
FÜLÖPI HÍREK
KétHavonta mEgjElEnő KözélEti lap  www.fulopKozsEg.Hu

2015. jÚnius

2015. április 18-án, immár 
ötödik alkalommal került 
megrendezésre a Fülöpi Mű-
velődési Házban, a Gasztro-
nómiai és Kulturális Fesz-
tivál.

Az ízekben, hangulatban, 
díszletben és programokban 
is a régmúlt szépségeit idéző 
rendezvény, mindenkinek le-
hetőséget biztosított arra, hogy meg-
kóstolja településünk sütni és főzni 
szerető háziasszonyainak, lakosainak 
finomabbnál finomabb ételeit.
A Fülöpi Gasztronómiai és Kulturális 
Fesztivál az el-
múlt évek során 
folyamatosan 
teremtette meg a 
maga különleges, 
és bátran kije-
lenthetjük, hogy 
a térségben egye-
dülálló világát. A 
beküldött recep-
tek, valamint az 
elkészített ételek száma, évről évre 
növekedett. A hagyományokhoz hűen, 
idén is megjelent receptkönyvben, 
64 recept gazdagítja településünk 
hírnevét, melyek szinte mindegyi-
két megkóstolhatták a fesztiválra 
ellátogatók.
A rendezvényt Hutóczki Péter pol-
gármester úr nyitotta meg. Beszé-
dében többek között köszönetét és 
büszkeségét fejezte ki településünk 
lakosai iránt, valamint kiemelte a 
lakosság összetartó erejét, a falu 
erkölcsi, pozitív emberi értékeinek 
gazdagságát, majd Kozma Ferencné, 
a Fülöpi Óvoda vezetője ismertette 
a hazai gasztronómia sokszínűségét.
A továbbiakban mindenkinek lehe-
tősége nyílott megkóstolni a nem-
csak külsőleg impozáns, hanem 
ízvilágukban is gazdag, kiállított 

ételeket. A tradicionális magyar 
konyhát méltán képviselve, az asz-
talokon helyet kaptak a hagyományos, 
régi paraszt ételek, helyi specialitá-
sok, sütemények. A megannyi fülöpi 

recepten túl, egy nyíracsádi és hat 
érbogyoszlói étel gazdagította a fel-
hozatalt.

A kóstoló befejeztével kulturá-
lis csoportok szórakoztatták a 
közönséget. A magyar hagyomá-
nyokat és kultúrát méltán ápol-
va, az érbogyoszlói, valamint 
az érsemlyéni határainkon túli 
magyar településeket képvisel-
ve, fellépett az Érbogyoszlói Da-
lárda és az Ezüstperje Néptánc-
csoport, továbbá a községünk 
hírnevét régóta öregbítő Fülöpi 

Piros Mályva Népdalkör, illetve tele-
pülésünk fiatal büszkeségei, a Fülöpi 
Búzavirág Néptánccsoport.
A nap folyamán számos, gyönyörű, 
régi, kézzel készített, hagyományos 

népi motívu-
mokkal ellátott 
szőttest, párnát, 
kézműves termé-
keket, vesszőből 
készült tárgyakat, 
mi több házi ké-
szítésű szappa-
nokat, továbbá 
kiállított gobeli-
neket csodálhat-

tak meg az érdeklődők.
A fesztivál, az emléklapok és a re-
ceptkönyvek átadásával folytatódott, 
melyeket Hutóczki Péter polgármes-
ter úr, valamint Furó Tiborné önkor-
mányzati képviselő adtak át.
Késő délután, a nap sztárvendége, a 
4 ForDance kápráztatta el a közönsé-
get. A rendezvény zárásaként pedig 
a magyar dal és operett előadásában, 
Leblanc Győző és felesége vidám, 
színvonalas és a Honfoglalással 
történő befejezésnek köszönhető-
en, megható előadását csodálhattuk.
Áldozatos munkájukért külön köszö-
netet érdemelnek mindazon fülöpi 
lakosok, akik sütöttek, főztek, illetve 
bármilyen formában hozzájárultak 
ezen esemény megvalósulásához.

Jekk Gergő

V. Fülöpi Gasztronómiai 
és Kulturális Fesztivál
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A Képviselő-testület 9 
db rendeletet alkotott 
az alábbi témákban:  

1/2015. (II. 25.)  önkor-
mányzati rendelete  az ön-
kormányzat 2015. évi költ-
ségvetéséről
2/2015. (II. 25.)  önkor-
mányzati rendelete az  Ön-
kormányzat  2014. évi költ-
ségvetéséről szóló 2/2014. 
(III. 04.) sz. rendeletének 
módosításáról
3/2015. (II.26.) önkor-
mányzati rendelete a tele-
pülési támogatás és szociális 
ellátások helyi szabályairól
4/2015. (III.31.) Önkor-
mányzati rendelete a tele-
pülési támogatás és szociális 
ellátások helyi szabályairól 
szóló 3/2015. (II.25.) önkor-
mányzati rendeletének mó-
dosításáról
5/2015. (III.31.) önkor-
mányzati rendelete a hivata-
li helyiségen kívüli, valamint 
a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és be-
jegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésének engedélyezésé-
ről és az anyakönyvi eljárás-
ban fizetendő díj mértékéről 
6/2015. (IV.30.) önkor-
mányzati rendelete a tele-
pülési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkeze-
lési helyi közszolgáltatásról 
szóló 1/2014. (III. 04.) KT. sz. 
rendeletének módosításáról
7/2015. (IV.30.) önkor-
mányzati rendelete a tele-
pülési támogatás és szociális 
ellátások helyi szabályairól 
szóló 3/2015. (II. 26.) önkor-
mányzati rendeletének mó-
dosításáról
8/2015. (V.29.)  önkor-
mányzati rendelete az  Ön-
kormányzat  2014. évi költ-
ségvetéséről szóló 2/2014. 
(III. 04.) sz. rendeletének 
módosításáról
9/2015. (V.29.) önkor-
mányzati rendelete az 

Önkormányzat 2014. évi 
gazdálkodásának zárszám-
adásáról

A Képviselő-testület az 
alábbi témákban hozott ha-
tározatot az elmúlt ülések 
alkalmával:
•	Nyírábrányi Közös Ön-

kormányzati Hivatal 2015. 
évi költségvetésének el-
fogadása

•	 2015. évi közművelődési 
terv elfogadása

•	Az önkormányzat 215. évi 
közbeszerzési tervének 
elfogadása

•	 Óvodai beiratkozás rend-
jének elfogadása

•	Polgármester 2015. évi 
szabadság ütemtervének 
elfogadása

•	Az önkormányzat adóssá-
got keletkeztető ügyletei-
ből eredő fizetési kötele-
zettség bemutatása

•	 Gazdasági Program elfo-
gadása

•	Közfoglalkoztatási tájé-
koztató elfogadása

•	 Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület beszámolója

•	 Intézményi térítési díjak 
megállapítása

•	Polgárőrség tájékoztatója
•	Helyi Értéktár Bizottság 

megalakítása, SZMSZ el-
fogadása

•	Belső ellenőr megbízása
•	Elkülönített hulladék-

gyűjtés intézkedési terv
•	MVH határozat bírósági 

felülvizsgálat kérelem
•	Tanyabusz pályázat
•	 Orvosi ügyelet műszerbe-

szerzése
•	Felhatalmazás JCB mun-

kagép eladására, új meg-
vásárlására

•	Nyírábrányi Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2014. 
évi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló elfogadása

•	Tájékoztató elfogadása a 
Képviselő-testület és az 
önkormányzat intézmé-

nyeinek 2014. évi elvég-
zett feladatairól, és a 2015. 
évi tervekről

•	 Szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetéséről tájékoztató 
elfogadása

•	Polgármesteri jelentés, le-
járt határidejű határoza-
tok elfogadása, Erzsébet 
tábor támogatása

•	 2014. évi átfogó gyermek-
védelmi értékelésről szóló 
tájékoztató elfogadása

•	Nyírábrányi Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2014. 
évi tevékenységéről szóló 
tájékoztató elfogadása

•	Helyi Esélyegyenlőségi 
Program áttekintése

•	Tanyagondnoki Szolgálat 
szakmai program elfoga-
dása, pályázat benyújtása

•	 Óvoda Alapító Okirat mó-
dosítása

•	 Óvoda Alapító Okirat egy-
séges szerkezetben

•	Nyári gyermekétkeztetés 
pályázat benyújtása

•	MVH határozat ellen be-
nyújtott bírósági felül-
vizsgálati kereset visz-
szavonása

•	Pályázat benyújtása ön-
kormányzati konyha 
felújítására (gyermekét-
keztetés feltételeit javító 
fejlesztések támogatása 
keretében)

•	Pályázat benyújtása a 
Fülöpi Óvoda (4266 Fü-

löp, Óvoda u. 1. sz. fülöpi 
124/14 hrsz) épületének 
felújítására, fejlesztésé-
re és Fülöp Arany J. u. + 
járda felújítás

•	Fülöp község Local Agen-
da 21. fenntartható fejlő-
dés programjának elfo-
gadása

•	Vámospércs – Kistérségi 
Egészségügyi Szakellátó 
Nonprofit Kft ügyvezető 
igazgatójának munka-
teljesítmény elismerése, 
jutalmazásához történő 
hozzájárulás

•	Nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz 
közszolgáltatás biztosítá-
sára szolgáltató kiválasz-
tása

•	Hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerző-
dés meghosszabbítása 
DHK Kft-vel.

•	Polgármester munkavi-
szonyában 25. éves jubi-
leumi jutalom megálla-
pítása

•	Települési értéktár kiala-
kítására pályázat benyúj-
tása

•	Az önkormányzat 2015. 
évi közfoglalkoztatási 
programjának terveze-
téről döntött

•	 Óvodai csoportlétszám 
megemeléséről szóló 
döntés

Önkormányzati hírek
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Anyakönyvi hírek
SzületéSeK
Balog Klaudia – február 18.
Hamza Leonardo Zoltán – március 21.
Balog Sándor József – március 29.
Maczó Benjámin Tamás – április 22.
Milák Brendon Brájen – április 28.
Csóka Dominik – június 03.

Köszöntjük őket!

HAlálozáSoK
Bacsárszki Jánosné – február 18.
Sándor Józsefné – március 02.
Sándor József – március 03.
Császár Lászlóné – március 06.
Babák Miklósné – március 10.
Almási Ferencné – március 12.
Vancsik Istvánné – március 12. 
Sándor Józsefné Sulymos Erzsébet – április 10.
Pinczés Mihályné – április 30.
Harangi Lajosné – május 21.
Ratku János – június 11.

emléküket kegyelettel 
megőrizzük!

HázASSáG
2014.04.25. – Sipos Edina és Mikáczó Péter
2015.05.02 – Szőke Stefánia és Forró Balázs
2015.05.02. – Bodnár Mónika és Papp Attila
2015.05.23. – Horváth Mária és Pósán Ferenc
2015.05.30. – Czibere Julianna és Magyar Pál

Szívből gratulálunk!

Fülöp Község Önkor-
mányzat Képviselő-
testületének támoga-
tásával, a helyi értékek 
feltárása, hagyomá-
nyaink megőrzése ér-
dekében, nemrégiben 
településünkön is meg-
alakult a Fülöpi érték-
tár Bizottság, valamint 
a Fülöpi értékőrzők 
Köre. A két szervezet 
egymástól függetlenül, 
de szorosan együttmű-
ködve, minél nagyobb 
összhangra és haté-
konyságra törekedve 
próbálja megvalósítani 
kitűzött céljait. 

Az Értéktár Bizottság, 
olyan öt főből álló testü-
let, melynek fő feladatai: 
összesíteni, rendszerez-
ni, elbírálni az Értékőrzők 
Köre által összegyűjtött, 
feldolgozott települési 
értékeket. 
Az Értékőrzők Köre, jelen-
leg 15 állandó taggal mű-
ködik. Az egyesület tagjai 
név szerint: Sándor János-
né, Furó Tiborné, Illés 
Éva, Kiss Ádámné, Szőke 
Jánosné, Prétli Andrásné, 
Bordás Erika, Tóth János, 
Mikáczó László Ferenc, 
Czuper Árpád, Hutóczki 
Sándor, Nagy Béla, Hor-
váth Sándor, Küzmös Nor-
bert, Jekk Gergő. 
Amennyiben bárki úgy 
érzi, hogy munkájával hoz-
zájárulna kicsiny falunk 
múltbeli értékeinek meg-
mentéséhez, vagy bármi-
lyen formában támogatni 
tudja a Fülöpi Értékőrzők 
Körét, kérem csatlakoz-

zon hozzánk, vegye föl 
velünk a kapcsolatot. A 
tagság semmilyen anyagi 
kötelezettséggel nem jár. 
Az összejöveteleket kb. 
háromhetente tartjuk, 
melyek jó hangulatban, 
változatos témákkal, az 
érdemi munkát előtérbe 
helyezve telnek. 
Az értékőrzők céljai és 
feladatai: összegyűjteni, 
rendszerezni, meglátni 
és megláttatni, a nyilvá-
nosság számára elérhe-
tővé tenni településünk 
hagyományait, szellemi, 
anyagi, művészeti, ter-
mészeti értékeit. 
Közös, hosszú, de annál 
szebb utunk első állo-
másaként fotógyűjtésbe 
kezdtünk. A Fülöpi Hírek-
hez mellékelt felhívásban 
részletesen tájékozód-
hatnak a fotógyűjtésről. 
Nem titkolt hosszú távú 
céljaink között szerepel, 
egy Fülöpi Képeskönyv 
megjelentetése, valamint 
többek között fotókiállítá-
sok szervezése. 
A témához kapcsolódóan 
bármilyen kérdésük van, 
érdeklődhetnek a fulop.
muvhaz@gmail.com 
e-mail címen, telefonon, 
a 208-471-es telefonszá-
mon, vagy személyesen, a 
Fülöpi Művelődési Ház-
ban. 
Csatlakozzon hozzánk, 
hogy minél szélesebb kör-
ben tárjuk- és fedezzük fel 
rejtett értékeinket!

Jekk Gergő

településünk gazdag 
múltjának feltárása
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2015. május 1-én, ötödik alkalom-
mal tartottunk Fülöp-napi zarán-
doklatot Máriapócsra. 

Az autóbuszos indulás előtt, reggel 
a görögkatolikus templomban áldást 
kértünk a zarándoklatra. Örömünkre 
szolgált, hogy a szomszéd települések 
lakosai (penészlekiek, nyírábrányiak, 
nyíracsádiak) is velünk tartottak. A 

résztvevők nagy számára való tekintet-
tel, az ünnepi szentmisét tábori oltárnál 
tartottuk meg. A szentmise kezdetén 
Kapin István kegyhelyigazgató köszön-
tötte a megjelenteket, majd Hutóczki 

Péter polgármester úr mondott kö-
szöntőt, melyben méltatta Fülöpöt és 
a fülöpieket is. Köszöntötte az ebben az 
évben aranymisés Seregély István érsek 
urat és a szintén aranymisés Pásztor 
Károly atyát.   

„Lám a cserfes gyerekhad
ünneplőben ballag,
halld a csengőnk víg dalát,
ím eljött a nagy nap!”

elérkezett a várva 
várt nap, ami még-
sem könnyű, mert 
az elválás 3-4 év után 
fájdalmas és ezt most 
értették meg igazán a 
ballagó nagycsopor-
tosok. 

Június 12-én, daloktól, 
versektől volt hangos 
a Fülöpi Óvoda. Mér-
földkőhöz érkeztek az 
óvodából elballagó gyermekek, hi-
szen szeptembertől már az iskola 
padjait koptatják. A gyerekek nagy 
izgalommal várták, hogy bemutat-
hassák műsorukat, szüleiknek, ro-
konaiknak. 

A ballagók az ünnepség első részé-
ben, felelevenítették az év folyamán 
tanult verseket, énekeket, mondó-

kákat. Ezt követően elengedték a kí-
vánságokat jelképező lufikat. Végül 
egy felejthetetlen élményt nyújtó 
néptánc következett. 

A gyerekek számot adtak fegye-
lemből, önbizalomból, koncentrá-
cióból és kitartásból. 

Ezúton köszönjük meg a szülők 
és a közfoglalkoztatottak segítő 
munkáját, a Picil Bandi bácsi által 

felajánlott fuvarokat, 
a Nyírábrányi Önkor-
mányzattól kapott szín-
padot és a CSFSE által 
felajánlott labdákat. 

A nyárhoz gondta-
lan, vidám napokat, az 
iskolakezdéshez pedig 
lelkesedést, türelmet 
és kitartást kívánunk a 
gyerekeknek!

Szoboszlai Szilvia

Fülöp Község Önkormány-
zata már évtizedekkel ez-
előtt hagyományt kívánt 
teremteni azzal, hogy töb-
bek között vendéglátással, 
szórakoztató műsorokkal 
egybekötött rendezvénnyel 
tiszteli meg településünk la-
kosait. 

Ennek eredményeként az 
idén is megrendezésre kerülő 
Fülöpi Idősek Estéjét az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is nagy 
érdeklődés övezte.

Hutóczki Péter polgármester 
úr köszöntötte a megjelenteket. 
Az üdvözlő szavakat követően, 
az est folyamán, a jelenlévők 
színvonalas műsorokat lát-

hattak és hallhattak a Fülöpi 
Általános Iskolás tanulóknak, 
a Fülöpi Piros Mályva Nép-
dalkörnek, valamint a Fülöpi 
Búzavirág Néptánccsoportnak 
köszönhetően. A szórakoztató 
műsorok zárásaként, kiváló 
hangulatot teremtve, a Pércsike 
Vámospércsi Közművelődési 

E g y e s ü l e t e n 
belül működő 
színjátszó kör 
e l ő a d á s á b a n 
élvezhettük a 

„Repülő hiva-
tal” valamint 

„A szenes ember” 
című bohózato-
kat. 

A rendezvényt 
záró közös va-
csora előtt, Ta-

pasztó János kanonok úr és Dr. 
Krakomperger Zoltán mondott 
beszédet. 

Fülöp Község Önkormányza-
ta reméli, hogy minden kedves 
résztvevő jól érezte magát, és 
jövőre is megtisztelik jelenlé-
tükkel az idősek estéjét. 

Jekk Gergő

Óvodai ballagás

Gyermeknap az óvodában

Idősek estéje Fülöp-napi 
búcsú

Az idei gyermeknap egy vidám zenés mű-
sorral kezdődött, amelyen remekül szóra-
koztak a gyerekek. 

Ezután minden gyermek megtalálta a 
kedvére való elfoglaltságot. Volt ifistákkal 
való focizás, az ügyes kis kezek üveget fest-
hettek és rongybabákat készíthettek. A Szü-
lői Közösség jégkrémmel kedveskedett, a 
gyermekek szülei pedig palacsintával leptek 
meg minket. 

Ezúton köszönjük a szülőknek és a Szülői 
Közösségnek a lelkes közreműködést!

Szoboszlai Szilvia

Figyelemfelhívás
2010 óta működik Fülöpön a Vö-

röskereszt helyi tagszervezete. 
Gyermekek számára 300 Ft, fel-
nőttek számára 600 Ft az éves díj. 
A befizetett összeg 60 %-át a Fülöpi 
általános Iskola használhatja fel a 
diákok számára és adományokat is 
kaphatunk majd a Vöröskereszttől.

 Az elmúlt tanévben:
•	 Adományként	ősszel	paradicsom	

konzervet és sűrített paradicso-
mot kaptunk. Lehetőségünk volt 
11 db ágy rászorulókhoz való el-
juttatására is. 

•	 A	karácsonyi	ünnepség	keretében	
sok játékot adott a Magyar Vö-
röskereszt, melyeket tanulóink 
részére kiosztottunk.

•	 A	befizetett	összeg	60%-ából	a	
gyermekek gyermeknapkor gyü-
mölcsöt (2 banánt és 1 barackot) 
kaptak.A napokban pedig bor-
sókonzervet osztottunk diákja-
inknak a Magyar Vöröskereszt 
adományaként

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 
amennyiben lehetőségük van rá, tá-
mogassák a Magyar Vöröskeresztet, 
ezáltal a Fülöpi Általános Iskolát is. Az 
évi 600 Ft tagsági díjat Ilyésné Kuprák 
Kornéliánál és Popovics Ferencnénél 
lehet befizetni. Köszönjük!

Popovics Ferencné

Befejeződött a Nyíradonyban rendezett Grassroots - fesztivál az 
óvodai csapat számára. Az elvégzett munka jutalmául a gyerekek 
hazavihették a jól megérdemelt jutalmukat! Köszönöm a gyerekek 
és a szervezők egész éves munkáját!

Szoboszlai Szilvia

Grassroots-torna
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A Fülöpi általános Iskola a tIe prog-
ram zárásaként egészségnapot szerve-
zett 2015.06.03-án.

A rendezvény zenés tornával kezdődött, 
majd Ratku Balázs a Nyírábrányi Mentő-
állomás vezetője vetítéssel egybekötött elő-
adást tartott az újraélesztésről. A hetedikesek 
részére az előadó több alkalommal tartott 
foglalkozást korábban, így ők mutathatták 
be a résztvevőknek, hogyan is kell az újra-
élesztést elvégezni. 

A hallott tudnivalók és a látottak alapján 
bárki kipróbálhatta az újraélesztés folyamatát 
a bábun. Közben a szülők a gyermekek segítsé-
gével már terítették is az asztalokat, melyeken 
bőséggel voltak pástétomok és saláták. Mind a 
nyolc osztály készült valamilyen finomsággal. 
A rendezvény minden résztvevőjének lehe-
tőséget biztosítottunk arra, hogy bármelyik 
pástétomot vagy salátát megkóstolja. 

Italként	 100	%-os	 almalevet	 kínáltunk,	
melyből a délután folyamán 33 liter fogyott el. 
Kérésünkre a védőnő, Ilyésné Kuprák Korné-
lia vérnyomást mért, Szabó Attiláné ápolónő 
pedig vércukrot mért az érdeklődőknek.

Étellel, itallal telve és új ismeretekkel gaz-
dagodva mehettünk haza az egészségnapi 
rendezvényünk után.

Popovics Ferencné

2015.05.30-án, szombaton a 
Fülöpi általános Iskola gyer-
meknapot szervezett a község 
sportpályáján. Már szombat 
reggeltől az iskolában az álta-
lunk készített kaparós sorsje-
gyek segítségével próbálhatták 
ki a diákok a szerencséjüket. 

Sok-sok színes programmal 
igyekeztünk kedveskedni a fülö-
pi gyermekeknek. Kérésünkre a 
Nyírábrányi Határrendészeti Ki-
rendeltség szak-
emberei kutyás 
bemutatót és 
feg y verbemu-
tatót tartottad 
diákjaink szá-
mára. Rendez-
vényünk első 
részében az osz-
tályok egy nyolc 
állomásból álló 
pályát teljesí-
tettek, melyben 
kipróbálhatták 
üg yességüket 
is. Lehetőségük 
volt a sífutást kipróbálni, limbó 
hintózni, rakétával célba dobni. 
Ezeken kívül több együttműkö-
désre épülő feladatot is kitaláltunk 
a gyermekek számára. Miután 
minden állomást teljesítettek a 
diákok, az étkezés következett. 
Ekkor kapták meg a szülői közös-
ség ajándékát: 1-1 db jégkrémet és 
a Magyar Vöröskereszt adomá-
nyát: 2 db banánt és egy darab 
barackot. A gyermekek alig vár-
ták, hogy elkezdődjenek a szabad 

foglalkozások! Ennek keretében 
lehetett „csillámtetkót” készít-
tetni, hajkrétával színes tincseket 
varázsolni a hajunkba, igazi íjjal 
lőni, kulacsot dekorálni, melyet 
dekorálás után haza is lehetett 
vinni. A kicsik nagyon örültek az 
arcfestésnek. A hosszú léggömbök 

iránt is nagy volt az érdeklődés. Az 
ügyesebb gyermekeket még hajto-
gatni is megtanítottuk, így lett sok 
léggömbből kard. Rendezvényünk 

ideje alatt a szülők büfét szerveztek 
a tanulók számára.

A gyermekek élményekkel telve 
mehettek haza, mi pedig felnőttek 
elégedettek voltunk a sok boldog 
gyermekarcot látván. Örömünkre 
szolgált, hogy semmiféle magatar-
tási vagy viselkedési problémát 
nem tapasztaltunk.

Popovics Ferencné

Ahogy arról már korábban érte-
sülhettünk, lászlófalvi Magdolna 
és Szalai Gyula, 2014. december 
31-én hajnalban, a lángok áldoza-
taivá váltak. A tragédia 
következményeként, 
házuk teljesen leégett. 

Magdolna és László 
önként keresték fel az ön-
kormányzatot, annak ér-
dekében, hogy minél több 
fülöpi lakoshoz jusson el 
köszönetük. Ahogyan ez 
a kedves, mérhetetlenül 
hálás pár fogalmazott: 

„Ez a legkevesebb, amit 
meg kell, hogy tegyünk!”

Külön köszönetüket fe-
jezték ki Lászlófalvi Évának, Hutóczki 
Péter polgármester úrnak, valamint 
Csingi Zoltán parókus úrnak. 

Örömteli hír, hogy a szívességi lak-

hatásnak vége, ugyanis a támogatá-
soknak köszönhetően, sikerült saját 
lakást vásárolniuk Pátkán.  Nagyon 
sok segítség érkezett a Fejér Megyei 

Szent György Kórházból, továbbá 
Gyula főnökének köszönhetően a 
székesfehérvári Intersparból indulva 
országos gyűjtés kezdődött. A felaján-

lások között volt többek között hűtő, 
fagyasztó, ágy, komplett szekrénysor, 
sőt a bútorok egy részét vissza kellett 
utasítani helyhiány miatt. 

Az anyagi segítség mel-
lett, természetesen az 
erkölcsi támogatás is leg-
alább annyira fontos volt 
mindkettejük számára. 

„Mindenfajta segítséget, 
hozzájárulást köszönünk 
Fülöp község lakosainak! 
Ez a település megmu-
tatta összetartó erejét, a 
lakosság nagylelkűségét, 
jóindulatát. Hálánkat 
szavakban nem tudjuk 
kifejezni.”

„Minden fülöpi lakos-
nak kívánunk jó egészséget, boldog, 
lehetőleg könnyebb életet.”

Jekk Gergő

A nemrégiben megalakult Fü-
löpi értékőrzők Köre, Groskáné 
Piránszki Irén (a Kelet-magyaror-
szági Közösségszolgálat Alapítvány 
elnöke) közvetítésével, meghívást 
kapott Nagyrábéra.

2015.04.20-án, a 
nagyrábéi Kossuth Lajos 
Művelődési Ház és Könyv-
tár adott otthont a szakmai 
tapasztalatcserének.

A találkozó elején Józsa 
Kálmánné, a vendéglátó 
Nagyrábéi Baráti Kör és 
Egyesület nevében kö-
szöntötte a résztvevőket. 
A kölcsönös bemutatkozás 
után, Groskáné Piránszki 
Irén arról szólt, hogy miért 
szerveződött a tanulmány-
út, miért fontos a közössé-
gek közötti kapcsolatépítés. Majd Józsa 
Kálmánné Martinecz Márta előadásá-
ban, áttekintést kaptunk arról, hogyan 
kezdődött a helyi fejlesztő munka, meg-
ismerhettük a Nagyrábéi Baráti Kör 
és Egyesület létrejöttét, tevékenységét, 
működését. Bemutatta hogyan segítette 
mindezt az 1989-ben indult a közösség-

fejlesztő folyamat, amelynek legfonto-
sabb célja a helyi ügyekben való cselekvő 
részvételre való bátorítás volt. Balogh 
Sándorné Ili, a művelődési ház megbí-
zott vezetője, a fiatalok körében végzett 
ifjúsági fejlesztő munka jelentőségéről, 

máig érvényes hatásairól beszélt.
A továbbiakban, Józsa Kálmán és 

Korponai Sándor jóvoltából, megis-
merhettük a nagyrábéi falukönyveket, 
képeskönyvet, valamint szakácsköny-
vet. A Fülöpi Értékőrzők Köre, minden 
könyvből kapott egy példányt, amiket a 
Fülöpi Művelődési Ház könyvtárában 

bárki megtekinthet.
A találkozó folytatásában Frank Zol-

tánné, a Helyi Értéktár Bizottság elnö-
ke mutatta be a bizottság működését, 
tevékenységét.

A szakmai tapasztalatcsere, beszél-
getés végeztével Balog 
Sándorné Ili vezette végig 
csoportunkat, a Kossuth 
Lajos Művelődési Ház 
és Könyvtárban. Többek 
között betekintést nyer-
hettünk a kosárkészítés-
be, a szövés mesterségébe, 
illetve megcsodálhattuk 
a helyi készítésű karkötő 
gyűjteményt is.

Utolsó napirendi pont-
ként a nagyrábéi tájházat 
tekintettük meg. A meg-
annyi értékes, gyönyörű, 
régi időket idéző tárgyakat 

csodálva, érdekes történeteket hall-
hattunk.

Összességében hasznos informáci-
ókkal, tanácsokkal, tapasztalatokkal 
gazdagodtunk, melyeket célunk, hogy 
itthon, Fülöpön is hasznosítani tudjunk.

Jekk Gergő

egészségnap Gyermeknap Köszönet a lakosság számára

Nagyrábén járt a Fülöpi értékőrzők Köre

tavaszi vers
Virágok nyílnak mindenütt.
A fák is rügybe borulnak.
Bármerre néz az ember
nem lát mást csak virágot.
Itt , ott még egy kis  fagyos
föld. De már nem sokáig
mert itt a Tavasz. Menj
el hideg fagyos Tél.

/Hutóczki Balázs 4. osztály/
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Március 4-én, 5-én és 7-én, délután 16:30-
as kezdettel, a falu templomaiban, közös 
istentiszteletet tartottak a történelmi egy-
házak helyi közösségei, a Krisztus-hívők 
egységéért.

Szerdán délután, az ökumenikus imahét első állo-
másaként tartottak istentiszteletet a Református 
Imaházban. Csütörtökön a Római Katolikus 
Templom adott otthont az összejövetelnek. Az 
imahét programsorozatának utolsó állomása 
pedig a Görög Katolikus Templom volt.
Az ökumenikus összejöveteleken mindhárom 
alkalommal részt vett Tapasztó János, római 
katolikus kanonok, Csingi Zoltán, görög katolikus 
parókus és Komor Csaba, református lelkész.

Hutóczki Péter
polgármester

Mándoki Józsefné, Arany János utcai lakos, 
aki jelenleg a penészleki idősek otthonában 
tartózkodik. Ilonka néni 95 évesen, jelenleg 
községünk legidősebb lakosa. Kora ellenére 

- bár a járása nehézkes - szellemileg teljesen 
friss. A községi idősek napja alkalmából, az 
idősek otthonában köszöntöttük. Ilonka néni 
örült, köszönetét fejezte ki a jókívánságokért. 
Üdvözletét küldi minden fülöpinek és várja, hogy 
a századik születésnapját is megünnepeljük. 
Isten éltesse!

Hutóczki Péter
polgármester

Az ünnepség, öku-
menikus hálaadó is-
ten tisz te let tel kez-
dő dött településünk 
görögkatolikus temp-
lomában, ahol Ko-
mor Csaba reformá-
tus lelkész hirdetett 
igét, majd Csingi Zol-
tán görögkatolikus 
parókus köszöntötte a művészt. Az 
imaalkalmon Tapasztó János ró-
mai katolikus plébános is részt vett.
Az istentisztelet után Csingi Zoltán 
parókus nyitotta meg a kiállítást, 
majd Hutóczki Péter polgármester 
úr, a lakosság és önkormányzata ne-
vében mondott köszöntő beszédet.
A polgármester bejelentette, hogy 
az önkormányzat Fülöp Község Fej-
lődéséért kitüntetést adományoz 
Vencsellei Istvánnak, amelyet a falu 

önálló településsé válása évfordu-
lójának ünnepén, augusztus 1-én 
fognak átadni.
A tanyasi iskolából indult Vencsellei 
Istvánnak ezzel a kiállítással min-
den vágya teljesült: a fotóművész 
„hazavitte” életművét, gazdagít-
va a falu lakóinak élményvilágát, 
kultúráját.

Magyar Kurír nyomán

2015. június 4-én, nemzetünk 
legnagyobb tragédiájának 95. 
évfordulóján, a Fülöpi általános 
Iskolában, a 6. osztályosoknak, 
valamint felkészítő tanáruknak, 
Földhátiné terdik editnek kö-
szönhetően, közösen emlékez-
tünk meg az 1920. június 4-én 
aláírt békeszerződésről, mely 
nevével ellentétben a magyar-
ság számára nem békét, hanem 
súlyos következményekkel járó, 
napjainkban is érezhető negatív 
hatást hozott.
A megemlékezést a Fülöpi Álta-
lános Iskola igazgató helyettese, 
Földhátiné Terdik Edit nyitotta 
meg. A Himnusz közös eléneklése 
után, a műsor keretein belül, képek 
formájában megjelentek előttünk 
az elcsatolt területek. A látványos 
előadás közben olyan szívhez szóló 
dalok csendültek fel, mint az Ismerős 
Arcoktól a Nélküled, vagy a Kormo-
rántól az Isten ujja megérintett. 
A műsör, a Székely himnusz közös 
éneklésével ért véget. 

A Trianoni megemlékezés egyik 
legfontosabb célja nem lehet más, 
mint hogy az iskolás tanulók meg-
ismerhessék, hogy mit műveltek 
nemzetünkkel, az első világhábo-
rút követően. Tudatosítanunk kell 
magunkban, hogy a magyar nép az 
országcsonkítás ellenére is képes 
összefogni, az egységes magyar 
nemzetre a történelmi Magyaror-
szág határain belül kell tekintenünk.  
Nekünk, anyaországbelieknek a 
nemzeti összetartozást elősegítve, 
méltóságteljesen ápolva, köteles-
ségünk, hogy a megemlékezésen is 
bemutatott, elcsatolt területeken élő 
magyar emberekre magyarként te-
kintsünk! Felvidéki honfitársainkat 
ne nevezzük szlovákoknak, a széke-
lyeket ne nevezzük románoknak...!

„És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.”

Jekk Gergő

Ökumenikus imahét

Születésnapi 
köszöntő

Fotókiállítás

trianoni megemlékezés

Vencsellei István, fülöpi tanyáról származó, nemzetközi hírű 
fotóművész születésének 80. évfordulója tiszteletére, Fülöp 
Község Önkormányzata fotókiállítást rendezett, amelyet 
március 7-én nyitottak meg a Fülöpi Művelődési Házban. 


