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KELLEMES HÚSVÉTI 

ÜNNEPEKET KÍVÁN: 

Gubacsi Gyula 

polgármester 

Tisztelt Lakosaink! 

Az elmúlt évet a sikeres pályázataink 

bemutatásával zártam. Szerencsére most 

újabb elnyert forrásokról számolhatok 

be. Újévi ajándékként két pályázatunk is 

támogatását kapott. A Vidékfejlesztési 

program keretében, Szabadszállással 

közösen külterületi utak javítására több 

mint 100 millió forintot nyertünk. Ezzel 

minden forrás rendelkezésre áll a 

balázspusztai bekötőút teljes 

felújításához, az 52. számú főúttól az 

5217. számú Kerekegyháza-Szabadszállás 

közútig.   

A Belügyminisztérium pályázatán 

belterületi utak felújítására nyertünk 15 

millió forintot. Nagy hasznát vesszük 

ennek a támogatásnak is, hiszen évről – 

évre romlik útjaink állapota. 

(folyt. a 2. oldalon) 
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Jelenleg súlyos úthibák találhatók az Arany János, a 

Dózsa György és a Vörösmarty Mihály utcában is.  Az 

úttest javítása előtt tisztázni kell, hogy alatta a 

szennyvízcsatorna-rendszer sérült-e, hiszen csak ép 

csatornarendszer esetén végezhető el a helyreállítás.  

A Vörösmarty utcában egyértelműen a szennyvíz 

hálózat hibája okozta a problémát, így először azt kell 

kijavítani. Tekintettel a jelenlegi talajvíz szintre, ez 

valószínűleg jelentős időt vesz igénybe, mindaddig ez 

az utca a Petőfi Sándor utca felől le lesz zárva! 

Március 1-től 23 közfoglalkoztatott dolgozik az 

Önkormányzatnál. Folytatjuk az elmúlt években 

megalapozott kertészeti programot, illetve idén is 

célunk a közterületek folyamatos karbantartása és a 

vásártéren kialakult illegális hulladéklerakó teljes 

felszámolása.  

A képviselő-testület márciusi ülésén módosította a 

szociális rendeletben szabályozott támogatások közül 

a rendkívüli települési-, a temetési- és a gyógyszer 

kiadások támogatásának rendjét. Az év folyamán a 

rendeletben további változások várhatóak, annak 

érdekében, hogy valóban a rászorulókat tudjuk 

segíteni. 

Március 15-én 15 órakor emlékeztünk meg az 1848-

49 forradalom és szabadságharc 170. évfordulójáról. 

Szeretném megköszönni az általános iskola 

pedagógusainak, tanulóinak, a szülőknek és 

lakosoknak egyaránt, hogy immár 4. éve lehetővé 

teszik, hogy Fülöpszállás közössége ebben az 

emblematikus időpontban tartsa ünnepi 

megemlékezését. 

Előzetes igényfelmérést követően, Fülöpszállás 

Község Önkormányzata és a Vodafone Magyarország 

Zrt. együttműködésének köszönhetően, az erre igényt 

tartó külterületi lakosainknak és nyugdíjasainknak 

díjmentesen mobiltelefont tudunk biztosítani. A 

készülékkel ingyenesen hívhatják munkatársunkat, 

ha segítségre van szükségük. A szolgáltatás 

bevezetésével gyorsabban és egyszerűbben 

kommunikálhatunk az érintett lakosokkal, illetve Ők 

is könnyedén felvehetik a kapcsolatot az 

Önkormányzattal. 

Áder János Köztársasági Elnök úr 2018. április 08-ra 

tűzte ki az országgyűlési választások időpontját. 

Tisztelettel kérem minden választójoggal rendelkező 

lakosunkat, éljenek alkotmányos jogukkal! 

Részvételükkel nyilvánítsák ki véleményüket, hiszen 

tudjuk, minden szavazat számít! Fülöpszállás Község 

Önkormányzata minden első voksolására készülő 

fiatalnak ajándékot készíttetett, melyet az érintettek 

a szavazást követően a helyszínen vehetnek át.  

 
Gubacsi Gyula 

polgármester 

 

ÚJ, HÁROM CSOPORTOS ÓVODA ÉPÜL 
FÜLÖPSZÁLLÁSON 

 
A község lakóinak 
és 
önkormányzatának 
régóta tervezett 
fejlesztése valósul 
meg a jelenlegi - a 
község 
központjában, a 
Herpai Vilmos Általános Iskola, a Református 
templom és a helyi konyha közelében levő - elavult 
óvoda épület kiváltására.  Az 1960-as években épült, 
volt kollégiumi épület lett átalakítva, majd 1992-ben 
kibővítve óvoda céljaira. Az intézmény jelen 
állapotában nem felel meg minden tekintetben a 
létesítményre vonatkozó működési előírásnak. 
Átalakítása, felújítása gazdaságosan és a jogszabályi 
előírásoknak is megfelelően nem lenne kivitelezhető.  

A projekt keretében az Önkormányzat a Fülöpszállás, 
József Attila u. 3. sz. alatti telken megépít egy, a mai 
kor követelményeinek és a szabványoknak is 
megfelelő, közel 700 m2 hasznos alapterületű új, 
három csoport befogadására alkalmas, 
energiatakarékosan üzemeltethető, külön 
tornaszobával és tálaló konyhával, valamint kisegítő 
helyiségekkel ellátott óvoda épületet és játszó udvart. 
A projekt keretében a jelenlegi épületben levő 
eszközökön túl új eszközök, bútorok beszerzésére is 
sor kerül. Az épület mindenben megfelel az 
akadálymentesítési előírásoknak, megközelítése, 
használata a mozgásokban és egyéb készségükben 
akadályozott látogatók számára teljes egészében 
lehetségessé válik. A megvalósuló beruházás 
jelentősen javítja az itt élők – főként a gyermekek és 
családjaik – életminőségét, a település fejlődéséhez is 
alapul szolgál az önkormányzat kötelező köznevelési 
feladatai magas szintű ellátása érdekében. 

 

 

 

Új óvoda látványterve 
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A projekt a Széchenyi 2020 programban a 
TOP-1.4.1.-15 A foglalkoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével tárgyú felhívás keretében 
európai uniós támogatás segítségével valósul 
meg. Az önkormányzat részére megítélt, 
vissza nem térítendő támogatás összege 
177,80 millió forint, a támogatás mértéke: 
100% 
A kivitelezést a közbeszerzési eljárás eredménye 
alapján az Izsép-Ker Plusz Kft. végzi, a vállalkozási 
szerződés értéke 134.502.664 Ft+ÁFA.  
A projekt tervezett befejezési dátuma: 
 2019. április 30. 

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00022  

További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/ 
Fülöpszállás Községi Önkormányzat 
06-78/435-322  
www.fulopszallas.hu 

Önkormányzat 
 

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT 
KIALAKÍTÁSA FÜLÖPSZÁLLÁSON 

 
A projekt célja a 
jelenleg funkció 
nélküli, 
Fülöpszállás, 
Kossuth L. u. 5. 
sz. alatti, 
önkormányzati 
tulajdonú épület 
korszerűsítése és 
bővítése, mellyel egy olyan létesítmény kerül 
létrehozásra, amelyben a fejlesztéssel érintett 
szociális alapszolgáltatások integrálásával az 
ellátottak szükségleteinek kielégítésén túl a 
komfortosság is biztosított.   Megvalósul a 
településen az önkormányzat kötelező feladatai közé 
tartozó, a szociális alapszolgáltatások, a 
családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat komplex 
fejlesztése. Az új, korszerű infrastruktúra által az 
épületben nyújtott szolgáltatások minősége is javul. 
A fejlesztés a rászoruló lakosok, a környezet, a 
község, a régió fejlődését is elősegíti. 

A településen működő család és gyermekjóléti 
szolgálat speciális feladatai között szerepel a 
kapcsolattartási ügyelet biztosítása. E tevékenység 
magas szintű ellátásához egy semleges, barátságos, 
biztonságos, megfelelő fűtéssel, világítással, 
mosdóval rendelkező helyiség kialakítása történik, 
ahol a várakozási idő kellemesebb eltöltése 
érdekében egy televízió is felszerelésre kerül. A 
szolgálat munkaidőben és munkaidőn kívüli – külön 
egyeztetett – időpontokban is tud fogadni ügyfeleket 
és szakembereket. Az étkeztetés tekintetében a 
projekt eredményeként új igénybevételi módként 
kulturált, tágas környezetben tudják helyben 
elfogyasztani az ebédet a szociális étkeztetésben 
részesülők. 
A fejlesztés során a megvalósuló akadálymentesítés 
hozzájárul ahhoz, hogy az idős, mozgásukban 
korlátozott felhasználók, és a babakocsival érkező 
családok számára is biztosított legyen a 
szolgáltatások elérése. A fejlesztés eredményeképpen 
az önkormányzat egy modern, a községközpont 
látképét is kedvezően javító, mintegy 270 
négyzetméteres épületet hoz létre, melyhez a 
szolgáltatások nyújtásához szükséges bútorok, 
berendezési és felszerelési tárgyak is beszerzésre 
kerülnek. 

 
 
A projekt a Széchenyi 2020 programban a 
TOP-4.2.1-15-BK1.  Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése tárgyú felhívás keretében 
európai uniós támogatás segítségével valósul 
meg. Az önkormányzat részére megítélt, 
vissza nem térítendő támogatás összege 
45,00 millió forint, a támogatás mértéke: 
100% 
A kivitelezés a 2017. szeptemberében lefolytatásra 
kerülő közbeszerzési eljárás eredményének 
kihirdetése után várhatóan hamarosan megkezdődik. 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 
március 31. 

Projektazonosító:  
TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00004  

További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu 
Fülöpszállás Községi Önkormányzat 
06-78/435-322 
http://www.fulopszallas.hu 
 

Szociális Alapellátási Központ látványterve 

https://www.palyazat.gov.hu/
http://www.fulopszallas.hu/
https://www.palyazat.gov.hu/
http://www.fulopszallas.hu/
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TÁJÉKOZTATÓ  

a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz szállítással kapcsolatos 

változásokról 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
önkormányzat megalkotta a háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
szóló rendeletet. 
 A 12/2017(XII.18.) önkormányzati rendelet 2018. 
január 17-én lépett hatályba. A rendelet értelmében 
ezen időponttól a szennyvízcsatorna hálózatba 
be nem kötött bel- és külterületi ingatlanok 
esetében, ahol az ingatlanon keletkező háztartási 
szennyvíz egyedi, zárt rendszerű szennyvíz aknákban 
kerül elhelyezésre, csak az önkormányzattal 
szerződésben álló, erre külön 
környezetvédelmi és hatósági engedéllyel 
rendelkező közszolgáltató szippanthatja ki, 
illetve szállíthatja el a keletkező szennyvizet. 
A kijelölt közszolgáltató: 

TI-TÓ Csatornatisztító és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

rövidítve: TI-TÓ Kft. 

cégjegyzékszám: 03-09-104516;  
Adószáma: 11379856-2-03;  
Székhelye: 6320 Solt, Fűzfa u.25,  
fióktelepe: 6320 Solt, Földvári út 18-20. 

A szennyvíz szippantási igényeket a solti 
telephelyen lévő irodában munkaidőben 
(hétfőtől – péntekig) 7.00 – 15.00 óra között 
lehet bejelenteni személyesen, illetve  
telefonon: 06-78/487-589 (vezetékes)  

06-30/958-9466 (mobil) 
e-mailben:  titokft@gmail.com 

A szolgáltató a megrendelt szállítást a 
bejelentéstől számított 24 órán belül elvégzi. 

A szolgáltatás ára (begyűjtés, szállítás, 
ártalmatlanítás) melyről a szolgáltató 
minden esetben számlát állít ki: 

1. Lakossági: 2325 Ft + 27% ÁFA 

2. Intézményi: 2525 Ft + 27% ÁFA 

Tájékoztatjuk az érintett ingatlanok tulajdonosait, 
használóit, hogy A nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység részletes 
szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § 
(2) bekezdése értelmében az ingatlanon történő 
vízfelhasználás esetén az ingatlan tulajdonosa, 
vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója 
évente legalább egy alkalommal köteles a 
közszolgáltatás igénybe vételére, kivéve, ha 
jogszabály eltérően nem rendelkezik.  

A szolgáltatással kapcsolatos részletekről szükség 
esetén a Közszolgáltató, illetve az önkormányzat 
nyújt részletesebb tájékoztatást. 

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 
2018. 

A Fülöpszállás Községi Helyi Választási Iroda 
Tájékoztatója 
 
Tisztelt Választópolgárok! 
A 2018. április 8-ra kitűzött országgyűlési képviselő 
választás előkészítésével és lebonyolításával 
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket: 
 
Helyi Választási Iroda  
(6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2.) 
Vezetője: Simon László, jegyzői feladatokat ellátó 
aljegyző 
Általános helyettes: Tánczos Györgyné HVI tag 
Pénzügyi helyettes: Vassné Ambrus Irén HVI tag 
Telefon: 78/435-322 
Fax: 78/435-079 
e-mail: polghivfulop@t-online.hu 
levelezési cím: 6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2. 

A Választási Iroda alapesetben a választás kitűzésétől 
kezdve ellátja a választási eljárásról szóló 2013.évi 
XXXVI. tv-ben és a jelen választás esetén az 
1/2018.(I.3.) IM rendeletben meghatározott, 
kizárólag technikai illetve döntés-előkészítő jellegű 
feladatokat. A HVI vezetője tesz indítványt a 
képviselő-testületnek a helyi választási bizottságok 
(HVB és SZSZB) tagjai és póttagjai megválasztására, 
a választott tagokból kijelöli az egyes szavazókörök 
bizottságait, gondoskodik a Választói névjegyzék 
vezetéséről, az informatikai rendszerek 
működtetéséről. Gondoskodik a szavazóhelyiségek 
kialakításáról, berendezéséről. Jogi előkészítő 
tevékenységet folytat, technikai segítséget nyújt a 
szavazás lebonyolításához. Mindezek mellett a HVI 
rendkívül sokrétű, szigorú határidőkhöz kötött 
feladatot lát el. 
Kérjük, hogy a választásokkal kapcsolatos 
kérdéseikkel a fenti elérhetőségeken keressék a HVI 
vezetőjét illetve munkatársait.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a választásokkal 
kapcsolatos határidők a megszokott, általános 
határidőkkel szemben döntően a külön 
jogszabályokban meghatározott határnapokon 16.00 
órakor járnak le! 

Választási Bizottságok 
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak 
mandátuma az országgyűlési képviselők általános 
választása kitűzéséig tart. Ezen időpontot követően a 
szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait a 
HVI vezetőjének indítványára – mely indítványhoz 
módosító javaslat nem nyújtható be – a képviselő-
testület választotta meg 2018. március 9-i ülésén 
7/2018.(III.9.) kt. számú határozatával település 
szinten. A Fülöpszállási 01. és 02. számú 
szavazókörök, valamint a nemzetiségi szavazókör 
szavazatszámláló bizottságai 3-3 választott tagját a 
HVI vezetője jelölte ki az alábbiak szerint: 
 

mailto:polghivfulop@t-online.hu
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1.) 01. számú szavazókör (6085 Fülöpszállás, 

Kossuth L. u. 2. Polgármesteri Hivatal) 

Szavazatszámláló Bizottsága: 

- Dr. Bálint György, Fülöpszállás, Béke u. 6. – 

választott tag 

- Mátyás Kinga, Fülöpszállás, Petőfi S. u. 15. – 

választott tag 

- Páli Lászlóné, Fülöpszállás, Solti u. 16. – 

választott tag 

2.) 02. számú szavazókör (6085 Fülöpszállás, 

Petőfi S. u. 12. Községi Könyvtár) 

Szavazatszámláló Bizottsága: 

- Járdi Mihály, Fülöpszállás, Ady E. u. 44. – 

választott tag 

- Cseh-Szakál Ildikó, Fülöpszállás, Vörösmarty 

u. 20/a. – választott tag 

- Pataki Béláné, Fülöpszállás, Kálvin u. 19. – 

választott tag 

3.) Nemzetiségi szavazókör (6085 Fülöpszállás, 

Petőfi S. u. 12. Községi Könyvtár) 

Szavazatszámláló Bizottsága: 

- Miskolczi Aranka, Fülöpszállás, Hétvezér u. 7. 

– választott tag 

- Nagyné Grecs Anita, Fülöpszállás, Petőfi S. u. 

8. – választott tag 

- Zrínyi Istvánné, Fülöpszállás, Solti u. 18. – 

választott tag 

A képviselő-testület által megválasztott 

póttagok: 

- Palla Mária, Fülöpszállás, Petőfi S u. 52. – 

választott póttag 

- Barkaszi Szilvia, Fülöpszállás, Kossuth L. u. 1-

3 – választott póttag 

- Cseh Szakáll Beáta, Fülöpszállás, Mártírok u. 

4/a. – választott póttag 

 
A Szavazatszámláló Bizottságokba a jelöltek, jelölő 

szervezetek további tagokat delegálhatnak (bízhatnak 

meg).  A választási bizottság megbízott tagját 

legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig lehet 

bejelenteni a Helyi Választási Irodánál. A megbízott 

tagok jogai és kötelezettségei teljes mértékben 

azonosak a választott tagokéval, a különbség az, hogy 

a megbízott tagok részére tiszteletdíj nem jár, illetve 

megbízatásuk a választás eredményének jogerőssé 

válásával megszűnik. 

Az SZSZB választott tagjai eskütételt követően 

alakuló ülésen elnököt és elnökhelyettest 

választanak. 

 

Simon László, HVI vezető 
 

 

MINDEN SZÜLETENDŐ GYERMEKNEK 

ÜLTESSÜNK EGY FÁT 

Fülöpszállás Község Önkormányzata a Tegyünk 

Fülöpszállásért Egyesület kezdeményezésére 

csatlakozott a „Minden születendő gyermeknek 

ültessünk egy fát” mozgalomhoz. 

A Gemenc Zrt. 2009-ben indította el mozgalmát 

Pörbölyön, melyhez 2015-ig 17 megye 110 települése, 

és az együttműködési megállapodás aláírásával 

immár Fülöpszállás is csatlakozott.  

A gemenci erdőgazdaság számára fontos, hogy a 

felnövő nemzedék érzelmileg is jobban kötődjön a 

fához, az erdőhöz, ezáltal természeti környezetünk 

védelméhez. A projekt kiemelkedő célja az is, hogy a 

gyermekek nemzettudata, lokálpatriotizmusa, 

szülőhelyük megbecsülése és szeretete erősödjön, 

ugyanakkor a mozgalom a kedvezőtlen klímaváltozás 

hatásának mérséklésére is felhívja a figyelmet. 

Az együttműködés értelmében a Gemenc Zrt. az 

adott évben (esetünkben 2017-ben) született 

gyermekek számának megfelelő mennyiségű, a 

tájegységhez illő őshonos facsemetét bocsát 

rendelkezésre, az Önkormányzat pedig területet 

biztosít az ültetéshez, megszervezi azt, és vállalja az 

elültetett fák gondozását. 

A nagylevelű hárscsemeték közös elültetésére, a 

2017-ben született Fülöpszállási gyermekek és 

szüleik, valamint a Gemenc Zrt. közreműködésével, 

2018. március 31-én, 15 órakor kerül sor 

Fülöpszálláson. 

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 

 

KLOCKER GYÖRGYNÉ VASS KATALIN 

ÓVÓNŐ EMLÉKÉRE 

Mindannyian jól tudjuk, hogy mennyire szűkre 
szabott földi létünk, mégis meglepett bennünket a 
hír, hogy hajdani vezetőnk és kollégánk 2017. 11. 17-
én véglegesen itt hagyott minket. 
Kati néni 1936. 03. 02-án született és Bócsán 
nevelkedett. 1953-ban Kalocsán kapott óvónői 
képesítést. Pályáját Bácsbokodon kezdte, majd 1960-
ig Mohácson volt vezető. Fülöpszállásra 1960-ban 
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került. Munkáját a precizitás jellemezte, melyet 
munkatársaitól is elvárt. Szerette a derűt, 
vidámságot. Az óvodai életben fontosnak érezte a 
testnevelést és a napirend célszerű megszervezését. 
Magas színvonalon, pozitív érzelmekkel átitatottan 
mesélt és vezette az ének-zene foglalkozásokat. A 
gyerekkel való tartalmas beszélgetések során 
odafigyelt az egyéni jellemvonásaikra, építgette 
személyiségüket. Munkája mellett leányaiban és 
unokáiban lelte örömét. 
1973-tól nyugdíjazásáig volt óvodavezető. 1991. 03. 
03-tól élvezhette a megérdemelt pihenést. Férje 
halálát követően Kiskőrösre költözött, hogy ott lakó 
lánya és annak családja közelében legyen. Az elmúlt 
25 évben rendszeresen érdeklődött munkatársairól, a 
Fülöpszálláson történtekről. Mindig békességgel és 
szeretettel emlékezett az itt töltött időszakra. 

Sokéves munkája nem tűnt el nyomtalanul, hiszen 
generációkat nevelt az óvodában. Súlyos betegségét 
méltósággal viselte, Kiskőrösön helyezték örök 
nyugalomra. 
Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük. 

"A lélek oda áhítozik, 
ahonnan a földre szállt. 

Ott örök nyugalom vár reá, 
tekintete megnyugszik 

a tiszta és csillogó fényeken." 
                            (Seneca) 

Csepregi Lászlóné                                                                              
óvodavezető 

 

HÚSVÉTI ÚTRAVALÓ 

 

A Húsvét a családi 
összejövetelek és a 
vendéglátások 
időszaka. Ezekben a 
napokban valósággal 
útra kel az ország, és 
néhány napra a 
közúti forgalom 
megszokott sűrűsége 
hirtelen a 
többszörösére nő. A 
gépjárműforgalom 
mellett nagyobb 
számban és 
csoportokban is 
közlekednek a közutakon kerékpárosok, gyalogosok. 
Kiemelt figyelemmel és kellő oldaltávolságot tartva, 
ha szükséges, a sebességet csökkentve kell kikerülni a 
közutakon esti szürkületben és az éjszakai órákban 
közlekedő gyalogosokat, és az egy nyomon haladó 
járműveket. Fontos tudni, hogy a kerékpárral és 
gyalogosan közlekedők számára lakott területen 

kívüli úton éjszaka, valamint korlátozott látási 
viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt kell viselni. 
Erre az időszakra jellemző, hogy az átlagosnál többen 
hagyják figyelmen kívül az alkoholfogyasztás melletti 
járművezetés kockázatát, az ittas vezetés 
következményeit.   
Az alkoholfogyasztás és a járművezetés 
kapcsolatában a mai napig számos tévhit kering az 
italozást és a járművezetést szétválasztani nem tudó 
honfitársaink között: 
- „Egy pohár az semmi” – halljuk sokszor. Ez nem 
igaz, hiszen már 0.05-0.06%-os véralkohol-szint 
mellett is jelentkeznek az alkohol negatív hatásai, a 
koncentráció-képesség csökkenése, a 
mozgáskoordináció romlása 
- „Egy korsó sör kevésbé árt meg, mint egy feles” – 
Ez sem igaz, hiszen fél liter sör átlagban 20 gramm 
alkoholt tartalmaz, míg egy kupica töményben 16 
grammot találunk. Ha valaki az erős belga vagy 
barna söröket kedveli, ott még magasabb az 
alkoholtartalom. 
- „A kávé, a hideg zuhany, egy kis mozgás majd segít” 
– Ez is tévedés. Legfeljebb felfrissülés lehet az 
eredmény, de az ittas állapot továbbra is megmarad. 
Gyakorlatilag elmondható, hogy a már említett feles 
tömény elfogyasztása után, átlagos, 70 kg-os 
személyt alapul véve, legalább 4,5 óra kell ahhoz, 
hogy a bevitt alkoholmennyiséget a szervezet 
lebontsa. Ez azonban függ az illető fizikai- és 
mentális állapotától is, így ez az idő több órával is 
elnyúlhat. 
A legjobb tanács továbbra is az, hogy aki úgy dönt, 
járművet vezet, az előtte ne igyon egy csepp alkoholt 
sem. 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket! 
 

    Nagy Sándor 

    r. ftörm. 

 

 

 

 

IDŐSKORÚ FÜLÖPSZÁLLÁSI LAKOSOK 

FIGYELMÉBE! 

A Digitális Jólét program 

keretében lehetőség van a 

65 éven felüli lakosok számára 

számítógépes tanfolyamon való 

részvételre! 

Jelenleg az igényfelmérés folyamata zajlik.  

Kérem az érdeklődőket szándékukat jelezzék a 

Községi Könyvtárban, Cseh Szakáll Beátánál, vagy a 

78/435-688-as telefonszámon! 



7  Fülöpszállási Újság 2018. március 
KUTYÁK ALKALMAZÁSA A TERMÉSZET-

VÉDELEMBEN 

A Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület szervezésében, 

a Fülöpszállás Községi Önkormányzat támogatásával, 

együttműködésben a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóságával (KNPI), 2018. március 14-én, 

Kutyák alkalmazása a természetvédelemben 

címmel, bemutatóval egybekötött előadást tartottak a 

Fülöpszállási Közösségi Házban. A délelőtt folyamán 

az általános iskola tanulói három turnusban vettek 

részt a tájékoztatón. 

Az előadás bevezetőjeként Nagyné Grecs Anita 

turisztikai referens adott tájékoztatást a programról, 

majd Gálos Anna, természetvédelmi területi 

felügyelő, a KNP Samu nevű méreg- és tetemkereső 

kutyájának vezetője, tartott előadást és bemutatót a 

kutyák gyakorlati feladatairól. 

 
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

(MME) koordinálásában 2012 és 2016 között zajlott 

a Helicon LIFE projekt, melynek fő célkitűzése a 

parlagi sasokat érintő mérgezések visszaszorítása. 

Ennek eredményeként, méreg- és tetemkereső 

kutyás egységet hoztak létre, a mérgezések 

felderítésében résztvevő szakmai csoportok 

munkájának támogatása céljából. Az elmúlt három 

évben több mint 500 terepi felmérést és házkutatást 

hajtottak végre, s mintegy 200 védett állatot érintő 

bűncselekménnyel kapcsolatos tetemet, csalétket 

vagy nyomot találtak. Eddig, az MME 

alkalmazásában Deák Gábor vezetésével Falkó és 

Carló nevű kutyák álltak rendelkezésre. Samu, a 

német juhászkutya, 2017 decemberétől állt 

szolgálatba a KNPI működési területén. 

Az előadást követően Gálos Anna a gyakorlatban 
mutatta be Samu fegyelmezettségét és ügyességét, 
aki rövid idő alatt megtalálta az elrejtett méreg 
minta-anyagot. A bemutató végén a résztvevő 
gyerekek természetesen éltek a kutyasimogatás 
lehetőségével. 
 

 
 

 
Az elhangzott tájékoztató mindenkire vonatkozó 
legfontosabb üzenete, hogy mérgezett tetem 
megtalálása esetén semmiképpen sem nyúljunk 
hozzá, hanem értesítsük a természetvédőket! 
Az előadásról és a bemutatóról a Duna TV 

Családbarát Magazinja számára készült felvétel, 

amely 2018. március 21-én került adásba. 

 

Forrás: vira.hu 

 

KKKŐŐŐFFFAAARRRAAAGGGÁÁÁSSS,,,    SSSÍÍÍRRRKKKŐŐŐKKKÉÉÉSSSZZZÍÍÍTTTÉÉÉSSS  

MMMÜÜÜLLLLLLEEERRR   ZZZOOOLLLTTTÁÁÁNNN   KKKŐŐŐFFFAAARRRAAAGGGÓÓÓ    SSSZZZAAABBBAAADDDSSSZZZÁÁÁLLLLLLÁÁÁSSS 

 

Síremlékek készítése, régi síremlékek felújítása, 

lefedése, ablakpárkányok készítése. 

Tel: 06-70/457-0070 

honlap:  www.muller-granit-sirko.hu 
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TeFE programok 

 
2018. március 31. szombat 15 óra   

Minden születendő gyermeknek ültessünk 
egy fát!   

A Gemenc Zrt, a Fülöpszállási Önkormányzat és 
egyesületünk közös együttműködése. 

 
2018. április 11. szerda 18 óra  

Költészet napja  
idén: „Kortárs/Kedvenc költeményem” 

 
2018. április 20. péntek 18 óra  

Itáliai kalandozások 1.    
/Az ókortól a középkorig: Róma, Ravenna, Assisi/ 

Kubinyiné Horogszegi Sára vetítéses előadása. 

 
2018. április 22. vasárnap 15 óra  

Csárdáskirálynő 
Katona József Színház Kecskemét 

 
2018. április 30. hétfő  11 óra 

Három Határ Találkozó 
A Kiskunsági Nemzeti Park „Kitekintő Pont” hálózata 
első állomásának felavatása a fülöpszállási 
„Rekettyésben”. 

 
2018. május 11.  péntek 18 óra 

Cselekvő Közösségek Hete  „Fatestvéreink” 
Kubinyiné Horogszegi Sára fotó- és famaradvány 
kiállítása, Nagyné Grecs Anita vetítéses előadása 
 

2018. május 19.  

Három Határ Teljesítménytúra 
idén Izsákról indulva: 15-25-50 km 

 

2018. június 23. 16.00 - 24. 00 

Múzeumok Éjszakája Kecskeméten  
50 fő előzetes jelentkezése esetén megvalósuló 
program, utazás külön busszal. 

 

 

 

 

 

Kedves Fülöpszállási Lakosok, kedves 

programjaink iránt érdeklődők! 

Kérjük Önöket, hogy amennyiben programjainkon 

részt vettek, azokkal elégedettek voltak, segítsék 

céljaink megvalósulását, tevékenységünk 

színvonalasabb végzését és támogassák 

munkánkat adójuk 1%-ával!  

Az 1%-os rendelkező nyilatkozat megtalálható a 

Fülöpszállási Újságban! 

A Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület  

adószáma:  

18031371-1-03 

Köszönjük felajánlásaikat, nagy szeretettel várjuk 

Önöket 2018-ban is! 

 
 

 

 
Tisztelt Fülöpszállásiak! 

Köszönjük az előző évek támogatásait, melynek 

eredményeként a KT Bem József Általános Iskola 

Herpai Vilmos Általános Iskolája tanulóit segítő 

alapítvány tovább gyarapodott.  

Az alapítvány célja változatlan: 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. 

Ebben az évben ismét lehetőségük lesz arra, hogy a 

már befizetett jövedelemadó 1 %-ának 

felhasználásáról szabadon rendelkezzenek. 

Amennyiben a fenti célokkal egyetértenek, 

kedvezményezettként a 25 évvel ezelőtt 

létrehozott 

Ranga Tanárnőre Emlékezünk Alapítványt 

jelöljék meg. 

A d ó s z á m :  1 8 3 5 1 1 5 0 - 1 - 0 3  

Támogató segítségüket köszönjük! 

                                                                                             

Kuratórium tagjai 
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FÜLÖPSZÁLLÁSI SE 

2018. március 18-án megkezdte tavaszi szezonját 
labdarúgó csapatunk, egy nagyarányú győzelemmel!  

Fülöpszállási SE - Bugac KSE  
5 - 0 

Gólszerzőink: Jóni Zoltán, Horváth Zoltán, Dóka 
Ádám (2), Polyák Roland 

Az éjszakai hótól teljesen megtisztított, tökéletes 
állapotú pályán jól kezdődött a mérkőzés. Rögtön az 
elején Jóni Zoltán szabadrúgás góljával vezetést 
szereztünk. Nem sokkal ezután Horváth Zoltán 
fejesgóljával dupláztuk meg előnyünket, amelyet még 
az első félidőben Dóka Ádám 3 gólosra növelt. Aztán 
folyatódott a Dóka show. A második félidőben 
második gólját is megszerezte, ezzel négy gólosra 
növelve a különbséget. Az 5-0-ás végeredményt 
pedig Polyák Roland állította be egy szöglet után. Jó 
volt látni a csapat játékát. Ültek a pontrúgások is, a 
cserék is jól szálltak be. Összességében jól indult a 
tavasz a csapat számára, a kevés felkészülési meccs 
ellenére is. 

 

A következő fordulóban egy komolyabb erőt 
képviselő csapat, a Tiszaug otthonába látogattunk, 
ahol Idegenbeli győzelemmel zártuk a mérkőzést! 

Tiszaug KSE - Fülöpszállási SE 
1 - 2 

Gólszerzőink: Deák Sándor, Jóni Zoltán 

A mérkőzés nem kezdődött túl jól. Egy kapu előtti 
kavarodás után megszerezte a vezetést a hazai csapat. 
Aztán játékosaink tempót váltottak, aminek nem 
sokkal ezután meg is lett az eredménye. Amikor egy 
támadás során nem tudták szabályosan megállítani 
játékosunkat a tizenhatoson belül, a játékvezető a 11-
es pontra mutatott. A Nagy Adrián által kiharcolt 11-
est Deák Sándor értékesítette, aki a mai napon 
kapusként is helyt állt. Nem sokkal ezután Jóni 
Zoltán rúgta be az adódó lehetőségét, amelyről ekkor 
még nem tudtuk, hogy a győzelmet jelentő gól lesz. 
A második félidőben javarészt mezőnymunka folyt. 
Helyzetek itt és ott is adódtak, ám csapatunk hősies 

helytállásának köszönhetően az állás már nem 
változott, a szokatlanul hosszú hosszabbítás ellenére 
sem. 
Csapatunk minden tagja nagyot küzdött, és ami jó hír 
lehet a jövőre nézve, voltak egészen bíztató 
teljesítmények is annak ellenére, hogy több helyen is 
változatni kellett a kezdő csapaton az előző hetihez 
képest. 
A következő fordulóban is vendégségbe megy 
csapatunk, ezúttal Jászszentlászlón szerepelnek 
fiaink. Könnyű meccsre ott sem kell számítani, mert 
aktuális ellenfelünk pontjainak nagy részét hazai 
pályán szerezte. 
Kísérjük el csapatunkat minél többen 
Jászszentlászlóra is!  

Hajrá Fülöpszállás! 

Amennyiben támogatni szeretné Egyesületünket, 

Fülöpszállási Újságban található 1%-os rendelkező 

nyomtatvány kitöltésével megteheti!  

Felajánlásaikat ezúton is Köszönjük! 

A Fülöpszállási SE adószáma:  

1 8 3 5 9 4 3 3 - 1 - 0 3  

 

Fülöpszállási SE 
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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. 

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

