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Fülöpszállás község 

Képviselő-testülete nevében 

minden kedves Olvasónak 

kellemes húsvéti ünnepeket 

kíván: 

Gubacsi Gyula 
polgármester 

 

 
 

 
Kiadványunk színesben letölthető a 

www.fulopszallas.hu/fulopszallasi-ujsag  

weboldalról! 

 

 
 

 

Tisztelt Felhasználók! 

 

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 

Kiskőrösi Üzemmérnöksége értesíti tisztelt 

Felhasználóit, hogy 

2017. 04. 20 - 2017. 04. 28.  

között 

ivóvízhálózat fertőtlenítési munkákat végez 

Fülöpszállás településen. 

Fenti időszakban a víz enyhén klóros lesz, 

annak zavarosságával, időszakos vízhiánnyal 

és nyomáscsökkenéssel kell számolni.  

Ivóvízszükségletüket az esetleges rövidebb 

vízhiányos időszakok áthidalására 

előtárolással szíveskedjenek biztosítani. 

Megértésüket és türelmüket köszönjük! 

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 

Kiskőrösi Üzemmérnökség 

  

 

Tisztelt fülöpszállási Lakosok! 

Az elmúlt év utolsó napján -hagyományteremtő 

jelleggel- megrendeztük az első fülöpszállási 

Jótékonysági Szilveszteri bált, melyre meghívtuk 

településünk vállalkozóit is. A rendezvény – 

néhány kiküszöbölhető apróságtól eltekintve - jól 

sikerült, pozitív visszhangra talált a lakosság 

körében. A támogatásokat és az est folyamán 

befolyt összeget Fülöpszállás első játszóterének 

kialakítására fordítjuk, melyet szeretnénk mielőbb 

átadni. 

/Folytatás a 2. oldalon/  

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

Terveink szerint 2017-ben is lehetőséget 

biztosítunk arra, hogy lakosaink egy jó hangulatú 

esten, barátaik körében búcsúztassák az évet. 

Terveink között szerepel az 52-es főutat, a 

Szabadszállás – Kerekegyháza közötti közúttal 

összekötő, 6 km hosszú, önkormányzati tulajdonú 

külterületi út felújítása.  

2016. végén Fülöpszállás Község Önkormányzata 

40,6 millió forint kormányzati támogatást kapott a 

balázspusztai bekötőút, 52-es főúttól kezdődő, 

közel 2 km-es szakaszának felújítására. Az összeg 

az elmúlt napokban megérkezett az Önkormányzat 

számlájára, így az előkészítő munkák lezárását 

követően, az év második felében megkezdődhet az 

útszakasz régóta várt rekonstrukciója. Az 

összekötő út további 4 km-es szakaszának 

felújítására Fülöpszállás és Szabadszállás közösen 

pályázatot nyújtott be. Pozitív eredmény esetén ez 

a szakasz is teljes hosszban megújul és újra 

használható lesz. 

A napokban további két pályázat előkészítésén 

dolgozunk, melyekkel a belterületi utcák javítására 

és a Községi Konyha épületének belső felújításra 

szeretnénk forrást szerezni. 

Az Önkormányzat által korábban benyújtott 

pályázatok végleges bírálatára még várnunk kell, 

de bízom benne, hogy rövidesen Támogatói 

Okiratokkal rendelkezünk és megkezdhetjük a 

tervezett beruházásokat. 

Civil szervezeteink ismét sikeresen szerepeltek a 

Nemzeti Együttműködési Alap: „Civil szervezetek 

működési célú támogatása 2017” pályázati 

kiírásán. A Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület 

600.000 forint, a Fülöpszállási Sportegyesület 

400.000 forint, a Súlyemelő és Szabadidő 

Sportegyesület 350.000 forint vissza nem 

terítendő támogatást nyert, működésüket segítő 

eszközök beszerzésére.  

Közfoglalkoztatás keretében 3 különböző 

programban több, mint 40 embernek ad munkát 

az Önkormányzat. Bővítjük a kertészetet, külön 

foglalkozunk az utcák, járdák és a település 

zöldfelületeink megújításával, karbantartásával.  

A Polgármesteri Hivatal udvarát követően újra 

füvesítésre kerülnek a központi parkok is. 

A Húsvéti Ünnepet követően több száz tő egynyári 

növénnyel igyekszünk szebbé tenni Fülöpszállás 

közterületeit. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

rendszerének átalakításával 2017. május 1-től 

változik településünkön a hulladékszállítás 

szolgáltatója. Az Izsák-Kom Nonprofit Kft. helyett, 

az Ökovíz Nonprofit Kft. lesz a térség 

hulladékkezelési közszolgáltatója. Az előzetes 

tájékoztatás szerint az új szolgáltató változatlan 

áron és azonos ütemben végzi a hulladék 

elszállítását, a későbbiekben pedig bevezetésre 

kerül a zöldhulladék gyűjtése és az iskolai 

papírgyűjtés is.  

Gubacsi Gyula 

polgármester 

 

 

Orvosi ügyelet 

2017. április 1-től a központi orvosi ügyeleti 

szolgálat, a hatályos jogszabályokban rögzített 

előírások szerint az ellátási területen folyamatosan 

egy fő orvossal, egy fő ápolóval valamint egy fő 

gépjárművezetővel és gépkocsival működik tovább, 

Szabadszállás központtal. 

A Morrow Medical Zrt. a központi orvosi ügyeleti 

szolgálatot az illetékességi területen belül a 

betegekhez történő kiszállással munkanapokon 

16.00 órától másnap reggel 08.00 óráig, pénteken 

13.00 órától másnap reggel 08.00 óráig, illetve 

munkaszüneti napokon és ünnepnapokon 08.00 

órától másnap 08.00 óráig folyamatosan, 24 

órában látja el. 

A Morrow Medical Zrt. biztosítja továbbá 

munkanapokon 16.00 órától 08.00 óráig, 

pénteken 13.00 órától másnap reggel 08.00 óráig, 

továbbá hétvégén és munkaszüneti napokon 08.00 

órától másnap 08.00 óráig folyamatosan, 24 

órában a betegek ellátását a 6080 

Szabadszállás, Mindszenty tér 5. szám alatti 

rendelőben. 

A központi orvosi ügyelet telefonszáma (ami a 

rendelőben csörög): +36 (76) 353-324 

 

Önkormányzat 
 

 

Tájékoztató az óvodai beíratásról 
 

Fülöpszállási Mesevár Óvodába történő 
beiratkozás időpontja 

A 2017/2018–as nevelési évre: 

2017. április 24. (hétfő) 8.00 – 11.00 óra, és 

2017. április 25. (kedd) 8.00 – 11.00 óra között.  

 

A beiratkozás helyszíne: 

Fülöpszállási Mesevár Óvoda,  
6085 Fülöpszállás, Petőfi S. u. 3. 

Intézményvezető: Csepregi Lászlóné,    
telefon: 78/435- 030 
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Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 

 a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát, 

 a gyermek TAJ kártyáját, továbbá 

ha a gyermek érintett, 

 a gyermek esetleges betegségeit igazoló 
dokumentumokat, 

 az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító 
körülményeket igazoló dokumentumokat, 

 amennyiben a gyermeke halmozottan 
hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását 
biztosítani kell, úgy az ezt igazoló 
dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő 
vagy szülők nyilatkozata). 

 

 

Tájékoztató az iskolai beíratásról 
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi 

Járási Hivatal közleménye szerint 

a beiratkozás Kiskőrös Járás összes általános 

iskolájában, így a  

KT Herpai Vilmos Általános Iskolában is: 

2017. április 20. napján 8-19 óráig 

(csütörtök) 

2017. április 21. napján 8-19 óráig (péntek) 

közötti időszakban történik. 

A beíratáshoz szükség van: 

 a szülők (gondviselő) személyazonosító 

igazolványára, 

 a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági 

igazolványra, 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító 

és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra 

(lakcímkártya) 

 

 az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai 

szakvélemény, vagy a Szakértői Bizottság 

szakértői véleménye az iskolaérettségről, 

sajátos nevelési igény megállapításáról) 

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 
is kérheti. 

Önkormányzat 

 

 

Megalakult a Szabadszállási 

Mentőalapítvány 

 

Örömmel tájékoztatjuk Fülöpszállás lakosságát, 

hogy megkezdte működését a Szabadszállási 

Mentőalapítvány. Az alapítvány céljai: a 

Szabadszálláson szolgálatot teljesítő mentőautók 

eszközparkjának fejlesztése a magasabb színvonalú 

ellátás elősegítésének érdekében, a mentőállomás 

dolgozóinak továbbképzésének támogatása, a 

szakmai színvonal emelése, illetve szinten tartása 

céljából. Kapcsolatfelvétel, együttműködés, közös 

programok szervezése az olyan alapítványokkal, 

egyesületekkel, amelyek hasonlóan fogalmazzák 

meg és magukénak érzik az egészségnevelés, 

elsősegélynyújtás, egészségmegőrzés valamint a 

közösségépítésben lévő értékeket. Egészségügyi 

programok szervezése elsődlegesen a 

mentőállomás működési területén belül. 

Amennyiben segíteni szeretnék működésünket, az 

alábbi bankszámlaszámra várjuk támogatásukat:  

Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet: 

52800014-10116199 

További információt alapítványunkról Asbóth 

György kuratóriumi tagtól kaphatnak a  

06-20-9725421 telefonszámon, illetve a 

szallasimentoalapitvany@gmail.com e-mail címen. 

Juhász József  

kuratóriumi elnök 

mailto:szallasimentoalapitvany@gmail.com
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Március 15-i ünnepség 

Fülöpszálláson március 15-én 15 órakor 

kezdődött az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc 169. évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepi műsor a Faluházban.  A Himnusz 

elhangzása után Gubacsi Gyula polgármester 

tartotta az ünnepi beszédet. A Herpai Vilmos 

Általános Iskola 6. osztályos tanulóinak 

mozgással színesített műsora után a község 

központjában lévő Petőfi-szobornál helyezték el az 

emlékezés koszorúit az önkormányzat és az 

általános iskola képviselői. 

 

 

 

 

 
 

Szöveg: Kesikné Horogszegi Márta,  
Fotók: Morvai József 

Forrás: vira.hu 

Hírek az iskolából 
 

Kedves Olvasók! 

2017. február 11-én újra megtelt a Faluház. Az idei 

évben is sokan eljöttek, hogy részesei lehessenek 

az iskola által szervezett farsangi rendezvénynek. 

Hetek áldozatos munkája kell ahhoz, hogy egy 

ilyen sikeres rendezvény létrejöhessen. Kis 

iskolánk diákjai, tanárai, szülői készülődése 

példamutató. Az ötleteknek és a munkának 

megvan a gyümölcse, ez pedig a siker. A siker 

fontos mindenki számára, ez ad további erőt és 

lendületet. A cél az volt, hogy jól érezze magát 

mindenki és egy kicsit kizökkenjünk a 

hétköznapok egyhangúságából.  

A nyolcadik osztályosok orosz tánca csodás keretbe 

foglalta a délutánt. A szép ruhákban megjelent 

nyolcadikos lányok tánca lenyűgözte a közönséget, 

míg a fiúk dinamikus, pörgős tánca kellően 

megalapozta a hangulatot. 

Az alsóban a legkisebbek Túró Rudik voltak. A 

másodikosok Fülöp atya képzeletbeli 

szeretetköntösében próbáltak jók lenni, míg a 

harmadikosok pizsi-partyt mutattak be. A 

negyedikesek ádáz harccal, szellemirtókként 

szelídítették meg a szellemet.  

A felsőben is színes volt a paletta. Az ötödikesek a 

cirkusz varázslatos világát idézték a színpadra, míg 

a hatodikosok babaként keltek életre, illetve 

modern táncot táncoltak. A hetedikesek dobálták a 

lábaikat a hangulatos kán-kán dallamaira. 

Nagyon köszönöm mindenkinek önzetlen 

segítségét, támogatását. Jó volt látni és érezni 

újfent az összefogást! 

A farsangi rendezvényen kívül versenyek 

tekintetében is aktív időszak van mögöttünk. 

Iskolánk diákjai számos versenyen 

megmutathatták, kipróbálhatták képességeiket. 

Részt vettünk az „Értékőrzők Bács-Kiskunban” 

című történelemversenyen és 5. helyezést értünk 

el, népdaléneklő versenyen, Kiskőrösön, ahol 

arany, ezüst és bronz minősítést kaptunk, 

rajzversenyen 3. helyezést értünk el, voltunk 

Jakabszálláson az alsósokkal sorversenyezni és 

Csengődön focicsapatunk megnyerte a Balaton 

kupát, így nálunk van a vándor kupa.  

Február 2-án vezetői tanfelügyelet volt az 

iskolában, ahol pozitív véleményt és értékelést 

kaptam a vezetői munkámról és az iskola 

működéséről az Oktatási Hivatal szakértőitől. 
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Jelenleg folyik a mérések és az év vége 

előkészítése, valamint készülés a sok-sok 

versenyre, ami még lesz az idei tanévben.  

Május 20-án iskolánk jótékonysági 

műsoros délutánt tart a Faluházban. 

Minden osztály készül egy kis 

műsorszámmal. Nagyon hangulatos lesz, 

szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

 
Dezső Győző 

igazgató 

 

 
 

 

Ranga Tanárnőre Emlékezünk 

Alapítvány 

Tisztelt Támogatóink! 

Köszönjük felajánlásaikat, melyek eredményeként 

a KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos 

Általános Iskolája tanulóit segítő Ranga 

Tanárnőre Emlékezünk Alapítvány minden 

évben gyarapodik.  

Iskolánkban 1993-ban jött létre az alapítvány 

abból a célból, hogy minden évben szavalóversenyt 

rendezzünk 1990. április 28-án tragikus 

körülmények között elhunyt kolléganőnk, Ranga 

Sándorné Papp Anna emlékére.  

Magyar-történelem szakos tanárnő volt, aki 

szenvedélyesen szerette a verseket, a versmondást. 

Az alapítványt férje, Ranga Sándor hozta létre. 

Eddig 23 alkalommal került megrendezésre a 

verseny, melyre a környező települések diákjai is 

beneveznek.  

 

Az alapítvány célja: anyagilag támogatja az iskolát 

a tehetségek fejlesztésében; a gyengébb képességű 

gyerekek felzárkóztatásában; iskolai kirándulások, 

tanulmányi versenyek szervezési, díjazási 

költségeinek felvállalásával; műszaki, technikai 

berendezések, szemléltető eszközök beszerzésével. 

Köszönjük támogatóink segítségét, akik adójuk 1 

%-át részünkre felajánlották. 

A 2016-ban felajánlott 1 %-ot az alábbi célokra 

fordítottuk: 

- Ranga Tanárnőre Emlékezünk 
Szavalóverseny lebonyolítása; 

- Tanév végi jutalomkönyvek vásárlása; 
- Oktatójátékok vásárlása. 

 

A 2017-es évben ismét lehetőségük lesz arra, hogy 

a már befizetett személyi jövedelemadó 1 %-

ának felhasználásáról szabadon rendelkezzenek. 

Amennyiben a fenti célokkal egyetértenek,  kérjük, 

kedvezményezettként a  

Ranga Tanárnőre Emlékezünk Alapítványt 

jelöljék meg. 

Adószám: 18351150-1-03 

 Tisztelettel: 

Kuratórium tagjai 

 
 

Könyvtár és IKSZT hírei 
 

Tisztelt Fülöpszállási lakosok! 

Térítésmentes informatikai képzések indulnak a  

GINOP-6.1.2-15  

„Digitális szakadék csökkentése” 

 projekt keretében. 

A képzésekkel kapcsolatosan bővebb információt a 

Községi Könyvtárban Cseh Szakáll Beátánál, illetve 

a 06 (78) 435-688-as telefonszámon kaphat. 

Szeretettel várom az érdeklődőket, éljünk 

minél többen a program nyújtotta 

lehetőséggel! 

Cseh Szakáll Beáta 
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Molnárné Fekete Ildikó 

Tel.: +36 (70) 458-5080 
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Beszámoló a Közösségi Ház életéből 

Januárban iglut építettünk a gyerekekkel. Az 

előkészületek már a nyáron elkezdődtek. Tejes 

dobozokat gyűjtöttek többen, hogy az első igazi 

fagy beköszöntével színes jégtéglákat 

készíthessünk bennük. Ez után már csak egy kis 

hóra kellett várnunk, hogy minden adott legyen az 

építkezéshez. Mikor belevágtunk, mivel éghajlati 

adottságainkból kifolyólag nem rendelkezünk nagy 

iglu építő gyakorlattal, szembesülnünk kellett 

néhány problémával, de kreatívan megoldottuk. 

Kicsit kicsi lett, kicsit szögletes (van még mit 

tanulni az eszkimóktól), de jól szórakoztunk. 

 

 

 

Februárban farsangi kézműves foglalkozást 

tartottunk. A farsangi bálra egyedi álarcokat 

készítettünk a gyerekekkel. 

 

 

 

 

Az elmúlt negyedévben négyszer voltunk 

színházban. Február közepén, Budapesten a József 

Attila Színház előadásában Bohumil Hrabal 

Sörgyári capriccio vígjátékát, majd február 

közepén a Bugaci Tanyaszínház A lúzer című 

bohózatát láthattuk Soltszentimrén, és március 

elején, Solton a Vécsey Károly Művelődési Házban 

a kiskőrösi Szilveszter Társulat Kishont Ferenc: A 

házasságlevél című darabját néztük meg. 

Szintén Solton, a Tihanyi Vándorszínház 

előadásában a Mese Mátyás királyról című zenés 

mesejátékot láttuk a gyerekekkel. 
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Nemzeti ünnepünk előtt, március 13-án, Solton, 

Vécsey Károly honvéd, vezérőrnagy, az aradi 

vértanúk egyikének lakhelyét, az 1826-ban épült 

Vécsey-kastélyt járhattuk körbe. A történet 

pikantériája, hogy a birtokot I. Ferenc császár 

adományozta Vécsey Ágostonnak, Vécsei Károly 

édesapjának.  

Az épület jelenleg Könyvtárként funkcionál, itt 

őriznek néhány tárgyi emléket is, melyek ebből a 

korból maradtak ránk. 

 

 

Március végén az Ügyeskedők kézimunkakör 

munkáiból nyílt kiállítás a könyvtár 

olvasótermében. Különböző technikákkal készült 

húsvéti alkotásokban gyönyörködhettek az 

érdeklődők. 

A megnyitó beszédben elhangzott: 

Ma a hatékonyság és a gazdaságosság miatt (kevés 

szerencsés kivételtől eltekintve) munkánk egy-egy 

részfeladat elvégzéséből áll.  Emiatt sokszor 

robotnak érezzük magunkat. Ezt ellensúlyozandó, 

a mindennapi rutinból kilépve megálmodunk 

valamit, megtervezzük, majd megvalósítjuk és 

gyönyörködünk munkánk eredményében. 

Ez az az alkotási öröm, mely feltölt, testet, lelket 

gyógyít , és ez ösztönöz bennünket, hogy  újra és 

újra tűt fogjunk kezünkbe és időt áldozzunk… 

A másik, ami motivál, hogy hétről hétre 

összejöjjünk, hogy a fiatalokkal megismertessük, 

megszerettessük ezeket a technikákat és ötleteket 

adjunk alkalmazásukhoz. 

Ezek a foglalkozások segítenek kibontakoztatni 

kreativitásukat, az elkészült művek sikerélményt 

adnak, amin keresztül nő az önbizalmuk. Várjuk 

őket sok szeretettel! 
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Itt szeretném megköszönni a kiállítók nevében, 

hogy megtiszteltek figyelmükkel és 

érdeklődésükkel. 

 

 

A húsvéti készülődés jegyében április elején 

kézműves foglalkozást tartottunk a gyerekek 

részére. Ez alkalommal decoupage technikával 

díszített tojásokat készítettünk. 

Gaálné Teréki Erzsébet 

 

Civil szervezetek 

 

Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület 

 

„Még mindig „Menyasszonyok….” 

   November legvégén sikerült megnyitni a 

Menyasszonyok anno… című kiállításunkat, így a 

decemberi Fülöpszállási Újságba csak hírként 

került be.  

Most egy kicsit bővebben: 

Várakozáson felüli mennyiségű (147 db), és 

minőségű, értékű képet kaptunk attól a 49 

lakostól, akik támogatták elképzelésünket. Többen 

a képhez, vagy a rajta szereplőkhöz tartozó 

történettel is megajándékoztak bennünket. 

Mindenkinek köszönjük az értékes segítséget, 

hozzáállást!  

   A képeken kívül tárgyi emlékeket is kaptunk: 6db 

fátyol- és koszorútartó fali szekrénykét, ami régen 

a „tisztaszoba” egyik ékessége volt. Közülük 

kiemelném Körmendi Lajos adományát, aki egy 

szekrénykébe gyűjtötte nagymamája, édesanyja, és 

felesége fátylát- koszorúját, esküvői képét. 

Ungerbiller Évike nagymamája esküvői ruhájának 

egy részét őrizte meg, ebbe öltöztettük az általa 

beszerzett próbababát. Ugyancsak ő hozta 

édesanyja esküvői ruháját, csokrát, és kiállítottunk 

esküvői ékszereket is, amiket Cseh Szakáll Beáta 

horgolással, Kubinyi Katalin pedig porcelánból 

készített. Utóbbiak másik teremben kaptak helyet, 

hisz korban nem a fotókhoz kapcsolódnak, de a 

kiállítást gazdagítják. Ugyanúgy, ahogy az elmúlt 

évtizedek ismert vőfélyeitől kapott szövegek, 

rigmusok. Közülük fényképünk is van Juhász 

Gyula, Nagy László és Kiss Károly vőfélyekről. 

Utóbbitól a Vőfélykönyvön kívül kitűző szalagokat 

is kaptunk. Rigmusok, köszöntések 

(Fidler)Gubacsi Antaltól is maradtak, ezeket 

Bende János őrizte meg. Az esküvő nálunk 

szokásos mozzanatait később készült fotókon 

láthatják, ezekkel illusztráltuk a verses szövegeket.  

   Visszatérve az esküvői fotókra: 1945. előttieket 

kértünk, s a legrégibb egy 1888. febr. 12-i kép. 

Ezen Ámonné Nagy Ilona ükapja látható második 

esküvőjén. Ettől indulva időrendben szerepelnek a 

fotók.  

   Az idősebb látogatók különösen élvezettel 

nézegették, hisz sok, általuk már öregként ismert 

arc fiatalon mosolyog rájuk. De bárkinek 

érdekesek lehetnek a korabeli ruhák, frizurák, 

beállítások, képminőségek stb. Abban mindenki 

egyetértett, hogy smink nélkül is milyen szépek 

voltak ezek a boldog fiatal párok. 

    A kiállítás szétbontása után a közreadók 

köszönetképpen megkapják ezeket a nagyított, jó 

minőségű fotókat, másolatukat pedig albumba 

rendezzük és felajánljuk a helyi Értéktárnak. 

Aki szeretné, hogy az ő felmenője is bekerüljön 

ebbe az albumba, pótlólag még hozhat képet, 

örömmel vennénk. 

A kiállítás még megtekinthető, akit érdekel, a 

közösségi Ház kapuján és a Szőnyi háznál kiírt 

módon vegye fel a kapcsolatot! 

Kubinyiné Horogszegi Sára 
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Fotók a „Menyasszonyok anno…” kiállításról 

 

                  TeFE Kubinyiné Horogszegi Sára 

 

 

 

 

Madarász Suli 

Április-május kiemelt fecskevédelmi 
időszak Magyarországon 

Miközben a hazai füsti- és molnárfecske-állomány 

felére, a tiszai partifecskéké pedig alig 10%-ára (!) 

csökkent hazánkban 2015-re, a madárcsoport 

szerepe a klímaváltozás miatt egyre fontosabbá 

válik az emberek, társ- és haszonállataink 

egészségvédelme szempontjából is. 

 
Molnárfecske (Fotó: Orbán Zoltán) 
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Miért is gond, ha eltűnnek? 

A melegedő időjárással új szúnyogfajok és az 
általuk terjesztett kórokozók jelennek meg 
Magyarországon. Az egészségünket veszélyeztető 
betegségeket terjesztő szúnyogok, és a szintén a 
klímaváltozás hatására érkező újabb kártevő 
rovarok elleni biológiai védekezésben is óriási 
szerepe van azoknak az állatoknak, például a 
fecskéknek (és a denevéreknek), melyek 
természetes úton csökkentik ezek számát. 

Miért fogy a számuk? 

Ezért is aggasztó a hazai fecskeállomány 
ezredfordulót követő drámai csökkenése. Ennek 
hátterében: 

1. az élőhelyek átalakítása, fészkelőhelyek és 
táplálék csökkenése (a háztáji- és 
legelőállat-tartás összeomlása, túlzott 
kemizálás és akár a nem megfelelően 
végzett szúnyogirtás); 

2. a klímaváltozás (sár fészeképítő-anyag 
hiánya a szárazodó tavaszokon, óriási 
vonulási veszteségek, különösen tavasszal); 

3. és ami talán elkerülhetősége miatt is a 
legszomorúbb, a kedvezőtlen társadalmi 
változások, a fecskefészkek leverése, a 
madarak elzavarása áll. 

  

A lakosság rendkívül sokat tehet a 
fecskékért! 

A napjainkra teljes egészében városiasodott, 
sárfészket építő fecskék védelmében a lakosságnak 
kiemelten fontos szerepe van. 
Állománycsökkenésük megállítását, megfordítását 
mindenekelőtt: 

 a meglévő aktív természetes fészkek, 
fészektelepek fokozott védelmével; 

 fecske- és denevérbarát épület-felújítással; 
 az ezek mellé március-áprilisban 

kihelyezett műfészkekkel; 
 április közepétől június végéig 

sárgyűjtőhelyek létesítésével és 
fenntartásával; 

 valamint az ember-fecske konfliktusok 
hátterében álló ürülékpotyogást 
megszüntető fecskepelenkák felszerelésével 
érhetjük el. 

A partfalakban fészkelő partifecske-kolóniáknak is 
segíthetnek az emberek, ha a lejtősre erodálódás 
miatt költésre alkalmatlanná vált, méternyi magas 
földfalakat családi kalákában, baráti társasági 
összefogás keretében ásóval függőlegesre faragják. 

 

Önt is várja a Madárbarát kert program! 

A Madárbarát kert program a különböző lakó- és 
munkahelyi környezethez alkalmazkodó 
madárvédelmi módszertani gyűjtemény. A 
Madárbarát kert a családi házak, háztáji kiskertek, 
parkok és arborétumok; a Madárbarát óvoda és a 
Madárbarát iskola az oktatási intézmények; a 
Madárbarát panel a panelházak lakóinak, a 
Madárbarát munkahely az irodában dolgozók és 
munkáltatók alprogramja. 

A programban való részvételhez nincs szükség 
különösebb madártani ismeretre, jártasságra, a 
regisztrációt követően megküldött Madárbarát 
Kert Kalendárium és a honlap minden szükséges 
információt tartalmaz. A különböző madárvédelmi 
eszközök és téli madáreleség pedig a kertészeti és 
barkácsüzletek mellett az MME boltjában is 
beszerezhető. 

Elegendő már egy-két madárodú, egy itatónak 
használt virágalátét, télen pedig egy kis etető a 
kertbe, az óvoda- és iskolaudvarba, ablakba, és 
máris élvezhetjük tollas barátaink közelségét. Ha 
pedig már ott vannak, a pedagógusokat és a 
szülőket a nevelésben, a gyerekeket és felnőtteket a 
kikapcsolódásban, a gazdálkodókat és a kiskert 
tulajdonosokat a kártevők távoltartásában segítik a 
madarak. 

Az elismerő tábla megszerzésének feltétele, hogy a 
program résztvevője a regisztrációt követően 
legalább egy mesterséges madárodú 
kihelyezésével, itató folyamatos működtetésével és 
téli madáretetéssel végzett egy évnyi madárbarát 
kertészkedést követően a regisztrációs csomagban 
kapott jelentőlap beküldésével tájékoztassa az 
MME központi irodáját az általa végzett 
madárvédelmi munkáról. Az információk 
értékelését és elfogadását követően postai úton 
megküldjük a ház falára, ajtóra, kerítésre 
kihelyezhető elismerő táblát, mely hirdeti, hogy itt 
egy madárbarát lakik és tevékenykedik. 

(Forrás:MME) 

Nagyné Grecs Anita 
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http://www.mme.hu/napi-madarvedelem/madarvedelmi-eszkozok/teli-madaretetes.html
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