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„Az anyák halhatatlanok”
/Ratkó József/

Rendhagyó könyvbemutató helyszíne volt karácsony hetében
a Fülöpi Művelődési Ház. Édesanyánk címmel megjelent egy
emlékező kötet, mely Sass Jánosné hét tanulmányát tartalmazza.

nek, aki részt vett ezen a megemlékezésen, mely a Művelődési Ház
udvarán felállított Betlehemi jászol
előtti közös énekléssel fejeződött
be, mely méltó búcsúzás volt Édesanyánktól.
A rendezvény hangulatát az általa
készített színes szőttesekből készült
kiállítás és a Piros Mályva Népdalkör gyönyörű népdalcsokra emelte.
Megnyitó beszédet Hutóczki Péter
polgármester úr tartott, aki mint
közösségért élő alkotó emberről
beszélt. Mindig a közért dolgozott,
nehéz körülmények között nevelte és iskoláztatta gyermekeit, de
mindig kész volt mások gondjait is
felvállalni. Tanácstag, Vöröskereszt,
Polgári Védelem, Hagyományőrző
Csoport. Mindenből kivette a részét, közben tanult és a hat osztályt
végzett emberből könyvelő lett. Sok

egyéni élményekkel fűszerezett beszédében megjelenítette mindenki
„Margit néni”- jét.
Dr. Vajda Mária néprajzkutató, színes, érdekes beszédében a hagyományok ápolójaként, a közösség „kovászaként” méltatta munkásságát.
Ízes népiességgel részletesen megírt
munkaként értékelte a dolgozatokat,
mely éppen az aprólékos leírások,
a hitelességhez való ragaszkodás
miatt lesz megkerülhetetlen a kort
kutatók számára. Beírta nevét a néprajztudomány irodalmába, hiszen
máris több könyv hivatkozik az általa leírtakra.
„Ahol ilyen emberek éltek – élnek az
a település nagyon
gazdag.”
Rokonok, barátok, ismerősök idézték meg
ennek a kivételes as�szonynak az emlékét,
aki máig köztünk él,
akire szeretettel és
tisztelettel emlékezünk.
A család köszönetét
fejezi ki mindenki-
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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület 5 db rendeletet alkotott az alábbi témákban:
14/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa
juttatásról
15/2014. (XI.14. ) önkormányzati
rendelete az önkormányzati lakások
bérleti díjának megállapításáról
16/2014. (XII.10.) KT. sz. rendelete az Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 2/2011. (III.26.)
KT. sz. rendeletének módosításáról
17/2014/.(XII.10.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2015. évi
átmeneti gazdálkodásáról
18./2014. (XII.30.) Önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014. (III.
04.) sz. rendeletének módosításáról
A Képviselő-testület az alábbi témákban hozott határozatot az elmúlt ülések alkalmával:
• Meghatározta az óvoda téli zárva
tartását
• Vízi közművek üzemeltetése
tárgyában hozott döntések (Hajdú-Bihari Vízmű ZRT-vel közös
megegyezéssel megszüntetés,
Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt-vel üzemeltetési szerződés
megkötése és a hozzá kapcsolódó
döntések meghozatala)
• Rendkívüli önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásra igény
benyújtásáról döntött a település
2014. évi forráshiányának fedezésére
• Fülöpi Hírek szerkesztőbizottságának választása
• Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás
biztosítására árajánlatok kérése
• Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetetéséről szóló megállapodás
felülvizsgálata
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Anyakönyvi
hírek
Születések
Bicskei Noel – 2014.11.24.
Budaházi Áron – 2014.12.05.

• BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj támogatások odaítélése
• Szociális tűzifa támogatási iránti
kérelmek elbírására
• A Képviselő-testület 2015. évi
munkatervének elfogadása
• Az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervének elfogadása
• Iskolai körzethatárok megállapítása
• Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosítása tárgyában
döntött
• Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás
biztosítására szolgáltató kiválasztása
• Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása DHK Kft-vel.
• Polgármester munkaviszonyában
25. éves jubileumi jutalom megállapítása
• Települési értéktár kialakítására
pályázat benyújtása
• Az önkormányzat 2015. évi közfoglalkoztatási programjának
tervezetéről döntött
• Óvodai csoportlétszám megemeléséről szóló döntés

Halálozások
Papp János – 2014.10.16.
Némethi Lajosné – 2014.10.09.
Plásztán János – 2014.11.09.
Pogány Ferencné – 2014.11.14.
Vajtu János – 2014.11.30.
Szoboszlai János – 2014.12.06.
Gyurina József – 2015.01.16.
Emléküket kegyelettel
megőrizzük!
HONOSÍTÁS
2014.12.13-án, az egyszerűsített
honosítás keretein belül, 2 fő tett
állampolgársági esküt.
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Éva vendégház
Családi gyökereim ide kötnek, itt
születtem és itt nőttem fel. 58 éve
élek Fülöpön és ezáltal kötelességemnek éreztem azt, hogy „valami”
maradandót hagyjak a következő
generációnak, nemzedéknek.
2013. decemberében lehetőség nyílt
pályázat útján a Délnyírségi Leader
HACS közreműködésével „Falusi szálláshely” kialakítására. Felcsillant a remény, hogy az álmom valóra válhat! A
falusi szálláshely kialakítása felkeltette
az érdeklődésemet, mivel a 80-as és
90-es években ez az épület nagyon sok
rendezvénynek adott helyet. Lakodalmaknak, vacsoráknak, összejöveteleknek. Korábban még szolgálati lakásként,
üzletként és utoljára családi házként
funkcionált. Összességében a projekt
beilleszthető volt ebbe a „régi képbe”!
A pályázatírástól a kivitelezésig jó
néhány akadályállított elénk falat, de
ezeket szépen le kellett bontani és türelmesen dolgozni, a végeredményre
koncentrálva!
2014.szeptember végére befejeződtek
a kivitelezési munkálatok és így megtörtént a műszaki átadás- átvétel is.
2014. október 25-én szerveztünk egy

kisebb „megnyitót”, ami számomra
azért is volt fontos, mert ekkor tudtam a testvéreimnek, rokonaimnak,
ismerőseimnek, a Bánházán élőknek,
valamint a barátoknak bemutatni a
Vendégházat.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Hutóczki Péter polgármester úrnak, aki megtisztelt jelenlétével és már
a projekt kezdetétől fogva biztosított
támogatásáról. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat a Piros Mályva

Népdalkör és a Búzavirág Néptánccsoport, valamint a debreceni Hajdú
Táncegyüttes is. Igazán színvonalas
műsorral szórakoztatták vendégeinket.
A projekt megvalósulásaként, az építészeti szabályoknak megfelelően, 9
férőhelyes apartmanos kialakítású
szálláshelyet tudtunk kialakítani.
Kiemelném, hogy egy szoba mozgáskorlátozottak számára lett kialakítva.
Így a mozgásukban valamilyen módon

Agroturizmus Országos Szövetségének
legmagasabb védjegy besorolását és
oltalmát kellett elnyerni! Nem volt egyszerű! Most már bátran kijelenthetem,
hogy sikerült, mivel az idén januárban
kaptuk meg a minisztérium által aláírt
Védjegy táblát!
2015. január elején, az Éva Vendégház
4napraforgós minősítésű szálláshely
megnyithatta kapuit!
Szálláshelyünket már bővítettük játszótérrel. Az időjárási viszonyoknak
megfelelően tavasszal folytatjuk a
filagória építését, sütő- és főző lehetőséggel. Konkrétan szalonnasütővel
és kemencével.
Létesítményünk alkalmas családi, baráti összejövetelek, kisebb rendezvények, leány- és legénybúcsúk, házassági
évfordulók lebonyolítására! Továbbá
helyet tudunk biztosítani tréningek,
továbbképzések, csapatépítő programokhoz.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! És bízunk abban, hogy a falusi
korlátozott emberek, akadálymentesen turizmus jegyében minél több vendéget
tudják használni a közösségi helyisé- tudunk fogadni és kiszolgálni! Ezzel
geket is. Három szoba pedig normál pedig hozzájárulunk a falu fejlődéséhez
kialakítású.
és jó hírnevéhez!
2014 decemberében újabb mérföldkőhöz értünk! A vendégháznak nemcsak „Szülőföldem, te egyetlen, te drága…
a műszaki előírásoknak kellett meg- Ez a föld az enyém, itt élt az apám.
felelnie, hanem a Nemzeti Tanúsító Itt tanított nótaszóra édes jó anyám.
Védjegy előírásainak is. Ez konkrétan Ez a föld, ez a táj, drága hű barát.
azt jelentette, hogy a 4 napraforgós Elkísér egy életen s a nagyvilágon át…”
minősítést -ez olyan, mint a szállodáknál a csillag besorolása- a Falusi
Hegedüs Lászlóné
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Vendégségben
az idősek klubjában
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Községi karácsonyi
ünnepség

A csordultig megtelt, ünnepi
hangulatba öltöztetett Fülöpi
Művelődési Házban, a hagyományokhoz hűen, településünk
lakosai, idén is együtt ünnepelték a kis Jézus születését.

varázsát.
Az ünnepi műsornak köszönhetően, talán egy-egy pillanatra megálltunk a rohanó világban. Talán egy
pillanatra elfelejtettük a betegséget,
a fájdalmat, világi kötelékeink kínzó
szorítását. Kívánjuk, hogy ezek a
Az ünnepi műsort az óvodások pillanatok tartsanak ki karácsony
A Fülöpi Általános Iskola 3. és 4. osztályosai Mercs megható, énekes előadása nyitot- idején, és az új évben minél többször,
Róbertné és Mitala Mónika tanítónők vezetésé- ta meg, majd következett a Fülöpi minél hosszabb ideig legyenek jelen
vel vendégségbe mentek a Művelődési Házban
összejött idősekhez. Szerették volna, ha a nénik
mesélnek a régmúlt idők karácsonyairól, a régi
szokásokról. A beszélgetés mellett közös éneklésre
is sor került. A legnagyobb élményt a „csigacsinálás” jelentette. Popovicsné Magdika néni - a
diákoknak csak „Boszi” – a tanulók szeme láttára
gyúrta be a tésztát. A gyermekek segédkeztek a
tészta elnyújtásában, majd a csigacsinálásban
is. Nemcsak a lányok, hanem a fiúk is megmutatták, hogy milyen ügyesek! A kedves idős néniktől
ajándékba megkapták a diákok a saját kezűleg
elkészített levesbetétet.

Helyi értéktár
bizottság

Groskáné Piránszki Irén és Katona Mária közösségfejlesztők, valamint Hutóczki Péter, Mikáczó
László és Jekk Gergő kezdeményezésére, a jelenleg
közel húsz főt számláló leendő bizottság tagjai, már
kétszer tartottak megbeszélést. Elsődleges célként
szerepel a Helyi Értéktár Bizottság megalakítása.
Az értéktár céljai és feladatai: összegyűjteni, rendszerezni, meglátni és megláttatni, a nyilvánosság
számára elérhetővé tenni településünk hagyományait, szellemi, anyagi, művészeti, természeti
értékeit.
Elsősorban a helyiek segítségét szeretnénk kérni
abban, hogy minél szélesebb körben tárjuk- és
fedezzük fel, rejtett értékeinket. Amennyiben településünkön bárki úgy véli, hogy a környezetében
van olyan helyi érték - legyen szó akár építményről,
termékről, természeti környezetről, helyi hagyományokról, vagy bármi másról, ami különleges
helyi értéket képvisel – kérjük, értesítsék a települési bizottságot.
A beérkezett ötleteket, javaslatokat az Értéktár
Bizottság ellenőrzi, megvizsgálja és kategorizálja,
valamint dönt az értéktárba való felvételről.
A javaslatok benyújtására lehetőség van e-mailben,
a fulop.muvhaz@gmail.com címen, telefonon, a
208-471-es telefonszámon, vagy személyesen, a
Fülöpi Művelődési Házban.

Általános Iskola énekkara által
előadott, szintetizátorral, valamint
gitárral kísért négy karácsonyi dal.
A gyermekeket követően a Fülöpi
Piros Mályva Népdalkör színvonalas előadásában, ünnepi dalokat
hallhattunk. A népdalkör után az
általános iskolások betlehemi játékát élvezhette a közönség, majd
pedig a 4. osztályosok is nagyszerű
hangulatot teremtettek, szórakoztató táncukkal.
A műsort Hu
tócz
ki Péter
polgármester úr ünnepi beszéde
zárta. Két tanulságos, és egyben
meghitt története, méltóképpen
kifejezte a karácsony különleges

életünkben.
A késő délután közös énekléssel
folytatódott, a Művelődési Ház előtt
felállított jászol előtt. Együtt énekeltek gyermekek, idősek és fiatalok.
Az elmúlt évben is egy családias,
kellemes, ünnepi hangulatú eseménynek lehettünk részesei, amely
vidám beszélgetés mellett, kalács,
forralt bor és tea elfogyasztásával
ért véget.
Legyen áldott a jó Isten, akinek
köszönhetően egy újabb karácsonyt
érhettünk meg!
Jekk Gergő
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Ajándék a Magyar
Vöröskereszttől
A Fülöpi Általános Iskola karácsonyi ünnepsége meglepetéssel
kezdődött. A Magyar Vöröskereszt képviselői ajándékokkal
lepték meg tanulóinkat, így új
játékok is kerülhettek a karácsonyfánk alá: 3 db bőrfoci, 40
db labda, 30 db ugráló kötél, 20

pár pingpong ütő, 72 db buborékfúvó, 128 db műanyag pohár.
Januárban az első tanítási napon valamennyi
ajándék gazdára
talált, kiosztottuk a diákjaink
között.
A
Magyar
Vöröskereszt
Hajdú-Bihar
Megyei Szervezetével nagyon
jó az iskolánk
kapcsolata. Ebben a tanévben
már lehetőségünk volt, segítségük révén a szülők részére bőségesen adományt adni: kétféle
paradicsom befőttet osztottunk.
A rászorulók pedig használt
ágyakat kaphattak.
Iskolánkban a Magyar Vöröskeresztnek helyi szervezete
működik. Nagy örömünkre szol-

gál, hogy szép számmal segítik
gyermekek és felnőttek is e szervezetnek a munkáját az éves tagsági díj befizetésével, melynek
összege: a diákoknak 300 Ft/év,
a felnőtteknek 600 Ft/év.
Bízom benne, hogy mindazok,
akik részesültek az adományok-

ból úgy gondolják majd, hogy az
éves tagsági díjjal hozzájárulnak
a Magyar Vöröskereszt hátrá-

nyos helyzetűeket támogató
munkájához. Különösen azért,
mert a befizetett összeg 60 %-át
helyben használhatjuk fel a tanulóink megsegítésére.
Popovics Ferencné

Egészségnap
pástétom
készítéssel
Fülöpön az általános iskolában mindig
nagy gondot fordítanak az egészséges
életmódra, egészséges táplálkozásra. A
„Gyermekekért Alapítvány Fülöp” idén
is sikeresen pályázott e témában, melyet
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
támogatott.

A tanulók óriási lelkesedéssel vonták be
szüleiket, diáktársaikat, nevelőiket és a fizikai dolgozókat ebbe az egészséges projektbe,
mely az iskola tornatermében lett megtartva.
Az OMSZ részéről Ratku Balázs mentőtiszt
tartott interaktív előadást a gyermekkori
balesetekről, megbetegedésekről és a megelőzésről. A gyerekek bátran kérdezhettek az
adott témában. Mindenki részt vett vérnyomás- és vércukormérésen, melyet Ilyésné
Kuprák Kolnélia védőnő és Szabó Attiláné
egészségügyi szakember végzett. A projekt
címének megfelelően 18 féle pástétom készült. A legkülönlegesebbek: párizsis, karfiolos, paradicsomos, mandulás, gombás, sült
tökös, tonhalas, bazsalikomos, tepertőkrémes,
körözöttes, de volt csőben sült májpástétom
sajttal és tojással töltve és leveles tésztában
sült pástétom is. Az esztétikus terítésre is
nagy gondot fordítottak az osztályok. A pástétomokat friss pirítósra lehetett kenni és
gyümölcssalátákat, gyümölcsnyársakat, limonádét kínáltak mellé. Egyedinek számított a
csokis almaszelet és a sütőtök pogácsa, melyet
kókuszba hempergettek. A receptek gazdát
cseréltek. Mindenki ehetett ezen kívül almát,
körtét, diót és aszalt gyümölcsöket.
A most megszerzett ismeretek – bízunk
benne - eredményesen fogják befolyásolni
a gyerekek későbbi egészségtudatos magatartását.
Boros Viktorné
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Büszkék lehetünk fiataljainkra
2011 júniusában a Magyar Labdarúgó Szövetség úgy határozott,
hogy újraindítja a Bozsik Programot, melynek egyik kiemelt célja
a tehetségkutatás és a labdarúgás
megszerettetése a legkisebbekkel. A fülöpi futball egyesület, a
Csontos Ferenc SE, az újraindítás
kezdetétől fogva szerepeltet csapatokat a rendezvényeken.
Az országot felosztva, több központot
és alközpontot hoztak létre, így mi
és a szomszédos települések, mint
Vámospércs, Nyírmártonfalva, Nyíracsád és Nyírábrány is a nyíradonyi
alközponthoz tartozunk, ahol a tornákat tartják.
Az U7-es (azaz a 7 évesek és fiatalabbak) és az U9-es korosztály, úgyneve- bátran merem kijelenteni, hogy helyt
zett Grassroots tornákon vesz részt, álltunk, ahogy eddig is minden alkaahol nem egymással versenyeznek. lommal. Okkal nem mondom, hogy

a győzelem az elsődleges, hiszen az
ilyen tornáknak nincsenek nyertesei, és nem is az a cél, hogy a görcsös
győzelem elérésére neveljük őket. A
legfontosabb a játék népszerűsítése és
megszerettetése velük és a kilátogató
szülőkkel.
A gyerekek nagyon várják az ilyen
eseményeket, hiszen képesek lennének éjjel-nappal rúgni a bőrt és mi a
Csontos Ferenc Sport Egyesületnél
lehetőséget is adunk nekik, hogy a
falutáblán kívül is megmutathassák
mennyire tehetségesek a világ legkedveltebb, legnépszerűbb és legszebb
sportjában.
Reményeink szerint tavasszal ugyanilyen nagyszámú érdeklődéssel tudjuk
tovább folytatni.
Usztics István

Fülöpi Hagyományőrző
Lovas Egyesület

2014. november 30-án, a környékbeli települések közül elsőként,
13 fővel megalakult községünk lovas egyesülete, Fülöpi Hagyományőrző Lovas Egyesület néven.

Az összegyűlt gyerekeket több vegyes
csapatba osztjuk szét és különféle
futball gyakorlatokat végezhetnek,
valamint mérkőzéseket játszhatnak
1-1 kapura, vagy 2-2 kapura.
Az U11-es és U13-as korosztályok már
rendes mérkőzéseket játszanak. A 11
évesek 7 fős csapatokban bizonyíthatnak negyedpályányi területen, a 13
évesek pedig félpályán 9-9 ellen. Ide
már rendszeresen járnak ki a labdarúgó szövetségtől megfigyelni a tehetségeket, hogy nyomon tudják követni
fejlődésüket. A legügyesebbeknek az
U13-as szinttől már lehetőségük van
csapatukból kitűnve akár bekerülni a
megyei korosztályos válogatottba is,
valamint részt venni a kiemelt tehetségek edzésén.
Tavaly összesen 6 alkalommal mérettettük meg utánpótlás csapatainkat.
Büszke vagyok a fiatalokra, ugyanis

Az egyesület, önszerveződésű szervezet, mely a rendkívül gazdag magyar
lovas hagyományok kulturális értékeinek feltárása, megőrzése érdekében,
oktató, hagyományőrző és hagyományteremtő célokat követ.
Az immáron törvényszék által bejegyzett, működő egyesületünk, öt
település (Fülöp, Nyírábrány, Penészlek, Nyírlugos, Encsencs) lovasait,
fogathajtóit, valamint állatbarátait tömöríti.
Az egyesület többek között vállal: esküvői hintóztatást, túrák szervezését,
lovagoltatást, fogathajtó verseny megszervezését.
Az egyesület székhelye: Fülöpi Művelődési Ház.
Telefon: 06 30 320 11 43.
E-mail cím: fulopilovasegyesulet@gmail.com.
Folyamatosan frissülő és bővebb információkat a fulopkozseg.hu weboldalon, a civil szervezetek menüpont alatt találnak.
Juscsák Dávid
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Községünk legidősebb embere
Interjú Konyári Józsefnével

Konyári Józsefné, Juliska néni,
településünk legidősebb lakosa,
tavaly április 21-én ünnepelte
92. születésnapját. Ezen jeles alkalomból a vele készített interjú
során, mély meglepődéssel tapasztaltam, hogy 92 évesen mennyire
erős mind lelkileg, mind pedig fizikailag.

A legszomorúbb pillanat az volt, amikor elveszítettem a férjem. Nagyon
nehéz időszak volt az számomra. Amíg
csak élek, férjem emléke élénken fog
élni bennem.
A sok szomorú dolog mellett, hálát adok
Istennek, hogy a 92 év alatt, nagyon
sok szép pillanatot élhettem meg. Ezek
közül nagyon nehéz egyet kiemelnem,
de az egyik mindenképpen az, amikor
15 év házasságot követően a lányom
– Milyen volt a gyermekkora?
– Öt testvéremmel és szüleimmel ta- megszületetett.
nyán éltünk. Sajnos születésem óta,
szinte semmit nem látok a jobb szememmel, gyermekkoromban semmilyen kezelésben nem részesültem.
Szüleimtől vallásos nevelést kaptunk.
Gyermekkorom óta, ameddig egészségem engedte minden héten templomba
jártam.
A Nemestagból jártunk iskolába, a
Bánházára. Öt osztályt végeztem,
valamint - az akkoriban még úgynevezett- három ismétlőt. Nagyon szerettem iskolába járni. Szilágyi Marika
néni volt a tanárom, akinek az óráira
mai napig boldogan emlékszem vissza.
– Iskolás évei után, hogyan alakult az
élete?
– Gyermekkoromban is nagyon sokat
dolgoztunk a családommal, később – Milyen volt településünk az Ön fiapedig az uraság földjén cselédként, talkorában?
majd pedig termelőszövetkezetben – Akkoriban szinte minden ember
dolgoztam.
gazdálkodott, állatokat tartott és a
1940-ben mentem férjhez. 46 évet él- földeken termeltek. Telefon, tv, rádió
tünk együtt. Két gyermekünk született, nem volt, a mi házunkban is csupán
egy lány és egy fiú.
egy falióra szerénykedett.1972-ben, a
– Elmesélné, hogyan alakul egy napja? villany miatt költöztünk a Bánházára,
– Szinte minden napom ugyanúgy te- a Bivalyréthez közeli tanyáról. Abban
lik. Reggelente fél hat, vagy hat órakor szoktam felkelni, majd reggelizek.
Szerencsére, még most is jó étvágyam
van. Annak ellenére, hogy a látásom
és a hallásom is romlik, nagyon közelről tv-t is szoktam nézni. Ha jó idő
van, szívesen üldögélek az udvaron, a
friss levegőn. Sajnos gyakran előfordul,
hogy éjszaka nem tudok aludni, ezért
sokszor nyugtatóval alszom el.
– Melyek voltak élete legszebb és legszomorúbb pillanatai?
– Őszintén szólva ez nem könnyű kérdés, ugyanis az eddig megélt 92 évem
alatt, számos rossz és jó dolog történt
velem.

az időben, homokút volt a Dózsa soron.
Aláírást gyűjtöttünk, annak érdekében, hogy itt legyen köves út, ugyanis
eredetileg másik utcát szerettek volna
aszfaltozni.
A mai, modern házakkal ellentétben,
szalmatetős és nádfedeles vályogházak voltak.
A jelen állapotokhoz képest, sokkal-sokkal több gyerek volt mind a
Bánházán, mind pedig Fülöpön. Jó
néhány magyar családban hét, nyolc,
vagy akár tíz gyermek is volt.
– Megosztaná velünk, hogy miben rejlik
a hosszú élet titka?
– Úgy vélem, a hosszú életet elsősorban
a családomnak, a szeretteimnek és
természetesen az Úrnak köszönhetem.
Továbbá fontosnak tartom megemlíteni, hogy a régi, hagyományos ételeken nőttem fel: szalonnán, tepertőn,
hurkán, töltött káposztán, savanyú
káposztán stb.
– Milyen a lelki állapota most?
– Sokszor megvisel, hogy tehetetlennek
érzem magam, de összességében azt
mondanám, hogy boldog vagyok. Bár
lassan, valamint két bot segítségével,
de egyedül is képes vagyok felállni és
járni is tudok. Örülök, hogy ennyi idősen még élhetek.
– Jelen korunkban sajnos igen kevés
embernek adatik meg, hogy dédszülő
legyen. Juliska néni azonban büszkén
mondhatja el magáról, hogy három kisgyermek boldog dédi mamája. Adjon az
Isten továbbra is Juliska néninek erőt,
egészséget, boldogságot, békességet!
Jekk Gergő
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90. születésnaposok

Rák Sándorné 2015. január 22-én ünnepelte 90. születésnapját. Ezen alkalomból az egész család részt vett
a Római Katolikus Templomban megtartott hálaadó
szentmisén. A mise keretében köszöntötte az ünnepeltet
Tapasztó János kanonok atya, Hutóczki Péter polgármester úr és a Rózsafűzér Társulat tagjai.

2015. január 31-én, 90.
születésnapját ünnepelte
Gulyás Sándorné, Arany
János utcai lakos. Marika nénit a családján túl,
otthonában köszöntötte
Hutóczki Péter polgármester, a rokonok, valamint a
szomszédok is.
A szépkorú lakosaink
iránti tiszteletet és hálát
Kerekes Ilona és Jurina József a közelmúltban ünnepelték 40. házassági évfordulójukat. Az esemény alkalmából
tartott szentmisén a családtagokon kívül rokonok, barátok is
jelen voltak.
A jövőben is kívánunk nekik
erőben, egészségben, boldogságban, közösen eltöltött soksok évet.

kifejezve, a Magyarország
miniszterelnöke által aláírt emléklapok mellett,
Hutóczki Péter polgármester úr átadta Fülöp Község
Önkormányzatának emléklapjait is.
Jó egészséget és további boldog éveket kívánunk mindkét ünnepeltnek!

Tél Vers
Itt van a hó,
Havon csúszik a szánkó.
Gyerekek nevetnek,
Hóemberek dideregnek.
Jégcsapok lógnak,
Mindenki örül a hónak.
Mikulás kopog,
A hó már márciusban locsog.
Kiss Anna
/4. osztály/

