett, különös hangulatú kiállítás várta az 

érdeklődőket. A főként neo-tradicionális stílusban 

készült minták és motívumok sok embert 

vonzottak. 

 
A rendezvény látogatóit kenyérlángos és főtt 

kukorica várta, a gyermekek figyelmét ugrálóvár, 

körhinta, lufihajtogatás és arcfestés kötötte le. 

 
A falunap legnagyobb szenzációja, vitathatatlanul, 

Palatinus Attila stuntrider bemutatója volt, aki a 

Kossuth utcán randalírozott hétköznapinak aligha 

nevezhető járgányaival, hol két, hol négy, de 

leginkább csak egy keréken. Hajmeresztő 

mutatványai, a csontig hatoló motorhangok, a 

füstölgő gumik, és az aszfalton lobogó lángcsóvák 

mind azt bizonyítják, hogy a srácnak nincs ki a 

négy kereke. Fergeteges show-t csinált, melyet az 

út két oldalán húzódó embertömeg egy emberként 

szurkolt, izgult és tombolt végig. 

 

A színpadon számos fellépő fordult meg a délután 

és az est folyamán, köztük a helyi Kéknefelejcs 

Daloskör, a Fülöpi Csoszogók, a soltszentimrei 

Bitangolók duó, a fülöpszállási taggal 

büszkélkedő Mon Cherries, és az Operett 

Voices társulat. Az est fénypontjaként Szabó 

Ádám énekes és harmonikaművész fellépése 

szórakoztatta a közönséget. A programokat 

színvonalas tűzijáték és hajnalig tartó retró diszkó 

zárta. 

A falunapról készült fotókért köszönet az Alföldi 

Régió Magazinnak! 

Révész-Szabadi Éva 

 

 

Fülöpszállási Helyi Értéktár hírei 

Az idén nyáron a már meglévő 8 helyi érték mellé 

két újabb került a fülöpszállási értéktárba. 

Bajnóczi Lajosné naiv festő életműve és Varga 

Károly mesterszakács munkássága egyaránt 

érdemes arra, hogy a Fülöpszállás értékeit és 

érdemeit felvonultató gyűjtemény örökös része 

legyen.  

Varga Károly és Bajnóczi Lajosné a XIV. 

Fülöpszállási Falunapon, ünnepélyes keretek 

között vehette át a Helyi Értéktárba kerülést 

igazoló Oklevelet.  

A következő néhány sorban közelebbről is 

megismerhetik mindkettőjüket. 

 

Bajnóczi Lajosné életműve 

 

 
Bajnóczi Lajosné, született Fekete Piroska élete 

Fülöpszállás Balázspusztán kezdődött, itt töltötte 

gyermekéveit és leánykorát. Szülei gazdálkodtak, a 

nagyobb gyerekeket is bevonva a munkába. 

Piroska, mezítlábas kislányként rendszeresen 

őrizte a család állatait. A legelőn lassan telt a nap, 

így unaloműzésként sokszor a porba rajzolgatott 

mindenfélét.  
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Fokozatosan észrevette és felfedezte az őt 

körülvevő világot. Nem nyílt a réten olyan virág, 

amelyet le ne rajzolt volna, a közeli erdő fái, az 

erdőből előmerészkedő őzek, a nádas vízimadarai 

mind-mind olyan maradandó emlékekké 

formálódtak az évek során, melyek a legtöbb, 

felnőttkorában készített tájképének témáját is 

meghatározták. 

Piroska néni 1956-ban ismerkedett meg Bajnóczi 

Lajossal, akivel első látásra egymásba szerettek, 

majd egy év múlva összeházasodtak. Két 

gyermekük született, Lajos és Erika. A családdal 

töltött hosszú téli estéken újra előkerültek a 

festőeszközök, gyermekeik nem kis örömére. E 

korszak jellemzője inkább az ember, a hölgyek, a 

fejkendős nénikék és virágcsokrok ábrázolása. 

Utóbbiak zömmel képeslapokról vett ötletek, 

melyek sokszor belső elképzelésekkel ötvöződtek. 

Ezen időszakot követően, a munkával töltött évek 

alatt hosszú ideig nem készült újabb kép, a 

nyugdíjas-évek beköszöntével, és az unokák 

érkezésével azonban újabb alkotások születtek és 

születnek azóta is. 

Sok képen nyomon követhető a mai festészetre 

jellemző látásmód, felismerhetőek rajtuk a naiv 

festészetre jellemző stílusjegyek. A képeket 

különböző helyeken látott elemekből, és saját 

fantáziavilágából építkezve rakja össze, majd 

előrajzolás nélkül festi le. 

Mindannyiunk számára tanulságos lehet Piroska 

néni ragaszkodó szeretete hobbija iránt, amit élete 

során többször mellőznie kellett, majd újra és újra 

visszatért hozzá. Minden nehézség ellenére képes 

volt kibontakoztatni a benne szunnyadó, 

veleszületett tehetségét, melynek méltó 

elismeréseként immár helyi értékeink sorába 

kerülhetett. 

 

Varga Károly munkássága 

 

 

Varga Károly 1962-ben született Szabadszálláson. 

Gyermekéveit 10 éves koráig Fülöpszálláson, 

Ugripusztán töltötte, majd beköltöztek a faluba, 

ahol elvégezte az általános iskolát. Édesanyja 

tanácsára a szakács pályát választotta, ezért 

középiskolai tanulmányait a Kecskeméti Széchenyi 

István Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Szakközépiskolában folytatta. A főiskolát és a 

mesterképzést Budapesten végezte, ő volt a 

legfiatalabb szakács, aki megszerezte a mesteri 

címet. 

A hidegkonyha és díszítés művészete azóta 

foglalkoztatta őt, hogy fakanalat fogott a kezébe. 

Szakácstanuló évei alatt szoros kapcsolatban állt a 

zöldségpucolással. A zöldségfaragáshoz fűződő 

próbálkozásai ekkor még csupán öncélúak voltak, 

és a főnök tudta nélkül, szigorúan titokban 

történtek. Megismerte milyen számtalan 

megformálási lehetőség rejlik a zöldség- és 

gyümölcsfaragási technikák látvány, szín és 

formavilágában. 

A távolkeleti országokban nagyon régen jelen van 

ez a művészet, de nálunk nem volt hagyománya, 

így hazánkban Varga Károly honosította meg a 

konyhaművészeti artisztika eme különleges ágát. 

Az évek során sok helyen dolgozott, és a világ 

számos országában járt kiállításokon, versenyeken. 

Konyhaművészeti bemutatókat tartott többek 

között Afrikában, Amerikában, Dubaiban, 

Kuvaitban és Szingapúrban. Büszkék lehetünk rá, 

hiszen a híres japán faragómesterek mellett 

sikerült a zöldségfaragás világbajnoki és olimpiai 

bajnoki címét is megszereznie. 

Szakmai sikerei okán számos külföldi felkérést 

kapott, de ő szeretett hazájában maradt 

családjával, így nálunk kamatoztatja hatalmas 

tudását és kreativitását. 

Varga Károly szavait idézve fejezzük be a róla szóló 

sorokat: 

„Imádom Magyarországot, a kiskunsági tájakat, 

hiszen ezen a vidéken születtem. Itt láthattam 

először a végtelennel ölelkező mesés pusztákat, 

gyönyörű erdőket, virágokkal tarkított mezőket. Itt 

ismerhettem meg néphagyományainkat, a 

vendégszerető és barátságos embereket. Itt 

ízlelhettem édesanyám főztjét, a tájkonyha, a 

pásztorételek ízét. Külföldi útjaimról hazatérve 

mindig boldogságot okozott, hogy ez a kicsinyke 

ország az enyém.” 

Nekünk, fülöpszállásiaknak pedig óriási büszkeség, 

hogy Varga Károly és az ő munkássága kicsit a 

miénk. 

Fülöpszállási Helyi Értéktár 
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Nyolc dolog, amit mindenféleképpen 

tudnia kell a trükkös lopásokról 

 
A trükkös tolvajok már a ruházatukkal 
megtévesztik az embert. Ha figyelmetlen, könnyen 
azon kaphatja magát, hogy tolvaj ül a 
konyhájában.  

A trükkös lopások veszélyeire soha nem lehet 
elégszer felhívni a figyelmet. Az összeállítás 
elolvasása után nem csak könnyedén felismeri 
majd a veszélyt, de azt is megtudhatja, hogyan 
kerülheti azt el. Sőt, eláruljuk azt is, mit tegyen és 
mit ne, ha már megtörtént a baj. 

Kik az áldozatok? 

A sértettek szinte kizárólag időskorú személyek, 
akik életkoruknál és egészségi állapotuknál fogva 
sérülékenyebbek, hiszen kevésbé tájékozottak, 
hiszékenyebbek, továbbá megfigyelőképességük is 
gyengébb. 

Kik az elkövetők? 

A tapasztalatok szerint az elkövetők nem egyedül 
vannak, hanem ketten, vagy többen vesznek részt a 
jogsértés elkövetésében. Jellemző, hogy jól 
öltözöttek, megnyerő külsejükkel, meggyőző 
verbális képességükkel könnyen el tudják nyerni a 
sértettek bizalmát. A tapasztalatok szerint az 
esetek többségében utazó bűnözőkről van szó, 
hiszen tipikus, hogy gépkocsival érkeznek a 
helyszínre, illetve ugyanígy távoznak. 

Hol csapnak le leggyakrabban? 

Az elkövetés helyszíne általában olyan, sűrűbben 
lakott terület, ahol az idegen személyek jelenléte 
kevésbé tűnik fel a lakókörnyezetben. A 
bűncselekmények elkövetési ideje a reggeli óráktól 
a kora délutáni órákig terjed, amikor az időskorú 
sértettek valószínűsíthetően egyedül vannak, 
illetve a szomszédok sem tartózkodnak otthon. Az 
elkövetők leggyakrabban készpénzt és ékszert 
akarnak. 

Hét trükk, amivel megpróbálnak bejutni az 
elkövetők a lakásba 

A trükkös lopások általános jellemzője, hogy az 
elkövető mindig a sértett megtévesztésével jut be a 
lakásba. Az elkövetési módszer vonatkozásában a 
rendőrség az elmúlt évek során nem tapasztalt 
változást, az viszont mindenképpen elmondható, 
hogy az elkövetők által használt „legendák” 
rendkívül változatosak. Előfordult, hogy 
„önkormányzati dolgozóként” segélyigény 
vagy gyógyszertámogatás felmérésének ürügyén, 
papírgyűjtés indokával, albérletet keresve, 
energiaszolgáltató vállalat alkalmazottjaként, 
esetleg – a segítőkészségre apellálva – rosszullét 
színlelésével jutott be az elkövető a sértett 

lakásába. Az úgynevezett „unokázós” módszer is 
előfordul a megyében. Ilyenkor az elkövetők a 
sértettet – az unokára hivatkozással, illetve az 
unoka nevében – telefonon hívják fel azzal az 
ürüggyel, hogy bajba került az unoka (balesetet 
szenvedett, kórházban van, ügyvédet kell fogadnia, 
stb.) és sürgősen pénzre van szüksége, az összegért 
pedig egy ismerőse fog érkezni. Ha egy 
ismeretlen személy telefonon, vagy 
személyesen jelentkezik és pénzt kér, 
először mindenképpen hívják fel azt a 
rokonukat, akire hivatkozik, majd 
haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 
107-es, vagy a 112-es telefonszámok 
valamelyikén. 

Két módszer, amivel lopni szoktak az 
elkövetők 

A lakásba beengedett elkövető jellemzően kétféle 
módon tulajdonítja el az értékeket. Az egyik 
esetben pénzváltásra, a sorszámok felírására 
hivatkozva pénzt vetet elő, ezáltal megismeri 
annak rejtekhelyét, majd a sértett figyelmét 
elterelve ellopja azt. A másik módszer, hogy az 
elkövető a lakásba bejutva a sértett figyelmét 
eltereli, közben pedig bűntársai a lakásban 
körülnéznek, és eközben lopják el az értékeket. 

Egy dolog, amiről mindenképpen meg kell 
győződni, mielőtt bárkit beenged a lakásába 

Fontos, hogy ne engedjenek be a lakásba 
senkit, akinek személyazonosságáról hitelt 
érdemlően nem győződtek meg még akkor 
sem, ha hivatalos szerv képviselőjének adja 
ki magát. Itt fontos megjegyezni, a szolgáltatók 
munkatársai sorszámozott, arcképes igazolvánnyal 
rendelkeznek. Ezek az igazolványok a legtöbb 
esetben csak személyi igazolvánnyal együtt 
érvényesek, melyeket az alkalmazottaknak 
felszólítás nélkül fel kell mutatniuk. Amennyiben 
mégsem teszik meg, kérni kell, hogy igazolják 
magukat. Ha a felszólításnak nem tesznek eleget, 
nem szabad beengedni őket a lakásba, de még az 
udvarra sem. 

Ezt tegye, ha mégis bejutott önhöz a tolvaj! 

Amennyiben a hívatlan vendég – az ott lakó 
akarata ellenére – bejutott a lakásba, ne hagyják 
egy pillanatra sem felügyelet nélkül! Akkor, ha 
kellő határozottsággal lépnek fel, feltehetően 
meghátrál és távozni fog. Amikor a „látogató” 
távozik, írják fel a gépkocsija rendszámát, 
színét és típusát. 

Így járjon el, ha megtörtént a baj! 

Ha mégis megtörtént a lopás, az elkövető  által 
használt tárgyakat ne dobják ki, ne mossák le, mert 
ezek nagy segítséget jelentenek a későbbi 
nyomozásban. Amint észlelte, hogy trükkös lopás 
áldozatául esett, haladéktalanul értesítse a 
rendőrséget! 

Nagy Sándor r. ftörm 
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Hírek az iskolából 

 

Diákönkormányzati hírek 
Szeptember 14-én az iskola diákönkormányzata 
megtartotta alakuló ülését. A DÖK létszáma 16 fő, 
minden osztályból – kivétel az első osztály – 2 
tanulót delegálhatnak az osztályok 
diákönkormányzati tagnak.  
Az idén a DÖK elnöke Kállai Fanni Flóra 8. 
osztályos tanuló, helyettese Gonda Imre 8. 
osztályos tanuló. 
A gazdasági felelős a 7. osztályos Borsodi Márta, a 
faliújság és a programok felelőse Nagy Zsófia 7. 
osztályos tanuló. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Kohán Roland és 
Valkó Norbert 7. osztályos tanulókat választották 
meg a gyerekek. 
Az alakuló ülésen a tisztségviselők megválasztását 
követően összeállítottuk éves Munkatervünket, 
valamint véleményeztük iskolánk Ütemtervét is. 
Következő nagy eseményünk a Herpai napok 
lesznek, október 24-27-ig. A település általános 
iskolája 20 éve viseli Herpai Vilmos nevét, így az 
idén kerek évfordulót ünnepelünk. 
Ezúton szeretnénk kérni a Lakosokat, Szülőket, 
hogy a november 10-én megrendezésre kerülő 
papírgyűjtésen segítsék munkánkat! Kb. 11 órától 
lehet majd az iskolában leadni az összegyűjtött 
papírt, aminek teljesen műanyagmentesnek kell 
lennie. Zsákokban nem lehet nejlon betét, 
tankönyveken nem lehet nejlonborító, és a 
dobozkartont kötegelve veszik át.  
Segítségüket köszönjük szépen! 

Tengölics Margit 

Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus 

 

 
Nyári napközis tábor a  

Közösségi Házban 

  2017. június 24-én 3. alkalommal került 

megrendezésre a Szentivánéji mulatság a 

kultúrház udvarán. Az érdeklődők az Ezüst 

Kopogók táncát és a Fülöpi Csoszogók évzáró 

műsorát láthatták. A Fülöpszállási Ügyeskedők 

kézműves bemutatót tartottak, továbbá 

Hofmaister Anikó táncházzal várta a látogatókat. A 

kellemes délutánt a Szentiváni tűz meggyújtása 

zárta, amely egyben idei táborunk megnyitója is 

volt! 

 

 

 
 

 
 

    Az alsósok napközis tábora június 26-án vette 

kezdetét a Közösségi Házban az Önkormányzat 

támogatásával. Izgalmas és változatos 

programokkal vártuk a gyerekeket.  

Az első nap a csapatok felosztásával, illetve a 

házirend ismertetésével kezdődött. A gyerekek ezt 

követően játszottak és kézműveskedtek. 

Eltöltöttünk egy szép délelőttöt a focipályán, ebéd 

után pedig mesét olvastunk. Szerdán  és 

csütörtökön totemoszlopot és álomfogókat 

készítettünk. Az utolsó nap is sok meglepetést 

tartogatott.  Fagyival és vizibombával zártuk a 

hetet, amelynek a kicsik és nagyok egyaránt 

örültek! 
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A második héten a nagyokat vártuk. Az első nap itt 

is a csapatok alakításával, egymás megismerésével 

telt. A következő két nap gyöngyfát, karkötőt 

készítettünk, csoportjátékokat játszottunk. 

Csütörtökön  biciklitúrán és madárgyűrűzésen 

vettünk részt a Kolon-tónál. Pénteken fagyival és 

cukorkafogóval zárult a tábor! 

 
 

Ezúton is szeretnénk minden önkéntesnek 

megköszönni a munkáját, valamint a közösségi 

szolgálatban és a diákmunkában résztvevő fiatalok 

segítségét! Külön köszönet továbbá azoknak, akik 

támogatásával és közreműködésével idén is jó 

hangulatban telt e két hét! 

Dorogi Beatrix  

Első kiállítás… 

  Fóris János gyermekkora óta Fülöpszálláson él.  

Jelenleg a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán 

tanul. Fiatal kora ellenére számos művéből készült 

kiállítás az idei falunapon. Neo-tradicionális 

műfajban alkot, amelynek klasszikus alapjai 

vannak.  Fő témái a virágok és női alakok, bár 

közel sem hagyományos ábrázolásban.  

Szabadidejében a rajzolás mellett tetoválással is 

foglalkozik. Számára ez nemcsak hobbi, hanem a 

mindennapok része. Sikere már most 

megmutatkozik, több felkérést is kapott rajzainak 

köszönhetően!  

 

Gratulálunk a kiállításhoz és további sok sikert 

kívánunk munkájához! 

Dorogi Beatrix 

Botond Béla képzőművész kiállítása 

A XIX. Fülöpszállási Falunap alkalmával 

másodszor gyönyörködhettünk az immár 5 éve 

Fülöpszálláson élő Botond Béla alkotásaiban. Az 

IKSZT nagytermében berendezett tárlat anyagában 

festmények, pasztell rajzok, grafikák, kisplasztikák 

egyaránt szerepeltek. A nagyrészt egyedi 

technikával készült alkotások számos látogatót 

vonzottak. Az idei kiállítás különlegessége, hogy a 

jövő évben Budapestre tervezett életmű bemutató 

anyaga nagyrészt az itt kiállított képek közül kerül 

kiválasztásra. Az új alkotások mellett ugyanakkor 

olyan képeket is láthatott a közönség, melyek 

korábban a budai várban, a Magyar Nemzeti 

Táncszínház Galériában voltak először láthatóak.  
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Köszönet Művész Úrnak a különleges és 

színvonalas tárlatért! 

Révész-Szabadi Éva 

 

TeFE hírek 

Szemünk fénye 

A TeFE megint kéréssel fordul a lakossághoz, és 

bízunk az eddig is tapasztalt segítségükben, 

támogatásukban. 

Az I. világháborús kiállítással férfi elődeinknek 

sikerült emléket állítani, a Menyasszonyok anno… 

-val anyáink, nagyanyáink, dédanyáink (van 

akinek még hosszabb  a sor) szépségében 

gyönyörködhettünk. Persze a párjuk sem 

elhanyagolható, de a főszereplő itt mégiscsak a 

menyasszony volt.  

Most - hogy teljes legyen a család-, 

gyermekképekből szeretnénk kiállítást rendezni az 

adventi időszakban. Olyan képeket kérünk, amiken 

1945. előtt született személyek vannak gyerekként. 

Tehát ebbe belefér az ’50-es években készült fotó 

is. Lényeg, hogy gyermekkorú legyen az illető. 

Természetesen más is, anya, testvér, stb. 

szerepelhet a fotón. Írják rá kit, kiket ábrázol a 

kép, mikor született, esetleg a szülők nevét is. Ha 

történetük van a képpel kapcsolatban, egy külön 

lapon mellékeljék, vagy mondják el és mi 

lejegyezzük. Örülnénk, ha minél több ilyen „mesélő 

régi képet” mutathatnánk be, és ezzel együtt a 

korabeli ruhákat, esetleg a kézbe adott játékokat is. 

Ha tehetik, hozzák be a könyvtárba, ahol 

szkennelés után vissza is kapják, de szívesen 

házhoz megyünk, csak szóljanak, telefonáljanak: 

Kubinyiné Horogszegi Sára  

0670/884-5839 

 

 

A képen édesanyám 
(Bíró Sára, született: 
1911.okt.06.) látható 
1912-ben. Születés-
napjára kapta a kis 
vatelinbéléses ruhát, 
és ebben akarták 
megörökíttetni. 
Hazaérve a 
fényképésztől, egy 
rövid időre magára 
hagyták az udvaron. 
Mire kijöttek érte, 
már a kiskacsák 
úsztatójában csücsült  
az átázott ruhában. 
Szegényke ki is kapott 
érte. Hogy a ruhát 
sikerült-e 
megmenteni, azt már 
édesanyám sem 
tudta. 

Ehhez hasonló formában kérjük adatokkal,  

esetleg történetekkel ellátni a képeket. 

Támogatásukat előre is köszöni: a TeFE nevében:  

Kubinyiné Horogszegi Sára 

 

Kedves FF, azaz Fülöpszállási (nem csak) 

Fiatalok! 

Egyesületünk augusztusban pályázatot adott be a 
TESCO „Ön választ, mi segítünk” 
adományozói akciójához az IKSZT területén 
létrehozandó kültéri fitnesz park megvalósítása 
érdekében. A mindent eldöntő szavazatgyűjtő 
fordulóig eljutott összeállított programunk, az 
„FFF, azaz Fülöpkei Fitnesz (nem csak) 
fiataloknak”. A megpályázott 400 ezer forintból 3 
kültéri gépet tudnánk vásárolni... ha nyerünk. 
Ezzel el tudnánk indítani a sportpark létrehozását. 
Az önkormányzat a beépítést és az eszközök helyre 
szállítását vállalta.  

A végső forduló 2017. október 3. és október 31. 
között zajlik, országszerte a Tesco áruházakban, 
azaz 206 boltban. 

Kérjük Önöket, figyeljék a közösségi csatornánk 
híreit, nézzék honlapunkat, segítsenek bennünket 
a sikerhez, hogy elkezdhessük létrehozni Önöknek, 
Önökért a fitnesz-park egy kis részét! 

Kesikné Horogszegi Márta 

 

Tisztelgés ’56 mártírjai előtt 

Szeptember 29-ét az idei évben is az emlékezés és 
főhajtás napjának szenteli a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat, mely alkalommal az 1945-1961 
közötti időszak hőseinek és áldozatainak szeretne 
méltó emléket állítani és kifejezni őszinte 
tiszteletét és együttérzését. Azoknak, akik lázadtak 
a kommunista diktatúra elnyomása ellen, az 
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igazságért, a szabadságért, egy jobb élet 
reményében. Sokan az életükkel fizettek ezért, 
vagy soha be nem gyógyuló lelki sebeket 
hordoznak ma is. Állampolgárok százezreit 
ártatlanul meghurcolták, koncepciós eljárás során 
elítélték, megfosztva őket szabadságuktól, 
életüktől, mindenüktől. 

Nekünk, az utókor nemzedékének, kötelességünk 
és felelősségünk előttük őszinte tiszteletünket 
leróni, s emléküket megőrizni. A Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése rendeletben 
nyilvánította megyei emléknappá szeptember 
29-ét, dr. Szobonya Zoltán mártírhalálának 
dátumát. E napon a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat oklevélátadással 
egybekötött ünnepélyes megemlékezést 
tartott a Megyeházán. 

 

„Inkább becsületben meghalni, mint 
becstelenül élni!”. 

Dr. Szobonya Zoltán az 1956-os vidéki forradalom 
és szabadságharc egyik emblematikus alakja volt 
Bács-Kiskun megyében, M. Kiss Sándor történész 
szerint „Dél-Magyarország legnagyobb forradalmi 
vezetője”. Életútja a 20. század tükre, a 
kényszerűen derékba tört, ki nem teljesedett 
jogászi, tisztes polgári életpálya parabolája, 
ugyanakkor a félelmet leküzdő szabadságnak is a 
szimbóluma. 

Egész életében a jog eszközeivel küzdött a 
körülötte élő meghurcoltak védelmében. Saját 
szabadságát veszélyeztetve járta a börtönöket az 
50-es években, és képviselte, védte azokat, akiket a 
rendszer ki akart telepíteni, akiknek el akarta 
rabolni földjét, jószágát, termését vagy éppen 
kuláknak bélyegzett. Munkásságának és 
egyéniségének köszönhetően nagy megbecsülésben 
volt része az emberek körében. Egy 1955-ös ÁVH-s 
jegyzőkönyv cinikusan írja: „Dr. Szobonya Zoltán 
Jánoshalmán, de főleg Mélykúton a kulákok 
védőszentje.” 

Nem tett semmi rendkívülit, csupán 
lelkiismeretének megfelelően élt, egy embertelen 
világban emberként viselkedett. Elkötelezett 

demokrata volt, aki méltósággal képviselte a 
társadalom valós érdekét. Bűne csupán annyi volt, 
hogy puszta létével képes volt tagadni a fönnálló 
hatalom eszméit és követelményeit. 

Népszerűségének köszönhetően választották meg 
1956. október 26-án a jánoshalmi és mélykúti 
forradalom szervezőjévé, majd vezetőjévé. A 
forradalom első napjától kezdve valódi többpárti 
demokrácia megteremtésén dolgozott. 
Beszédeiben is hangsúlyozta: „Nyújtsunk 
egymásnak békejobbot, mert olyan kevesen 
vagyunk magyarok, s most minden emberre 
szükség van.” 

Vezetésével lebontották a tanácsrendszert, 
létrehozták a demokrácia alapintézményeit, 
újjászervezték a pártokat, megalakították a 
nemzetőrséget a rend fenntartására. 
Megszervezték a közrend biztosítását, mindezt a 
Jánoshalmán állomásozó tüzéralakulat, és a 
laktanyában felhalmozott fegyverek mellett. 
Személyiségének köszönhető, hogy Jánoshalmán 
és környékén mindvégig élet- és vagyonbiztonság 
volt, annak ellenére, hogy a katonaságnak 
tűzparancsa volt november 29-ig. Később ez 
nagyobb bűnnek számított, mert a forradalom 
tisztaságát képviselte. 

Dr. Szobonya Zoltán többször is elhagyhatta volna 
az országot, de nem tette. Szenvedélyesen szerette 
hazáját. Mindig azt hangoztatta, hogy amit tett, 
azért vállalja a felelősséget, hiszen a forradalom 
napjaiban igaz célokért harcoltak tiszta 
eszközökkel. Váltig hitte, hogy társaival együtt nem 
ártottak senkinek, a haza üdvét szolgálták, és egy 
igazabb, élhetőbb demokratikus világ 
megteremtésén dolgoztak. 

1957 februárjában letartóztatták „a demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló szervezkedés 
kezdeményezése és vezetésének bűntette” miatt, és 
kötél általi halálra ítélték, melyet 1958. szeptember 
29-én 6 óra 30 perckor a kecskeméti börtönben 
hajtottak végre. Bátran vállalta a halált, mert mint 
mondta: „Inkább becsületben meghalni, mint 
becstelenül élni.” 

 

 

Madárvonulás 
 

   Kedves fülöpszállási lakosok! Bizonyosan 
észrevették már, elvonultak a fehér gólyák, a füsti 
fecskék, és már nem énekel a sárgarigó. Helyettük 
a parkokban nagyobb számban megjelentek a 
fekete rigók, és az erdei fülesbaglyok is behúzódtak 
a lakott területek fenyőfáira. 
Ezúton is kérném a lakosságot, aki erdei 
fülesbaglyot lát az udvarán, jelezze nekem! 
Fényképezés szempontjából, köszönettel 
veszem!!! 
 



11 Fülöpszállási Újság 2017. október 
De mi is a madárvonulás? 
Az embereket ősidők óta foglalkoztatja a 
madárvonulás kérdése, már jóval régebb óta, 
minthogy elképzelésük lett volna arról, 
tulajdonképpen miért is tűnnek el évről évre egyes 
madárfajok az évnek meghatározott szakában, és 
jelennek meg helyettük mások, hogy aztán néhány 
hónappal később újra visszaálljon a korábbi 
helyzet. 
Mondák, hiedelmek a madárvonulásról: 
Persze, mint sok más, megmagyarázhatatlannak 
tűnő jelenség, ez is számos hiedelemnek adott 
tápot: közismert, hogy a középkorban elterjedt 
nézet szerint a fecskék a mocsarak, lápok 
iszapjában telelnek, egy másik téveszme, amely 
pedig egyenesen Arisztotelésztől származott, azt 
hirdette, hogy a kakukkok ősszel karvallyá 
változnak, a kerti rozsdafarkúak pedig 
vörösbeggyé, sőt, akadt, aki úgy vélte, a madarak a 
Holdon telelnek. A valóság, mint oly sokszor, még 
e fantasztikus elképzeléseknél is izgalmasabb 
meglepetéseket, illetve újabb és újabb rejtélyeket 
tartogat számunkra. Az első sikeres madárjelölési 
kísérletről, amely egy vadon élő madár 
vonulásának titkait fürkészte, egy németországi, 
cisztercita apátság priorjának 1250 körül íródott 
beszámolójából van tudomásunk: egy kíváncsi, 
vállalkozó kedvű ember pergamendarabot erősített 
egy füsti fecske lábára az alábbi felirattal: "Ó, 
fecske, mondd, hol töltöd a telet?". Bizonyára 
nagyon örült, amikor a tavasszal visszaérkező 
madáron választ talált kérdésére: "Ázsiában, 
Petrus házában". 
Természetesen az eltelt több száz év alatt a 
befogási módszerek, eszközök és maguk a gyűrűk 
is sokat fejlődtek, kifinomultabbak lettek, illetve 
kiépültek a megfelelő intézmények (pl. az Európai 
Madárgyűrűzési Unió, az EURING) és 
adatbázisok. Néhány, műholdról követett 
madár útvonalát ma már az Internet 
segítségével bárki figyelemmel kísérheti. 
Mit is sikerült megtudni a madarakról e kutatások 
eredményeként? Az első időszakban szinte 
kizárólag az egyes fajok, állományok vonulásának 
feltérképezése volt a célkitűzés, de mára emellé 
már számos olyan, hasonlóan izgalmas kérdés is 
párosult, amelyek megválaszolásához a 
gyűrűzésnél kézben tartott madarak alaposabb 
vizsgálata, illetve a gyűrűzés során szerzett adatok 
más irányú elemzése szükséges. A Földközi-tenger 
partvonalának minden kilométerét átlag 30 000 
vonuló madár szeli át az őszi vonulás csúcsán 
éjszakánként. Számos közülük olyan kis méretű, 
mint pl. a fitisz füzike, amelynek 
szárnyfesztávolsága kb. 20 cm, és testsúlya csupán 
8-12 g, de a telet költőhelyétől 4 000-14 000 km-re 
tölti, vagy a mezei poszáta, amely 21 cm-es 
szárnyfesztávolságával és 14-21 g-os tömegével alig 
számít nagyobbnak, de szintén óriási távolságra, 
2 000 - 9 000 km-re vonul. 
 A 19 g-os átlagtömegű füsti fecske akár 12 000 
km-re is elvonul fészkelőhelyétől. Az ehhez 

szükséges energiát e piciny madarak a vonulás 
előtt felhalmozott, ill. pihenőhelyeken kiegészített 
zsírtartalékaikból fedezik.  
Még nagyobb távolságot tesz meg a sarki csér, 
amely észak-európai költőtelepeiről egészen az 
Antarktisz peremvidékéig vonul, így évente kb. 40 
000 km-es utat tesz meg vonulása során.  
Valamivel könnyebbnek tűnik a dolga azoknak a 
nagy testű madaraknak (pelikánok, gólyák, 
ragadozó madarak), amelyek viszonylag nagy 
szárnyfelületükön vitorlázva, a felfelé szálló 
légáramlatokat (termikeket) "lovagolják meg", 
majd, ha elég magasra jutottak, szinte 
szárnycsapás nélkül húznak el céljuk irányába. 
Termikek csak a szárazföld felett keletkeznek, így 
ezek a madarak nem szívesen keresztezik a 
nagyobb víztömegeket: a Földközi-tengert 
elsősorban a Boszporusznál és a Gibraltári-
szorosnál szelik át. 
Nagyon fontos ezáltal az élőhelyek védelme 
Egy-egy lecsapolt mocsárrendszer, lebetonozott 
part vonuló madarakat foszthat meg évszázadok 
alatt, nemzedékek "memóriájában" rögzült 
táplálkozó-területeiktől, és ezáltal csökkenti annak 
esélyét, hogy a kis vándorok megfelelően 
felkészüljenek az előttük álló, esetenként 
tengereken és sivatagokon átvezető nagy út 
leküzdésére. 

Forrás:MME 

Írta:Nagyné Grecs Anita 

 

 
 

Felhívnám a kedves Lakosság figyelmét a 

2017. 10. 01-jén tartandó 

Európai Madármegfigyelő Napok programra. 

Helyszín: Fülöpszállás, Kelemen-szék 

Gyülekező: Kígyósi Csárda parkoló, 8 óra 

 

Számos csodás kiránduló hely van Fülöpszállás 

környékén. 

pl. Zab-szék(Szabadszállás), Soltszentimrei 

gyepek. 

A Kiskunsági Nemzeti Park Túranaptárában is 

gazdag kínálat található! 
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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. 

Következő várható megjelenés:  

2017. december 

 

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

