Tisztelt Fülöpszállásiak!
A Képviselő-testület döntése értelmében 2015. február 1-jén megkezdtük Fülöpszállás
helyi értéktárának kialakítását. Célunk olyan helyi értékek összegyűjtése, amelyek
lakosságunk számára fontosak, amelyek falunkhoz kötődnek, amelyek helyi
sajátosságokat hordoznak, amikre büszkék lehetünk.
Ilyen érték lehet: hagyományokhoz, tájhoz, élővilághoz, személyekhez, tárgyakhoz,
épületekhez, mesterséghez, alkotótevékenységhez, gasztronómiához (helyi étel, vagy
italkülönlegesség), stb. kapcsolódó nemzeti-helyi sajátosság, amit a jövő
generációjának meg szeretnénk őrizni.
Ezen értékek összegyűjtését az Önök aktív közreműködésével szeretnénk elvégezni.
Összegyűjtésük után a Települési Értéktár Bizottság kiválasztja azokat a helyi értékeket,
amelyeket ebben az értéktárban fog elhelyezni. Az értéktár a Szőnyi Gyula-féle
lakóházban kap helyet (annak megfelelő átalakítása után). Itt – reményeink szerint méltó környezetbe kerülnek településünk féltve őrzött kincsei. Ennek anyagi fedezete
nyertes pályázati pénzből biztosított.
A helyi értékek közül az arra érdemesek a megyei-, vagy akár az országos értéktárba
is bekerülhetnek, így településünk hírnevét öregbíthetik, ismertségét növelhetik.
Segítségüket kérjük tehát ehhez a fontos munkához!
Tegyenek javaslatot az Önök szerint helyi értéknek minősülő dolgokra, vagy
személyekre! Kérjük, minél többen kapcsolódjanak be e fontos gyűjtőmunkába,
ötleteikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat, jöjjenek el 2015. június 9-én (kedden)

este 6 órára a régi könyvtár épületében tartandó megbeszélésre!
Erre az alkalomra már kidolgozzuk azt a kérdőívet, mely segít az értékek
kiválasztásában. A további tennivalókat is ekkor beszéljük meg.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Kedves Fülöpszállási Fiatalok, Tisztelt Lakosok!
Legyetek a

Fülöpszállás Értékőrzője cím birtokosai!

o Menjetek el szüleitekhez, nagyszüleitekhez, dédszüleitekhez,
 kutassatok padláson régi, megőrzendő, ott csak porosodó tárgyak után,
 keressetek fényképeket falusi eseményekről,
 lapozzatok régi receptkönyveket, füzetecskéket, tipikus fülöpkei kaják
után kutatva
o sétáljatok falunkban, fotózzatok megőrzendő természeti vagy épített értéket,
o keressetek fel idős embereket, készítsetek velük riportot megőrzendő tevékenységükről,
értékőrző közösségi munkájukról,
o kutassatok falunk híres szülöttei, itt tevékenykedő híres emberei után, írjatok róluk,
o keressetek fel földműveléssel, állattartással régóta foglalkozó embereket, kérdezzétek
őket megőrzendő eszközeikről, értékeikről, jól termeszthető növényeinkről, tipikus
állatainkról, s mindezek esetleges régi-új hasznosításáról,
o nézzetek utána falunk művészeinek, van-e fellelhető emlékük településünkön, vagy hol
találhatunk esetleg ilyet,
o gyűjtsetek, keressetek településünkre jellemző /alföldi/ népművészeti alkotásokat,
o keressetek, kutassatok olyanok után is, amire ebben a felhívásban nem is gondoltunk,
ám megőrzendőnek, értéknek tartjátok!
Kezdjétek a munkát, figyeljétek felhívásunkat, hogy a cím elnyeréséhez mit kell tennetek
összegyűjtött „értékeitekkel”!
Kérünk Benneteket, ha már most van segítő ötletetek vagy tervetek, gyertek Ti is
2015. június 9-én (kedden) este 6 órára
a régi könyvtár épületében tartandó megbeszélésre!
Szeretettel várunk minden (nem csak) fiatal, helyi értékeket őrizni szándékozó lakost!
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