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Biztos állást keres? 
Az Állampusztai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet várja leendő dolgozóit. Ha 
elmúlt 18 éves, érettségizett, és szeretne a 
hivatásos állomány tagja lenni, jelentkezzen a 
körletfelügyelői, vagy egyéb meghirdetett 
álláshelyünkre. 

 
 
Részletes információkért lapozzon a 11. oldalra! 

 
 

 
Kiadványunk színesben letölthető a 

www.fulopszallas.hu/fulopszallasi-ujsag  

weboldalról! 

 

 
 

 

XIV. Fülöpszállási 

Falunap 

2017. augusztus 19. 

 

Ízelítő a programokból: 

Főzési lehetőség baráti 

társaságoknak és civil 

szervezeteknek 

Molnár Orsi 

Hagyományőrző csoportok 

fellépése 

Bitangolók 

Palatinus Attila StuntRider 

Mon Cherries 

Operett Voices 

Szabó Ádám 

Tűzijáték 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arcfestés – henna – ugrálóvár – 

körhinta – lufihajtogatás - 

kenyérlángos 

Minden kedves Olvasónak 

élményekben gazdag nyári 

kikapcsolódást kíván: 

Gubacsi Gyula 

polgármester 

http://www.fulopszallas.hu/fulopszallasi-ujsag
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Tisztelt fülöpszállási Lakosok! 

A nyári pihenő megkezdése előtt szeretném 
néhány mondatban tájékoztatni Önöket közös 
dolgainkról, a községünket érintő aktualitásokról. 
Hosszú várakozást követően 2017. májusában 
ismerté váltak a Terület– és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében meghirdetett 
pályázatok eredményei. 
E felhívás keretében településünk 3 pályázatot 
nyújtott be, több mint 300 millió forint értékben. 
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy mindhárom 
benyújtott kérelmünk pozitív bírálatot kapott, így a 
beruházások rövidesen elkezdődhetnek 
községünkben. Ebből a forrásból épül majd az új, 3 
csoportos óvoda, felújításra kerül az Egészségház 
melletti régi óvoda épülete, illetve megoldódik a 
településközpont csapadékvíz elvezetésének 
problémája. 
Az Önkormányzat egy Suzuki Ignis személyautót 
vásárolt a Polgárőr Egyesületnek, melynek 
átadására a Polgárőr Egyesület és az 
Önkormányzat által szervezett majálison és 
gyereknapon került sor. Ezzel a beruházással egy 
üzembiztos, terepen is használható gépjármű áll a 
szervezet rendelkezésére.  
A Polgármesteri Hivatal előtti parkban ismét 
felállítottuk a párakaput, használják a nyári 
kánikulában egy kis felfrissülésre. 
A helyi feladatellátás segítésének érdekében a 
képviselő-testület tavaly év végén döntött – saját 
forrás terhére - egy új gépjármű beszerzéséről, 
melyet júniusban vettünk át. Az új Renault Master 
kisteher gépkocsi jobban terhelhető, lényegesen 
komfortosabb és gazdaságosabban üzemeltethető, 
mint a 12 éves elődje. 
A nyertes pályázatokkal számos beruházás fog 
megvalósulni az elkövetkezendő két évben 
Fülöpszálláson. Ugyanakkor a mindennapi 
életünkben több olyan szegmens is van, amelyen 
változtatás, vagy előrelépés szükséges.  
Annak érdekében, hogy felmérjük mi a 
legfontosabb lakosaink számára, egy 
kérdőívet mellékeltünk a Fülöpszállási 
Újság aktuális számához. Kérem Önöket, 
hogy segítsék munkánkat, töltsék ezt ki és 
juttassák vissza hozzánk. A kérdőíveket az 
arra kijelölt gyűjtő edényekbe dobhatják a 
Coop üzletben, a Reál boltban, az 
Egészségházban, és az Önkormányzatnál, 
2017. július 21. péntekig. 
Augusztus 19-én rendezzük meg a már 
hagyományos Falunapot, melyre érdekes 
programokkal várjuk lakosainkat. Remélem, 
találkozunk a rendezvényen! Addig is kellemes 
nyári pihenést kívánok Önöknek! 

Tisztelettel: 
Gubacsi Gyula 

polgármester 

Felhívás a kutyatartók és tájékoztató a 
lakosság részére  

Ezúton is szeretnénk felhívni – első sorban a 
kutyatartók figyelmét – a felelős kutyatartás 
általános szabályaira. 

Az állatvédelmi törvény és a kutyák 
tartására vonatkozó jogszabályok 
előírásainak betartása a tulajdonosok, 
gazdák kötelessége, egyben felelőssége is. 

Az alapvető szabályok előírják, hogy az eb 
tulajdonosa köteles arról gondoskodni, hogy az 
állat korának, fajtájának és szükségleteinek 
megfelelő tartási, élelmezési, gondozási valamint 
egészségügyi körülmények között élhessen. 

Szintén a tulajdonos kötelessége olyan 
körülményeket teremteni, hogy kutyája, 
kutyái a tartási helyükről, udvarból ne 
tudjanak el- vagy kiszökni, függetlenül 
attól, hogy milyen vérmérsékletű kutyáról 
van szó. 

Utcán, közterületen kutyát kizárólag pórázon, 
olyan módon lehet sétáltatni, hogy az még 
időlegesen se maradhasson felügyelet nélkül. Az 
olyan eb, amelynek akár csak mérete miatt is 
szükséges, a szájkosár használata indokolt és 
ajánlott. 

Fokozott figyelemmel és felelősséggel tartozik a 
kutya tulajdonosa a külön jogszabályban leírt 
veszélyes fajták, vagy a külön hatósági eljárás 
keretében veszélyessé nyilvánított kutyák 
tekintetében. Ezen kutyák tartására vonatkozóan a 
Járási Hatósági Főállatorvos, az Állategészségügyi 
hatóság külön előírt eljárási rendje szerinti 
engedélyezési, bejelentési, nyilvántartási, tartási 
szabályokat kell betartani. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kutya 
gazdája, tulajdonosa a kutyáját belterületen 
felügyelet nélkül bocsátja utcára, kóborolni hagyja 
– amennyiben az súlyosabb cselekményt nem 
valósít meg – szabálysértést követ el és 
150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. Szabálysértési feljelentés elsősorban a 
rendőrség körzeti megbízottjánál vagy a Kiskőrösi 
Járási Hivatalnál tehető. 

Szintén bírsággal sújtható az a tulajdonos, aki a 
bejelentési, megjelölési, oltási kötelezettségének 
felszólításra sem tesz eleget, a bírság összege, 
többször ismételhetően, esetenként 30.000 
– től 50.000 Ft-ig terjedhet. 

A jogkövetkezmények terhe mellett – 
elsősorban a balesetek, kutyatámadások 
elkerülése érdekében - kérjük a 
Kutyatartókat a fentiekben ismertetett 
alapvető tartási, gondozási szabályok 
betartására, főként a kutyák felügyeletéről 
történő gondoskodásra! 

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 
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Felhívás 

Ebösszeírás 2017. 

Tájékoztatjuk a fülöpszállási ebtulajdonosokat és 
tartókat, hogy az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) 
bekezdése alapján Fülöpszállás Község 
Önkormányzata ebrendészeti feladatainak 
elvégzése érdekében a község közigazgatási 
területén tartott ebek vonatkozásában 2017. 
július 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban 
ebösszeírást végez. 

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor 
köteles a törvényben előírt adatokat a települési 
önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A 
tulajdonos köteles bejelenteni az önkormányzatnál 
is, ha 4 hónapos kort elért, vagy annál idősebb eb a 
tulajdonába (akár időlegesen is tartásába) került, 
továbbá ha az eb elveszett, elhullott, más 
tulajdonoshoz került stb.  4 hónaposnál idősebb eb 
csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve 
tartható. Az ebösszeírás „önbevallásos” 
módszerrel történik. A felhívást illetve egy-egy 
adatlapot 2017. június végéig az önkormányzat 
küldi ki minden lakott ingatlanhoz. 

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként 
egy adatlapot, ún. „Ebösszeíró adatlap 2017” kell 
kitölteni és azt (azokat) köteles az 
önkormányzathoz visszajuttatni. A jelen 
tájékoztatóval kiküldött adatlapon túl 
szükséges további adatlapok beszerzése az 
ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Az 
adatlapok beszerezhetők a Fülöpszállás 
Polgármesteri Hivatal (6085 Fülöpszállás, Kossuth 
L.u.2.) 7. számú irodájában, (Tánczos Györgyné-
nél) vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról 
www.fulopszallas.hu 

Az adatlap kézzel és géppel is kitölthető, de az 
aláírás minden esetben elengedhetetlen feltétele a 
benyújtásnak! 

Kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás 
személyesen a Polgármesteri Hivatal (6085 
Fülöpszállás, Kossuth L.u.2.) 7. számú 
irodájában, illetve a 78/435-322/13 mellék 
telefonszámon, Tánczos Györgyné 
ügyintézőnél kérhető. 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi 
módon lehet benyújtani: 

- személyesen: 6085 Fülöpszállás, Kossuth 
L.u.2. 7. számú iroda (Tánczos Györgyné 
ügyintéző) 

- postai úton: Polgármesteri Hivatal 6085 
Fülöpszállás, Kossuth L.u.2.  

- elektronikusan a 
tanczosne@fulopszallas.hu elektronikus 
levélcímre 

Az ebösszeíró adatlapok leadásának 
határideje: 2017. augusztus 31. 

 

A jelenlegi ebösszeírás során a már 

korábban az állatorvosnál bejelentett és 

mikrochip-el ellátott, a központi 

nyilvántartásban szereplő, valamint a 

bilétával rendelkező és a helyi 

nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell 

jelenteni. 

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is 

kötelesek az adatokban bekövetkezett 

változásokat bejelenteni (az eb elveszett, 

elhullott, más tulajdonoshoz került stb.) 

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 

állatvédelmi bírságot von maga után!  

Felhívjuk továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, 

hogy: 

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) 

Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 

2013. január 1. napjától a négy hónaposnál 

idősebb eb csak mikrochippel megjelölve 

tartható, ezért kérem, amennyiben a 

jogszabályban meghatározott kötelezettségének 

még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a 

transzponderrel nem rendelkező ebeket a hatósági 

állatorvosnál megjelöltetni. 

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a beadási 

határidő leteltét követően a bejelentési 

kötelezettség teljesítését, illetve az eb mikrochippel 

történő ellátását, valamint a kötelező oltás 

elvégeztetését az állatvédelmi és az 

állategészségügyi hatóság ellenőrizheti! 

Együttműködésüket megköszönve: 

Simon László sk. 
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 
 
     

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fulopszallas.hu/
mailto:kozigazgatas@csepreg.hu
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MEGHATÓ ÜNNEPSÉG AZ ISKOLÁBAN 

Május 14-én (vasárnap) jeles ünnep volt az 
általános iskolában.  

Dr. Loboda Jánosné Jutka néni, aki 1966-ban 
szerzett tanítónői képesítést, ezen a napon vehette 

át az erről szóló  
ARANYDIPLOMÁT. 

 

 
    Komoly készülődés előzte meg e jeles eseményt, 
hiszen az iskola történetében még nem volt soha 
ilyen ünnepség. Noha élnek közöttünk hál’ 
Istennek még többen nyugalmazott pedagógusok, 
akik 50, sőt 60 éve szereztek diplomát, Ők azonban 
nem korábbi munkahelyükön kérték az elismerő 
oklevelek átadását. Jutka néni gyermekei (Endre 
és Györgyi) viszont úgy gondolták, hogy ez a 
nagyszerű esemény - de leginkább édesanyjuk - 
megérdemli, hogy ünnepélyes keretek, az egykori 
kedves kollégák és jelenlegi pályatársak körében 
történjen ez meg. Amikor ötletükkel felkeresték 
Dezső Győző igazgatót, Ő azonnal örömmel 
vállalta az ünnepség megszervezését és 
lebonyolítását. 

   Az iskola diákjainak műsorával kezdődött az 
ünnepség. Az énekkar szép nyitódalát követően 
Dezső Győző igazgató köszöntötte a megjelenteket, 
külön is dr. Loboda Jánosné Jutka nénit, 
gyermekeit és azok családját. Herpai Krisztina 8. 
osztályos tanuló verssel és három szál rózsával 
mondott köszönetet. 

„Az első rózsával azt kívánom néked, 
Éltessen az Isten nagyon soká téged. 

A második virág a szeretet szava, 
mert Te voltál mindig a szeretet maga. 

 

 

A jóság virága a harmadik rózsa, 
Sok kedves gyermeked beszélhetne róla; 
kiket féltő gonddal vigyáztál, neveltél, 
kiket jó szíveddel oly nagyon szerettél.” 

Ismét az énekkart hallgathattuk, majd Tóth Réka 
8. osztályos tanuló Bódi Irén: Az idő vonatán című 
versét szavalta el. Barkaszi Szilvia, Kollár Katalin 
és Varga Istvánné tanárnők készítették fel a 
szereplőket. 

 

  „Nagy dologra, egyesek szerint a legnagyobbra 
vállalkoznak a pedagógusok, amikor fiataljainkat 
tudásra, szívbéli jóságra tanítják, miközben 
tudásukat megosztják velük, és a mindennapokban 
példaként állnak előttük. 
Ilyen példa dr. Loboda Jánosné, Jutka néni is a 
tanítványai, volt és mostani pedagógus kollégái, 
szülők, a falu lakói előtt, Fülöpszállás életében” – 
kezdte beszédét Dezső Győző, majd röviden 
ismertette Jutka néni életútját. Elmondta, hogy 
„mivel a cél mindenképpen a gyermekekkel való 
foglalkozás volt, 1961-ben felvételt nyert a Bajai 
Tanítóképzőbe, de a két kisgyermek miatt nappali 
tagozat helyett a levelező tagozaton folytatta 
tanulmányait. 1 évig a szomszéd községben 
Szabadszálláson, majd 1962. augusztustól 
Fülöpszálláson dolgozott. 1965. júniusában 
államvizsgát tett. 
1970-ig 3. 4. osztályban osztályfőnök, 1970-től 1 
évig megbízott helyettes, majd 1971-től kinevezett 
igazgatóhelyettes volt 1993-ig, nyugdíjazásig. 

Mint helyettes, az alsó tagozat szakmai irányítása 
és a gazdasági ügyek intézése volt a feladata. 1983-
ban magas színvonalú oktató-, nevelő, közösséget 
segítő munkájáért a művelődési miniszter „Kiváló 
Munkáért” kitüntető jelvényt adományozott 
számára. 1993 júliusában, Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet kapott, majd nyugdíjba vonult. 1999-
ben Kecskemétre költözött.”  

   „Köztiszteletnek örvendő egyéniségének, szakmai 
tekintélyének az alapja mindenekelőtt 
munkaszeretete, becsületessége, szíves 
segítőkészsége, a minden területen megnyilvánuló 
pontossága, töretlen pedagógiai ambíciója, 
embertársai iránti nyitottsága, mélységes emberi 
humánuma, az oktatás egészére vonatkozó 
ismeretei, tapasztalatai voltak. 

A pályát teljes hivatásérzettel, feltétlen odaadással 
szolgálta.” 

Dr. Loboda Jánosné 
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   Köszöntőjének zárásaként kedves szavak, 
jókívánságok kíséretében nyújtotta át Jutka 
néninek az  ARANYDIPLOMÁT.  Hosszú, 
boldog életet, jó egészséget kívánva. 

 

Az énekkar dala után, az ünnepség zárásaként, a 
régi kollégák, barátok nevében Varga István, az 
egykori igazgatója, vezetőtársa meleg szavakkal 
emlékezett az együtt töltött szép munkásévekre, 
küzdelmekre, sikerekre. Elmondta, milyen 
megbízható, pontos segítőtársa volt Jutka néni, és 
hogy milyen fontos szerepe volt abban, hogy az 
egykori nevelőtestület igaz baráti közösségként 
dolgozott együtt. Utólag is megköszönve az egy 
életen át végzett áldozatos munkáját, ő is jó 
egészséget, hosszú életet kívánt szerető családja, 
unokái körében. 

   A család nevében dr. Loboda Endre állófogadásra 
hívta meg a jelenlévőket, ahol régi fényképek 
nézegetése, vidám történetek felidézése mellett 
emlékeztek a már eltávozott kollégákra, barátokra 
is. Jóízű beszélgetéssel, emlékezésekkel zárult a 
jelenlévők számára igazi ünnepet jelentő esemény. 

Varga István 

 
Elismerés a Redemptio Emléknapján 

    Május 6-án Jászberényben, a Déryné 
rendezvényházban fényes külsőségek között került 
sor a Nemzeti Jászkun Emléknap megünneplésére. 

Az esemény történelmi előzménye, hogy 
május 6. a jászkun redemptio, az 
önmegváltás kihirdetésének napja, amely 
2014 óta nemzeti emléknap az Országgyűlés 
döntése alapján. 

A többség számára a redemptio (megváltás) szó 
semmiféle jelentéstartalommal nem bír, viszont a 
jászkunok leszármazottai, a historiográfia az 
egykori Jászkun Kerület sorsfordító történeti 
eseményének tartja. A jászkun önmegváltás 
története 1702-ben kezdődött, amikor I. Lipót 
császár eladta a jászok és kunok lakta területeket a 
Német Lovagrendnek. Az ott élők azonban ebbe a 
változásba soha nem nyugodtak bele, és 1745-ben 
saját pénzükön visszavásárolták szabadságukat és 
régi kiváltságaikat. Hosszas diplomáciai 
előkészítés után Mária Terézia 1745. május 6-án 
Bécsben kiadott oklevele engedélyezte a jászkunok 
számára a megváltást. A szabadságért kifizetett 

összeg a kamatokkal együtt 575 900 aranyforintra 
rúgott, amit csak több évig tartó gyűjtéssel és 
kölcsönökből tudtak előteremteni. Még ezer lovas 
katona felszerelését és a nádor évi tiszteletdíjának 
megfizetését is vállalták. Mária Terézia 
kiváltságlevele visszaállította a jászok és kunok 
örökös kiváltságait, melyek közül a legfontosabb a 
földesúri szolgáltatásoktól való mentesség, a 
szabad tisztviselő- és lelkészválasztás, valamint a 
pallosjog volt. 2014-ben az Országgyűlés Jász-
Nagykun-Szolnok megye országgyűlési 
képviselőinek kezdeményezésére nyilvánította 
május 6-át Nemzeti Jászkun Emléknappá. A 272 
évvel ezelőtti önmegváltás, azaz a szabadságjogok 
visszavásárlása a jászkunok életében évszázadokra 
volt hatással, meghatározta a térség gazdasági, 
kulturális fejlődését, identitását. A redemptiót 
követően létrejövő új közigazgatási egység, a 
Jászkun Hármaskerület (1745-1876) - mely a 
Jászságot, a Nagykunságot és a Kiskunságot 
foglalta magába - székhelye Jászberény lett. A 
jászok és a kunok területei és igazgatási 
autonómiája egészen 1876-ig állt fenn. A 
történelmi Jászkun terület 25 településének 
határából 32 kiskunsági, 9 nagykunsági és 18 
jászsági helység alakult ki. 

A jász és kun kapitányok sokat tesznek azért, hogy 
felelevenítsék, életben tartsák a kun 
hagyományokat, értékeket. Ennek ösztönzésére 
alapította a Jászkun Kapitányok Tanácsa a 
Jászkunság hagyományőrzéséért díjat. Ezt 
minden évben egy – a Tanács által arra 
alkalmasnak ítélt – jász, nagykun és kiskun 
hagyományőrző kaphatja meg. 2017-ben ezt a 
díjat a kiskunok közül a Jászkun Kapitányok 
Tanácsa Fülöpszállás község támogatásával  

Varga Istvánné Fajszi Mária részére 
adományozta „értékmegőrző munkája 
elismeréseként.” A díjat Borbás Ferenc jászkun 
főkapitány nyújtotta át.  

 

 
Gratulálunk a kitüntetettnek, büszkék vagyunk, 
hogy Fülöpszállás – mint az egyik legősibb kiskun 
település – hírnevét ezzel is öregbíthettük!                                                                                                    

Varga István 

Borbás Ferenc és Varga Istvánné 



6 Fülöpszállási Újság 2017. június 
 

Munkalehetőség! 

A Szijártó Bt kerekegyházi 

tojáscsomagoló üzemébe 

 azonnali belépéssel, automata 

gépsor mellé, egyműszakos 

munkarendbe, férfi és női 

munkaerőt keres! 

Jelentkezni: 8-15 óra között a  
76/545-015 vagy  

06/30 915-4553 számon. 

 

 
Fülöpszállási siker a Kárpát-

medencében… 

A KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos 
Általános Iskolájának három tanulója díjazott lett 
a „Mindenünk e zászló” nemzetközi 
gyermekrajzpályázaton. 

A 3. osztályos Tengölics Huba és a 4. osztályos 
Magyar Bálint közös alkotása, egy terepasztal, 
amely a Pákozdi csatát jelenítette meg 
Aranyceruza-díjat, és Tengölics Zakariás 8. 
osztályos tanuló a Székelyhadosztályt ábrázoló 
pajzsa Bronzceruza-díjat kapott (felk.ped.: 
Tengölics Margit). 

 

 

 

 

 
2017-ben ismét összefogott a Honvédség és 
Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, 
a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti 
Emlékhely, valamint a nagyváradi Tanoda 
Egyesület azzal a céllal, hogy az előző évek 
folytatásaként, ismét hadtörténelmi alapú 
gyermekrajzpályázatot szervezzenek. A példás 
együttműködés példátlan sikert hozott, hiszen a 
pályázati felhívásra 848 pályamunka érkezett a 
Kárpát-medence számos területéről. Tekintettel 
arra, hogy a kiírás lehetőséget teremtett a közös 
alkotásra, így a 848 pályamunkát összesen 1032-
en készítették el, vagyis több mint ezren 
foglalkoztak nemzetünk jelképeivel. Azt is érdemes 
figyelembe venni, hogy sok iskolai osztály a 
tanórákon, illetve azokon kívül is foglalkozott a 
pályázatunkkal, de nem minden gyermek alkotását 
küldték el részünkre, s így a valós szám még 
magasabb. 
A témaválasztás ismét biztosította, hogy a 
résztvevők az alkotásaikban megjeleníthessék 
nemzetünk hadtörténelmének meghatározó 
szimbólumait, a különböző korok zászlóit, 
címereit, illetve ezekkel együtt a hadtörténelmünk 
ismert és ismeretlen katonahőseit, a kiemelkedő 
eseményeit és meghatározó helyszíneit. 
 
A pályázat fő védnökei:  
Biro Rozália elnök asszony, Bihar Megye 
parlamenti képviselője, 
Dr. Cser-Palkovics András úr, Székesfehérvár 
polgármestere, 
excellenciás Spányi Antal úr, Székesfehérvári 
megyéspüspöke –  
mellett, ebben az évben fővédnökséget vállalt  
Vargha Tamás miniszterhelyettes úr, a HM 
parlamenti államtitkára, 
Pásztor Sándor úr, Bihar Megye elnöke, és 
Huszár János altábornagy úr, az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka is. 

Magyarország 33 településének több mint ötven 
iskolájából érkezett összesen több mint 500 
alkotás, de közel ennyi érkezett a Partiumból és 
Erdélyből, valamint néhány pályamunkát a 

Magyar Bálint 

Tengölics Huba és Tengölics Zakariás 
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Délvidékről és Kárpátaljáról küldtek lelkes 
kisdiákok. 
Nagy köszönettel tartozunk Mindenkinek, aki 
bármilyen formában kapcsolódott a 
kezdeményezésünkhöz, támogatta azt, lelkesítette 
és segítette a gyermekeket, s nagyon köszönjük 
annak az 1032 tanulónak, aki ceruzát, ecsetet 
ragadott és alkotásával segítette a pályázatunk 
sikerét! 
 
Május 26-án, Székesfehérváron, a Szent István 
Művelődési Házban került sor a másik ünnepélyes 
díjátadóra és kiállítás megnyitására. A rendezvényt 
személyes részvételével tisztelte meg Vargha 
Tamás miniszterhelyettes úr, fővédnök, Dr. Cser-
Palkovics András polgármester úr, fővédnök, és 
excellenciás Spányi Antal megyéspüspök úr, 
fővédnök. Huszár János altábornagy urat Szabó 
András ezredes úr képviselte. Jelen volt továbbá 
Dr. Karsai Béla úr, a HTBK Székesfehérvári 
Szervezete elnöke, Dr. Görög István úr, a Katonai 
Emlékpark ügyvezetője, Kecse Gabriella elnök 
asszony, valamint a zsűri több tagja, pedagógusok, 
családtagok, segítők, közreműködők és 
természetesen nagy számban jelen voltak a 
főszereplők: a gyermekek. A rendezvényre 
zsúfolásig megtelt a Művelődési Ház Szent István 
terme. 
 
A székesfehérvári rendezvényre egy történelmi 
jelentőségű, katonavárosban került sor, s egy olyan 
időpontban, mely nagyon közel volt a Honvédelem 
Napjához, a Hősök Napjához, a Gyermeknaphoz, 
és a Nemzeti Összetartozás Napjához, s ez átszőtte 
az eseményt is. A fővédnöki köszöntők után, a 
különböző díjak átadása között, 
gyergyószentmiklósi és nagyváradi diákok műsora 
tette ünnepélyesebbé és meghittebbé a díjkiosztót.  
 
A fülöpszállási iskolások közül még Libert 
Liliána, Fekete Anna Katalin, Ódor Lili 3. 
osztályos tanulók, a 4. osztályos Varga Szorenza 
Kiara, a 6. osztályból Borsodi Márta Gréta és 
Nagy Zsófia készítettek alkotásokat. 
 

 
 

Oláh László, a pályázat szervezője 

 
Összefoglaló az Általános Iskola  

2016/2017-es tanévéről 

Ha a tíz legjobb érzést kiváltó szót ki kellene 
választanunk, a tanévzárás és a vakáció 
minden bizonnyal közötte lenne. Különös élmény 
tanévet zárni, hiszen alig aludtunk néhányat a 
szeptemberi első csengőszó óta, és már június 20-a 
lett, a tanévzáró napja.  

Egész évben azért folyik a küzdelem, hogy a forró 
nyári nappal együtt végre ránk köszöntsön a 
szabadság. Persze mint minden nagy eseményt az 
életben, ezt is ki kell érdemelni. 

A szabadságot is csak azok vívhatják ki maguk 
számára, akik keményen megdolgoztak érte. Az év 
végi eredményeket figyelembe véve összességében 
elmondhatjuk, hogy ez a nagy többségnek sikerült 
is. 

A legjobb osztályátlag 4,52, amellyel a 2-
osok állhatnak a dobogó legmagasabb 
fokára. Felső tagozaton a 6.a-sok nyertek 
4,13-os átlaggal. 
Az elsőben 7 tanuló kiválóan megfelelt, 3 
tanuló jól megfelelt minősítést kapott. 
Gratulálok hozzá! 

Szép tanulmányi eredményhez szorgalmas 
munkára volt szükség. Ezt bizonyítja az a 63 példás 
és 66 jó minősítés, amit szorgalomból elértek a 37 
változó és a 9 hanyaggal szemben. 
A 22 nyolcadikos most elhagyja iskolánkat, 5- en 
szakgimnáziumban, 3- an gimnáziumban, 14- en 
szakközépiskolában folytatják tanulmányaikat. 

A tanévet 84 alsó, 91 felső tagozatos, összesen 175 
tanulóval zárjuk. Az iskola tanulmányi átlaga 
4,00. Sajnos a hiányzási órák száma nagyon 
magas és volt sok igazolatlan mulasztás is. 
Összesen 14.598 óra, amiből 192 igazolatlan. 

És az oly sokat emlegetett házirend! Bár minden 
pontját jól ismerik a diákok, mégis okozott 
gondokat. A szorgalom mellett fontos a magatartás 
is, hisz ahhoz, hogy kellemesen teljenek napjaink 
türelmesnek, megértőnek, segítőkésznek 
kell lennünk egymással. Szeretném, ha az a 4 
tanuló, aki rossz, és az a 30 diák, aki változó 
magatartású osztályzatot kapott, a jövő tanévben 
csatlakozna ahhoz az 55 tanulóhoz, aki jó, vagy 
ahhoz a 86-hoz, aki példás magatartású. 

A Diákönkormányzat egész évben színvonalas, 
érdekes programokat szervezett, köszönöm a 
munkájukat! 

Elégedetten állapíthatjuk meg, hogy 
alapvető céljainkat elértük, kitűzött 
feladatainkat teljesítettük.  

Köszönöm minden gyermeknek a helytállást, és 
külön azoknak a szorgalmát és odaadó munkáját, 
akik az idei tanévben valamilyen tanulmányi vagy 
sportversenyen részt vettek és elismerésre méltó 
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eredményt értek el, öregbítve ezzel iskolánk jó 
hírnevét. Gyermekeink sikerei büszkeséggel 
töltenek el bennünket, hiszen a diák sikere a 
pedagógus sikere is.  

Az idei tanévben sem szenvedtünk hiányt jó 
hangulatú programokban: 

 Megrendeztük hagyományos ünnepeinket, 
melyből kiemelem a színvonalas október 23-i, 
karácsonyi, farsangi, március 15-i 
megemlékezésünket, az anyák napi 
köszöntéseket 

 Papírgyűjtés 

 Megemlékeztünk iskolánk névadójáról, Herpai 
Vilmosról 

 Erzsébet napi iskolás bált szerveztünk a Szülői 
Szervezettel 

 Hangulatos adventi gyertyagyújtásokat 
tartottunk 

 Színházlátogatásokat szerveztünk 

 Osztálykirándulásokat, Adventi kirándulást, 
Föld napját rendeztünk 

 Utaztunk a Mikulásvonaton  

 Részt vettünk a kiskőrösi Halloween partin és 
Márton napon 

 Buliztunk a mikulás partin 

 Úszni jártunk a kiskőrösi uszodába 

 Egész évben ment a Bozsik program keretében a 
foci verseny 

 A Csengődön megrendezett Balaton József 
emlékkupán ismét első helyezett lett a 
fiúcsapat, így elhoztuk 1 évre megint a 
vándorkupát 

 Jótékonysági műsoros délutánt szerveztünk 

 Év végén refikupát szerveztünk a református 
egyház segítségével 

 Év végén az egész iskolának hajókirándulást 
szerveztünk Szentendrére, melynek keretében 
megtekintettük a Parlamentet is. 

A nyáron is folytatódnak programjaink: iskolánk 
tanulói nyári Erzsébet táborban vehetnek részt 
Zánkán, július 29-augusztus 4. között. 
Kedves Kollégák! Köszönet a nehézségek ellenére 
is a színvonalas szakmai munkáért, a tanév 
eredményességéért, a sok törődésért, szeretetért, 
amellyel tanítványainkat neveltétek –tanítottátok 
ebben a tanévben is. Bízom abban, hogy a 
továbbiakban is lesz erőtök, kitartásotok, ennek a 
színvonalnak a megtartásához. Ehhez kívánok 
nektek jó egészséget és feltöltődést a következő 
tanévre! 
 
Az iskola élete a pedagógiai munkát közvetlenül 
segítők és a technikai dolgozók nélkül nem lenne 
zökkenőmentes. Köszönöm nekik is a pontos, 
precíz, szorgalmas munkát.  
Az iskola egyre kevésbé mellőzheti a szülők 
támogatását. Köszönjük a Szülőknek, a Szülői 
Szervezetnek és vezetőjének a pozitív hozzáállását 
és áldozatos munkáját, szép szavait a 

pedagógusnapi köszöntésben és minden segítséget, 
amit kaptunk! 
 
Megköszönöm a Polgármester Úr és a Képviselő-

testület támogatását. Annak ellenére, hogy már 

nem az Önkormányzat a fenntartónk, mindenben 

támogatják és segítik intézményünk működését.   

A község Önkormányzatának folyamatos figyelme 

és támogatása sikeres működésünk feltétele. 

Támogatásuk jelentősen hozzájárul a nyugodt 

pedagógiai munkához, terveink megvalósításához. 

 

Több, a faluban dolgozó vállalkozó, magánember is 

nagylelkűen támogatja iskolánkat.  

Partneri hozzáállásuk nélkül nehezen tudtuk volna 

a tanévi feladatainkat sikerrel megvalósítani. 

Köszönöm támogatásukat! 

A nyár visszatarthatatlanul önti ránk forróságát, 

csábít pihenésre, játékra, kikapcsolódásra, nyári 

kalandokra. Ellazulásra mindenkinek szüksége 

van! 

 

Szép nyarat, jó pihenést, tartalmas szünidőt 

kívánok mindenkinek! 

 
Dezső Győző 

igazgató 

 

 

Műsoros délután 

2017. május 20-án újra megtelt a Faluház. A 

pedagógusok a diákokkal jótékonysági 

műsoros délutánt szerveztek. Mind a 9 osztály 

fellépett egy-egy szórakoztató produkcióval. A 

többségében zenés, táncos produkciókon 2 

órán keresztül szórakozhatott a falu apraja-

nagyja. 

A műsorszámokat többnyire az osztályfőnökök 

tanították be - ami nagy feladat volt így az év végi 

hajrában - de voltak olyan osztályok is ahol a 

gyerekek maguk álltak elő kész koreográfiával és 

tanították azt meg a többi diáknak. Ezeknek a 

próbáknak és előkészületnek közösségépítő 

szerepe vitathatatlan. A sok nevetés, a próbák, az 

összefogás, a közös siker, a színpadi élmény, a 

jelmezek, bábok, eszközök készítése mind mind 

belekerült a gyerekek lelki emlékkönyvébe, amire a 

későbbiekben majd szívesen emlékeznek. Célunk 

a jótékonykodás mellett az is volt, hogy 

megmutassuk mennyi tehetséges gyerek jár 

ebbe az iskolába és hogy minden gyerekben 

van valami jó, valami tehetség és mi azon 

dolgozunk, hogy ezt felfedezzük. 
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Ezúton köszönöm minden kedves 
támogatónk nagylelkű adományát. A 

bevételből iskolánkat fogjuk szépíteni, hogy 
a gyerekek még jobban, otthonosabban 

érezzék itt magukat. 

Dezső Győző 
igazgató 

 

Gyermeknapi hajókirándulás 

2017. június 14-én az iskola tanulói, dolgozói 
korán keltek. 3 külön autóbusz várta őket az iskola 
előtt. Felutaztunk Budapestre és 3 csoportban 
megtekintettük a Parlamentet.  

40 perces idegenvezetés keretében láthatták az 
Országházat és tudhattak meg fontos 
információkat erről a híres épületről. Azután egy 
játszótéren szórakoztunk, közel a 
Parlamenthez, majd a Vigadó téren hajóra 
szálltunk és elindultunk Szentendre felé. 
Csodálatos időben élvezhettük a budapesti 
panorámát a Dunáról, áthajóztunk a hidak alatt. 
1,5 órás hajóút után kikötöttünk Szentendrén. 
Útközben a gyerekek fotóztak, beszélgettek, 
sétáltak, játszottak, napoztak, így az idő gyorsan 
eltelt. Egy közös fotó után minden osztály az 
osztályfőnökével szabadon barangolhatta be a 
hangulatos kisváros utcáit két órán 
keresztül. 

 

 1 órás hajóút után ismét Budapesten voltunk, 
majd körülbelül 19 órakor élményekkel gazdagon 
értünk haza. Útközben a buszon jó hangulattal 

énekeltünk, beszélgettünk. A gyerekek elmondása 
szerint nagyon jól érezték magukat, szépen 
lebarnultak, kellemesen elfáradtak és nagyon sok 
élménnyel gazdagodtak. Sok gyermek 
megköszönte, hogy ilyen szép élményben lehetett 
része. Szívből örülök, hogy ezt meg tudtuk csinálni 
és nagyon sajnálom azokat a gyerekeket, akik 
kimaradtak ebből az élményből, pedig az egész 
kirándulás minden gyereknek teljesen 
ingyenes volt. A költségeket a februárban 
rendezett és minden eddiginél jobban sikerült 
farsangi bál bevételéből finanszíroztuk. Még 
egyszer hálásan köszönjük mindenki támogató 
segítségét! 

 

Dezső Győző 
igazgató 

 

Elsősegély-ismereti verseny 

A Magyar Vöröskereszt 1971 óta szervezi meg 
felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyét, 
melynek célja az elsősegélynyújtó ismeretek 
fejlesztése, gyakorlása a fiatalok körében. A 
verseny három kategóriában zajlik: gyermek 
(általános iskola), ifjúsági (középiskola) és felnőtt. 

A Herpai Vilmos Általános Iskola diákjai - a tavalyi 
tanévhez hasonlóan - szakkör keretében 
ismerkedhetnek meg az elsősegélynyújtás 
folyamatával, fontosságával. Idén 22 fő 
jelentkezett a szakkörre az iskola 5-8. 
évfolyamáról, aminek nagyon örültem. Közülük a 
legszorgalmasabb, legrátermettebb diákok 5 fős 
csapatot alkotva részt vehettek a Baján 
megrendezésre került versenyen. Nem volt könnyű 
a választás, hiszen 4 hónap alatt épp csak ízelítőt 
kapnak a diákok, gyakorlásra és a tudásuk 
elmélyítésére nagyon kevés az idő. 

2017. május 4-én reggel fél 7-kor indultunk a 
csapattal és Laci bácsival a bajai Petőfi szigetre, a 
Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun megyei 
Elsősegély-ismereti versenyére. A gyerekeket 
péksüteménnyel és ásványvízzel várták, majd a 
megnyitón komoly- és könnyűzenei műveket is 
hallgathattunk. A szabályok ismertetése után 
minden csapat kapott egy menetlevelet, amin 
szerepeltek az állomások (kárhelyek) és az ott 
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elérhető maximális pontszámok is. Idén 9 kárhely 
- melyből 6 gyakorlati és 3 pihenő - volt. A 
gyakorlati kárhelyeken képzett imitátorok 
igyekeztek minél élethűbben eljátszani a 
sérüléseiket, amelyhez még műsebeket is 
készítettek. Ilyen sérülés volt pl. amikor a 
folyóparton két gyerek kísérletezett a tűz és a 
dezodor „barátságával” - következmény 
szemsérülés és égési sérülés lett -, vagy amikor az 
újraélesztés folyamatát kellett bemutatniuk a 
trauma babán. Minden kárhelyen az Országos 
Mentőszolgálat munkatársai felügyelték és 
pontozták a csapatok munkáját.  

A csapatok kb. 2,5-3 óra alatt teljesítették a 
feladatokat. Ezután elfogyasztottuk az ebédünket, 
majd izgatottan vártuk az eredményhirdetést. 

Gyermek kategóriában összesen 8 csapat indult, 
melyből megyei 4. helyezést ért el iskolánk 
csapata, amire nagyon büszke vagyok!  

Az eredményhirdetés végén 2 különdíjat is 
kiosztottak: Legfairebb csapat és a Legfiatalabb 
csapat. Utóbbit nekünk ítélték, amit néhányan 
nem értettünk. Gyorsan kiderítettük, hogy a 
mezőny legfiatalabb csapata 4. osztályosokból állt. 
A csapat közös megegyezéssel átadta a különdíjat 
az arra jogosult, valóban legfiatalabb csapatnak. 
Erre a cselekedetre legalább annyira büszke 
vagyok, mint a helyezésükre! 

Itt szeretnék köszönetet mondani Dezső Győző 
igazgató úrnak, hogy hozzájárult a szakkör 
elindításához és segített Bajára eljuttatni a 
csapatot! Továbbá Szűcs Attila mentőápolónak, aki 
szabadidejét feláldozva segítette a felkészülést, 
Cseh Szakáll Beátának és Gaálné Teréki 
Erzsébetnek, hogy biztosítottak helyet számunkra 
a Közösségi Házban, Gubacsi Gyula polgármester 
úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta az 
önkormányzat kisbuszát és Ódor Lászlónak, hogy 
ránk szánta a napját! Nem utolsó sorban pedig a 
szülőknek a bizalmat, hogy elengedték 
gyermeküket erre az eseményre! 

 

 

 

 

Beke Györgyné 

Kóbor kutyák 

Az egyik leggyakoribb problémát jelenti a 
településeken a kitett, vagy szabadon kóborló 
kutyák esete. A jelenség szinte minden településen 
megtalálható, de ha bejelentés érkezik, akkor a 
jegyzőnek és az önkormányzatnak el is kell járnia.  

Ha ismert a kóbor kutya gazdája és a kutya a 
jegyzői nyilvántartás szerint be van jelentve, oltva, 
chipelve, akkor az ügyet hivatalból át kell tenni a 
járáshoz szabálysértés miatt, hiszen megvalósítja 
a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény (a 
továbbiakban: Sztv.) veszélyeztetés kutyával (Sztv. 
147. §) tényállását:  

Aki a felügyelete alatt álló kutyát 
a) a település belterületén felügyelet nélkül 
bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, 
b) póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, 
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú 
közlekedési eszközön szállítja, 
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő 
területére vagy játszótérre beenged, illetőleg 
bevisz, szabálysértést követ el.  

Ezen szabályok alól felmentést kapnak a 
vakvezető, illetve a mozgáskorlátozottakat segítő 
kutyák.  

Továbbá, aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, 
vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a 
veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, 
az szintén szabálysértést követ el.  

Ha nem ismert a kóborló kutya gazdája, akkor 
sajnos az önkormányzat feladata a kutya 
eltávolítása a község utcáiról, köztereiről az Ávtv. 
48/A. § (3)–(4) bekezdése szerint, amely így 
hangzik: A települési önkormányzat kötelező 
feladata kifejezetten a település belterületén a 
kóbor ebek befogása. Ezt a feladatot a közös 
önkormányzati fenntartású, Kecelen működő 
gyepmesteri telep látja el a jegyző vagy a hivatal, 
önkormányzat alkalmazottja bejelentése, 
megrendelése alapján.  

Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a 
tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint 
a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos 
költségeket megtéríteni.  

Nem szabálysértést, hanem bűncselekményt követ 
el az a személy, akinek a felügyelete alatt álló kutya 
a sértettnek 8 napon túl gyógyuló sérülést (súlyos 
testi sértés) okoz. A 8 napon belül gyógyuló 

Mazuk Noémi (6.a), Polereczki Karina (6.a), Herpai 

Krisztina (8.o), Gyimesi Nikolett 5.o),  

Szűcs Mercédesz (5.o) 
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könnyű testi sértés csak szándékosan követhető el, 
és magánindítványra indul az eljárás.  

A felelős, fegyelmezett állattartással (póráz 
használata, szökést megakadályozó kerítés) 
megelőzhető mások testi épségének 
veszélyeztetése, valamint anyagi kár 
okozása. 

Nagy Sándor r. ftörm. 

 
Agrár-szaktanácsadás Fülöpszálláson 

Tisztelt Gazdálkodók!  

Feltételezem, Önök között is van olyan, akivel 
előfordult már, hogy a gazdálkodásához 
kapcsolódó bürokratikus teendők elvégzése 
során több kérdése is felmerült és nem tudta, 
hirtelen kihez is forduljon megoldásért. 
Esetleg egy tévesen értelmezett jogszabályi előírás 
következtében elutasították a támogatási kérelmét, 
és ezáltal komoly összegektől esett el. Egyre inkább 
túlbonyolítják a mezőgazdasági támogatási 
rendszert, ezáltal minden ezzel kapcsolatos 
ügyintézés is nehezebben átlátható. Egy-egy apró 
figyelmetlenségnek is súlyos következményei 
lehetnek. Az ilyen esetek elkerülésére kínálok 
Önöknek szakszerű, biztos segítséget.  

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 
településükön agrár-szaktanácsadásba 
kezdek. 

 Főbb tevékenységi körök:  
gazdálkodási naplók készítése, gázolaj 
jövedéki adó visszaigénylése, területalapú 
kérelmek beadása (SAPS + zöldítés), 
különféle földhasználati szerződések 
készítése, földhivatali ügyintézés és egyéb 
hivatalokkal való kapcsolattartás, nitrát 
adatszolgáltatás, monitoring adat-
szolgáltatás, talaj és levél mintavételezés, 
tanyafejlesztési pályázatírás. 

Várhatóan június végén kerül kiírásra a 
2017-es tanyafejlesztési program, ahol a 
gazdálkodók akár 90%-os vissza nem térítendő 
támogatásban is részesülhetnek. Eddig még 
csupán a támogatási rendelet jelent meg, a 
pályázati felhívások megjelenése még várat 
magára. Számos részlet a felhívásokban kerül majd 
meghatározásra (támogatás mértéke, beadás 
határideje, stb…), melyek a Herman Ottó Intézet 
honlapján jelennek meg.  

Tanyafejlesztési Program 2017: 

A támogatás – többek között - az alábbi 
célterületekre vehető igénybe: 

 a tanyák és a tanyás térség megőrzése, 
fejlesztése érdekében tanyagazdaságok 
indításához és fejlesztéséhez (1. célterület), 

 a tanyák és a tanyás térség megőrzése, 
fejlesztése érdekében a tanyák 
lakóépületének felújítására, valamint lakó- 
és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni 
fejlesztésre (2. célterület). 

A támogatás mértéke az eddigi évekhez hasonlóan 
várhatóan 3.000.000 Ft lesz. A pontos összeget a 
pályázati felhívás fogja tartalmazni. 

Amennyiben Ön úgy gondolja, szüksége van 
bármely területen szakszerű segítségemre, 
szeretettel várom előre egyeztetett időpontban. 

Tisztelettel:  
Sági Márk 

agrár-szaktanácsadó 
tel.: 06-70/944-1493 

 

Biztos állást keres? 

(Folytatás a címlapról) 
Az Állampusztai Országos Büntetés-Végrehajtási 
Intézet solti objektumába, a 2017-ben épülő új 
körletrészre várjuk azon leendő kollégáinkat, akik 
megfelelnek a fizikai, pszichológiai, egészségügyi 
alkalmassági vizsgálatokon. Az intézetet a 
jelentkezőknek bemutatjuk, így 
megismerkedhetnek e speciális környezettel is. 

A rendvédelmi szerveknél egyedülálló módon 6,5 
hónapos kiképzést a jelentkező nem mint tanuló, 
hanem mint a bv. szerv szolgálati viszonnyal 
rendelkező tagja csinálhatja végig, ami alatt már 
fizetés is jár. 
Amit kínálunk:  

min. havi br. 230.000 Ft, évi br. 200.000 Ft 
cafeteria 

Útiköltség térítés 

Egyenruha, ruhapénz, szolgálati lakás (Solt, Harta, 
Állampuszta) 
Kedvezményes mobil előfizetés 

Teljes körű egészségügyi ellátás 

Jelentkezni a Személyzeti Osztályon lehet: 
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet 
6327 Állampuszta, Fő u. 1.  
tel: 78/407-860 
e-mail: apuszta.uk@bv.gov.hu 

 

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. 
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Érdeklődjön személyesen a 

könyvtárban Cseh Szakáll Beátánál, 

vagy a 435-688-as telefonszámon! 

Molnárné Fekete Ildikó 

Tel: +36 70 458 5080 


