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Községi Karácsonyi Ünnepség
Megszületett az Igazság, a Jóság, akit úgy vártunk: megszületett végre!”
Hagyományainkhoz
hűen, idén is az ünnepi fényekben pompázó
Művelődési Ház adott
otthont a Községi Karácsonyi Ünnepségnek.

(Wass Albert)

magával ragadó karácsonyi
dalok csendültek fel, melyeket a szintetizátoros,
valamint gitáros kíséret
még varázslatosabbá tett.
Az ünnepi összeállítás az

pi köszöntőjével, gondola- bensőséges közös beszéltaival folytatódott, melyben getéssel, tea, forralt bor,

A korábbi évekhez hasonlóan, a csordultig megtelt
nagyterem színpadán, az
óvodások hangulatos műsora nyitotta meg a rendezvényt. A folytatásban,
a Fülöpi Általános Iskola
énekkarának előadásában,

óvodások betlehemi játékával, majd az iskolás tanulók
vidám jelenetével folytatódott. A produkciókat, a
Fülöpi Piros Mályva Népdalkör ünnepi dalai zárták.
A rendezvény Hutóczki
Péter polgármester úr ünne-

többek között hangsúlyozta,
hogy éljünk a szeretet ajándékával, valamint kiemelte
a megbocsátás fontosságát,
a család értékét, az összetartozás erejét.

valamint kalács elfogyasztásával folytatódott.
A Művelődési Ház előtt
felállított jászol előtti közös
énekléssel zárult a nap.

Legyen áldott a jó Isten,
Ezt követően a késő dél- hogy idén is együtt énekelt
után, csodálatos hangulat- a falu apraja-nagyja.
ban, halk zene kíséretében,
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Önkormányzati hírek
támogatási igény benyújtása
A Képviselő-testület 6 db rendeletet alkotott az alábbi témákban: • Csatlakozási szándéknyilatkozat
elfogadása BURSA HUNGARICA
13/2015. (IX.25.) önkormányzati
felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez
rendelet az Önkormányzat 2015. évi • Önkormányzatok működőképesséköltségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.)
ge megőrzését szolgáló kiegészítő
önkormányzati rendeletének módotámogatás iránti igény benyújtásításáról
sáról döntés
14/2015 (X.14.) önkormányzati
rendelet a közterületi térfigyelő rendszerről
15/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa juttatásról
16/2015. (X.30.) önkormányzati
rendelet a települési támogatás és
szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
17/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa juttatásról
szóló 15/2015.(X.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
18/2015.(XII.30.) önkormányzati
rendelet az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A Képviselő-testület az alábbi témákban hozott határozatot az elmúlt ülések alkalmával:
• Fülöpi Óvoda tájékoztatójának elfogadása
• Fülöpi Óvoda továbbképzési programjának módosítása és beiskolázási tervének elfogadása
• Község közegészségügyi helyzetéről
szóló tájékoztató elfogadása
• Szociális célú tűzifa beszerzésére

•
•
•
•
•

• Szociális célú tűzifa juttatások
megállapítása
• Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkatervének elfogadása
• Fülöp Község Önkormányzat 2016.
évi Belső ellenőrzési tervének elfogadása
• Iskolai, óvodai körzethatár megállapítása
• Önkormányzati társulás létrehozása önkormányzati pályázatok
kezelésére
• Óvoda zárva tartásának meghatározása
• A Fülöpi Óvoda és a Nyírábrányi
Közös Önkormányzati Hivatal
munkamegosztási megállapodása
• BURSA HUNGARICA pályázatok
támogatási döntései
• Arany János Tehetséggondozó
Programba jelentkező tanulók támogatása
• Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése
DHK KFT-vel, eltérő űrmértékű
gyűjtőedényzet bevezetéséről
döntés
• Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére közAz Önkormányzat 2015. I. féléves
költségvetés végrehajtásáról szóló
szolgáltatói szerződés megkötése
beszámoló elfogadása
• Ravatalozónál urnafal kialakítáSzociális támogatási célra fordítansáról szóló döntés
dó tűzifa vásárlásról döntés
• Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Jármű értékesítés megtárgyalása
Az önkormányzati rendszer 25. éves
Megállapodás módosítása
jubileumával kapcsolat ünnepség • Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő
Önkormányzati dolgozók különjutNonprofit Kft alapítása
tatásairól szóló döntés
• NAK kifogás elbírálása

Anyakönyvi hírek
Születések
Tulipán Lujza Anna – 2015.11.07.
Balog Virág Zsanett – 2015.11.30.
Novák István – 2015.12.04.
Magyar Richárd Pál – 2015.12.09.
Katona Fanni – 2015.12.27.
Köszöntjük őket!

Halálozások
Rubos József – 2015.10.15.
Palugyai Erzsébet – 2015.11.09.
Mitál Margit – 2015.11.25.
Rácz János – 2015.12.03.
Juszcsák Ferenc – 2015.12.05.
Jekk János – 2015.12.25.

HÁZASSÁG
2015.10.31. – Felker Nóra és Ruszin Béla
Szívből gratulálunk!

Emléküket kegyelettel
megőrizzük!
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Görögkatolikus
templombúcsú
2015. október 18-án Templombúcsúnkat ünnepeltük, melyen megjelentek a meghívott atyák, vendégek és a kedves hívek. Elsőként
Kovács Róbert fehérgyarmati parókus atya mondott szent beszédet,
valamint a Liturgiát is ő vezette.

3

1956-os
megemlékezés
„Mondják, a himnuszt énekelték
úgy indultak a puskatűznek
s a könnygáz meg a tűzzel telt ég
sem riasztotta vissza őket.
Csorgott a könnyük.
Talán sírtak.
Csorgott a vérük.
Belehaltak.
Diákok voltak.
S ők csinálták
a dicsőséges forradalmat!”

2015. október 22-én, 12 órakor, az
1956-os kommunista ellenes forradalom és szabadságharc 59. évfordulója alkalmából, megemlékezésre került sor a Fülöpi Művelődési Házban.
Az ünnepi műsort a Fülöpi Általános
Iskola 7. osztályos diákjai adták elő,
osztályfőnökük vezetésével.

Beszédében hangsúlyozta a közösség megtartó erejét, ami a legnehezebb háborús időkben is életben
tartotta az egyházat és ezt a közösséget, és most is így kell fenntartani
értékeinket, hagyományainkat a
liturgikus életben is.
Parókus atya köszöntötte Kovács
Róbert atyát, Zajácz Gábor parókus
atyát és Tapasztó János kanonok
atyát, aki nagy segítséget nyújtott
a Liturgia alatt lehetőséget adva,

hogy gyónáshoz és így szent áldozáshoz járuljanak a kedves hívek.
Ezt követően parókus atya köszöntötte, Hutóczki Péter polgármester
urat, családját, és falunk jegyző as�szonyát Kissné Terdik Erzsébetet.
Megköszönte a hívek nagylelkű adományait, segítségüket, és
imádságaikat. Köszönet illeti a
ministráns gyermekeket, akik
szolgálatukkal még szebbé tették
ünnepünket.
Isten kegyelméből megtarthattuk a búcsúi körmenetet, amit
miroválás és antidor osztás követett.
Az ünnepség végén a megjelent hívek és vendégek szerény ellátásban
részesültek, a meghívott vendégek
a Művelődési Házban ülhettek a
megterített asztal köré.
Csingi Zoltánné

A megemlékezésen a Himnusz közös
eléneklése után, Hutóczki Péter polgármester úr mondott ünnepi beszédet,
melyben a diákokat kérte, hogy minél
többet tudjanak meg a forradalomról,
elsősorban az idős rokonaiktól. Felhívta
a megjelentek figyelmét a magyarság
tudat fontosságára. Az 1956-os eseményekre történő emlékezést zenei összeállítások, vetített fényképek, versek, és
szövegrészletek színesítették. A műsor
a Szózat közös eléneklésével ért véget.
A 7. osztályos diákok heteken át igyekeztek színvonalas műsort létrehozni, hogy méltóképpen tisztelegjenek a
múlt eseményei és hősei előtt. Nem elég,
hogy őrizzük az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékét! Át kell adnunk
gyermekeinknek, unokáinknak a hazájukért az életüket áldozó hősök hazafias
mentalitását!

A Fülöpi Hírek, Fülöp kéthavonta megjelenő közéleti lapja • Felelős szerkesztő: Furó Tiborné, Szoboszlai Szilvia, Jekk
Gergő • Szerkesztőség címe: 4266 Fülöp, Arany J. u. 21.,Telefon: (52) 208-473, e-mail: fulop.muvhaz@gmail.com
Kiadja: Fülöp Község Önkormányzata 650 példányban • Lapalapító: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Készült: Center-Print Nyomda Kft. 4027 Debrecen, Füredi út 76.
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Halotti
megemlékezés
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Mándoki Józsefné
köszöntése

2015. október 31-én, közös halottak napi megemlékezésre került sor a Fülöpi Temetőben. Délután 2-től megtelt
a ravatalozó, ahol a történelmi egyházak képviselői és az
Önkormányzat tartottak közös megemlékezést.
Csingi Zoltán görögkatolikus parókus, Tapasztó János
római katolikus kanonok és Komor Csaba református
lelkész végezték a szertartást, valamint Hutóczki Péter
polgármester úr emlékezett a község elhunytjaira. A ravatalozóból a település két elhunyt lelki pásztorának, Nagy
István címzetes apátnak és Török István parókusnak a
sírjaihoz vonultak a résztvevők, és közösen emlékeztek
meg. A virágokkal díszített mécsesek és gyertyák lángjaitól különös látványt nyújtó Fülöpi Temető, mindkét
nap megtelt emlékezőkkel.

Mándoki Józsefné, 2015. november 14-én ünnepelte 95.
születésnapját. Ezen alkalomból, Penészleken, az idősek
otthonában rendezett ünnepség keretein belül, a családján
és a hozzátartozóin túl, a szépkorú lakosok iránti tiszteletet és hálát kifejezve, Fülöp Község Önkormányzata
nevében, Hutóczki Péter polgármester úr köszöntötte,
valamint átadta az önkormányzat emléklapját is.
Jó egészséget és további boldog éveket kívánunk Ilonka
néninek!

Író-olvasó találkozó a
Művelődési Házban

2015. november 9-én, a Fülöpi Művelődési Házban
megrendezendő író-olvasó találkozón, Sohonyai Edit
írónő előadásában, a gyermekek a szórakoztató, tanulságos, interaktív műsor mellett, számos könyvvel
is megismerkedhettek.
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Szilveszteri mulatság

2015. november 25-én, az óvodásokkal és alsó tagozatos gyerekekkel csordultig megtelt Művelődési Ház,
bábszínházi műsornak adott otthont.
A „Péter és a farkas” című interaktív, kiváló hangulatú
előadás során, a gyermekek azonosultak az előadók által
megformált karakterekkel, így fejlesztve képzelőerejüket,
szókincsüket.

A Fülöpi Művelődési Házban, idén is megrendezésre került a
már hagyományosnak tekinthető szilveszteri mulatság. Mivel a
tavalyihoz hasonlóan, idén is igen nagy érdeklődés mutatkozott
az esemény iránt, csordultig megtelt a nagyterem.
A szervezők minden kedves vendéget üdvözlő itallal kínáltak. Miután mindenki elfoglalta a helyét, a Békéscsabai Jókai
Színház szilveszteri kabaré műsorát élvezhette a közönség. A
svédasztalos vacsora után a zenészek biztosították a talpalávalót. Éjfélkor közösen énekeltük el a Himnuszt, majd boldog
új évet kívántunk egymásnak.
A mulatság tombolasorsolással folytatódott, ami után hajnalig
tartó mulatozás zárta a kiváló hangulatú eseményt.

Aranylakodalmak településünkön

„...amikor meghatottan idézik fel a meghitt pillanatokat gyermekeik, unokáik, szeretteik körében.”
Mindhárom kedves, ötven éves házasnak nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván szerető családjuk,
valamint Fülöp Község Önkormányzata!

Mikulás nap a
Művelődési Házban

A gyermekek nagy örömére a Művelődési Házba is ellátogatott a Mikulás, akit az óvodások énekkel fogadtak, majd vidám
beszélgetés után, minden gyerek ajándékot és jó tanácsokat
kapott a kicsiny falunkba messziről érkező Mikulástól. Az
esemény végén minden gyermek elmondhatta kívánságait.

Szabó Julianna és Nyerges Mihály

Balázs Ilona és Hutóczki János

Kricsfalusi Emma és Oláh János

Szabó Julianna és Nyerges Mihály,
2015. október 11-én ünnepelték 50.
házassági évfordulójukat. Ezen alkalomból a család mellett, Fülöp Község
Önkormányzata nevében, Hutóczki Péter polgármester úr és Mikáczó László
Ferenc alpolgármester úr köszöntötték,
valamint átadták az Önkormányzat
ajándékait is.

50. házassági évfordulójukhoz érkezvén, Balázs Ilonát és Hutóczki Jánost,
2015. november 26-án, családjukon túl,
Fülöp Község Önkormányzata nevében
Hutóczki Péter polgármester úr, valamint
Mikáczó László Ferenc alpolgármester
úr köszöntötték és adták át az Önkormányzat ajándékait is.

Kricsfalusi Emma és Oláh János
1965.12.28-án kötöttek házasságot. A
családjuk által szervezett 50. házassági
évfordulójuk alkalmából, Fülöp Község
Önkormányzata nevében Hutóczki Péter
polgármester úr köszöntötte az elismerésre méltóan hosszú időszakot együtt
töltő párt.
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Az önkormányzatiság
25 éves évfordulója

A Fülöpi Általános
Iskolában hagyomány,
hogy az adventi időszakban hétfőnként
meggyújtjuk az iskola
közössége előtt az adventi koszorún, az éppen soron következő
gyertyát.

val, továbbá településünk kulturális
csoportjainak, a Piros Mályva Népdalkörnek és a Búzavirág Néptánccsoportnak a fellépeseivel folytatódott.
A színvonalas és szórakoztató színpadi előadások után, Hutóczki Péter
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Adventi
gyertyagyújtás

2015.december 4-én, az önkormányzatiság negyedszázados évfordulója alkalmából, Fülöp Község Önkormányzata rendhagyó
esemény szervezésével kívánta
megtisztelni az elmúlt 25 év polgármestereit, alpolgármestereit,
önkormányzati képviselőit, valamint az önkormányzati dolgozókat.
A rendezvényt a Himnusz közös
eléneklése után, Hutóczki Péter
polgármester úr nyitotta meg és köszöntötte a -szép számban- megjelent
vendégeket. Ezt követően az évforduló
alkalmából készített „Fülöp község
képekben” című videót tekinthették
meg a meghívottak. Az esemény Pajna
Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnökének ünnepi beszédével,
majd Polgárné Nagy Elvira szavalatá-
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polgármester úr és Kissné Terdik
Erzsébet aljegyző adták át minden
megjelentnek, Fülöp Község Önkormányzatának emléklapjait.
Az eseményt állófogadás zárta.

Hagyományainkhoz híven a Fülöpi
Általános Iskolában 2015-ben is megszerveztük a karácsonyi játszóházi
foglalkozásokat.
A diákok négy helyszínen hatféle ajándékot készíthettek saját kezűleg. Az elkészített tárgyakat haza lehetett vinni. Legnagyobb sikere a levendulás illatzsáknak
és az illatzselének volt. Igazgató néni az
egész éves levendulatermését felajánlotta
a kreatív foglalkozás számára! A gyermekek morzsolták le a virágokat, tördelték
a szárakat és saját kezűleg tömködték

ki a kis illatzacskókat. Az illatzseléhez pedig igazgató
néni egy teljes kiló
zselatint használt
fel. Kis üvegekbe
kiöntötte a színes
illatos zselét, a diákoknak már csak az
üveget kellett kidíszíteniük. A kisebbek a sminktisztító
kendőből készített
hóembernek és a

A Sulina Erika tanító
néni által vezetett 3. osztály kis műsort adott. Az
énekkar pedig a karácsonyi műsorra összeállított
dalaiból énekelt néhány
számot.

matrica festékkel
kifestett gyertyás
karácsonyfadísznek örültek. A
papír tá nyérból
készített csillogó
angyalkák a lányok
tetszését nyerte el
leginkább, a karácsonyi hűtőmágnes
pedig mindenkiét.
Talán még soha
nem volt ekkora

sikere a kézműves foglalkozásoknak!
Minden alapanyag mind a négy helyszínen maradéktalanul felhasználásra
került. Bónuszként, gyapjúból karkötőt
is készíthettek a diákjaink. Sokan vállalkoztak erre a feladatra is, pedig nagy
kitartást igényelt a megalkotása.
Az ajándékok elkészítéséhez szükséges kreatív eszközöket a Gyermekekért
Alapítvány Fülöp sikeres NEA pályázata
biztosította.
Popovics Ferencné

Élménynap

A Gyermekekért Alapítvány Fülöp sikeres
pályázata eredményeA harmadik gyertya képpen 49 fülöpi felső tameggyújtásakor vendé- gozatos diák eljuthatott
geink érkeztek Nyíráb- Debrecenbe az AGÓRA
rányból. Két pedagógus Tudományos Élményés két diák hozta el azt a központba. Az interaktív
gyertyalángot, amely előt- térben nagyon sok játék
tünk már hét iskolában is kipróbálására volt lehejelen volt. Mi pedig - két tőség.
diák kíséretében - decemTesztelhették a gyerekek,
hogy mennyire erősek és
gyorsak. Megtapasztalhatták, mekkora
munkával jár
az elektromosság előállítása.
Célba lőhettek

Kreatív karácsonyi játszóház
ber 18-án továbbvittük a
lángot Nyíradonyba, abba
az iskolába, ahol ez a szép
gondolat, a gyertyavivés
megszületett.
Popovics Ferencné
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A mozgalmas programok
után pedig ellátogattunk a
gyerekek kedvenc helyére
és ott egy-egy ízletes menüt elfogyaszthattak az elfáradt, de az élményektől
csillogó szemű diákjaink.
Ugyan nem volt betervezve, de nem lehetett kihagyni az esti fényben tündöklő, gyönyörűen feldíszített

Debrecen látványát. Végigsétáltunk a
főtéren, ahol
meglepetésben
volt részünk:
egy nagyon tehetséges, labdával zsonglőrködő
fiú
kápráztatott el
mindnyájunkat
tudásával. Nem
a speciális Lenz-ágyúval. is végződhetett volna jobA legmerészebbek akár két ban ez az élményekben bőméter magasban is bicikliz- velkedő nap!
hettek! Hihetetlen dolgokat
tapasztalhattak meg, pl.:
Büszkék lehettünk taazt is, hogy a hárfa bárso- nulóinkra, hiszen senkinyossá teszi a kezünk bőrét, vel nem volt semmiféle
hogy az állókép is mozog- magatartási probléma. A
hat, hogy milyen érzés a gyermekek lelkesedését,
tükörlabirintusban közle- örömét látva ismételten
kedni… Sorolhatnám még ösztönzést kaptam arra,
az élményeket oldalakon hogy írjak pályázatokat a
át! Két teljes órát töltöttünk Gyermekekért Alapítvány
az Agórán, de olyan gyorsan Fülöp nevében. Köszönjük
telt az idő, hogy észre sem a pályázati támogatást a
Nemzeti Együttműködési
vettük!
Ha már ott voltunk a Alapnak.
Botanikus kert közelében,
akkor megnéztük a pálmaPopovics Ferencné
házat és a kaktuszházat is.
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Újévi köszöntő
„Dolgoznunk kell sokat, tanulni, haladni, így fogunk jobb jövőt Istentől várhatni. Kötelességeinkről ne feledkezzünk,
mindenkivel mindig csak jót cselekedjünk! Szeretet, megértés legyen a jelszavunk, ez irányítsa tetteink, gondolatunk.”
vállalkozóknak, a kulturális csoportoknak, a
helyi intézmények vezetőinek és dolgozóinak, a
falu lakosságának és természetesen mindazoknak,
akik bármilyen formában
hozzájárultak Fülöp község gazdasági, társadalmi
és infrastrukturális fejlődéséhez.
A magam és a Képviselő-testület nevében, bátran merem ígérni, hogy
együttesen, közös erővel,
még keményebben fogunk
dolgozni, egy még élhetőbb
Fülöp megteremtéséért.
Hiszünk abban, hogy lelkiismeretes munkával,
közösen a lakossággal, elérhetjük céljainkat, vágyaink valóra válhatnak. Ez
persze kihívás és felelősség
is számunkra. Nem lesz
könnyű! De kicsiny falunk
érdekében, a korábbi évekhez hasonlóan, optimistán,
magabiztosan, és a szükséges alázattal felvértezve,
mindent meg fogunk tenni
a kitűzött célok elérése érdekében.

Tisztelt Olvasók,
kedves fülöpiek!
Ismét eltelt egy év. Egy
könnyűnek nem nevezhető év. Ha a két végletet
tekintjük, voltak nagyon
boldog és felettébb nehéz
pillanataink. A fülöpi emberek mentalitásának hála,
a legnehezebb időszakban
is megláttuk a jót. Egymásban bízva, egymásra

támaszkodva oldottuk
meg a nehéz problémákat.
Ez adott erőt, amitől még
erősebbek lettünk.
Tisztelettel kérem Önöket, kérlek titeket, hogy
bocsássuk meg egymás
hibáit - ugyanis mindenki
hibázik - és segítsük egymást építő kritikákkal és
előremutató javaslatokkal! A realitások talaján
maradva, hiszek abban,

hogy egy ilyen közösségben, egy ilyen faluban az
óév sikereibe kapaszkodva,
boldogság, szeretet, siker
kísér minket végig 2016ban.
Engedjék meg, hogy a
Képviselő-testület nevében köszönetemet fejezzem ki az önkormányzat
minden dolgozójának, a
civil szervezeteknek, az
egyházaknak, az egyéni

Ma még nem látjuk, hogy
az előttünk álló évben milyen kihívások, nehézségek
várnak ránk. Annyi azonban bizonyos, hogy történjen bármi, a falu összetartó
erejét, a fülöpiekben lakozó
szeretetet, kitartást senki
és semmi nem veheti el!
A közös, sikeres jövőnkbe vetett hit reményében,
tiszta szívből kívánok
mindannyiuknak erőt,
egészséget, sikereket és Istentől áldott 2016-os évet!
Hutóczki Péter
polgármester

