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III. Fülöpi Fogathajtó Verseny
2016. június 19-én vasárnap, immár
harmadik alkalommal került sor a
Fülöpi Fogathajtó Verseny megrendezésére a Dózsa soron. A versenyzők és
a fogatok már a korai órákban megérkeztek a helyszínre, és a közös reggeli
elfogyasztása után a Rákóczi induló
hallatára ünnepélyesen bevonultak
a pályára a mintegy 500 érdeklődő
legnagyobb örömére.

Közgyűlés alelnöke kifejtette, hogy
röpke 3 év alatt ez a megmérettetés
sokkal magasabb szintre jutott, mint
azt bárki is gondolta volna.
A megnyitót követően megkezdődött a verseny 1. fordulója, melyen a
közel 30 szebbnél szebb fogat 4 kategóriában küzdött meg az akadályokkal és a másodpercekkel. Jó volt látni,
ahogyan a rekkenő hőséggel dacolva
apait-anyait beleadtak a hajtók és a
lovak a minél jobb eredmény elérésének érdekében.
Az első etap végeztével a Kassai
Lovasíjász Iskola Bodnár törzsének
bemutatójára került sor, melynek
megtekintése után nem csodálkozhatunk azon, hogy miért is nevezik
a magyarokat lovas nemzetnek. A
kulturális program keretében a helyi
Búzavirág Néptánccsoport és a Piros
Mályva Népdalkör magas színvonalú
Hutóczki Péter polgármester úr produkciója szórakoztatta a megjemegnyitó beszédében kiemelte, hogy lenteket, és szívhez szóló előadásaik
ez a lovaspálya a közfoglalkoztatás- méltán részesültek tapsviharban. Ezt
nak köszönhetően épült meg és szé- követően önkormányzatunk jóvolpül folyamatosan, és a dolgos fülöpi
emberek kezei munkáját dicséri, hogy
községünk ilyen rangos versenynek
adhat otthont. Komor Csaba református lelkész úr, a Fülöpi Hagyományőrző Lovas Egyesület tagja a bibliai
történet alapján elmondta nekünk
az etióp királyné főkincstárosának
a megtérését, ahogyan Fülöp diakónus a lovas kocsin elmagyarázta
neki Izaiás próféta szavait, mely után tából a versenyzőket és a kilátogató
a magas rangú tiszt egy tóhoz érve vendégeket is meginvitáltuk egy kömegállította a fogatot és megkeresz- zös ebédre, és a finom babgulyás eltelkedett. Tasi Sándor, a Hajdú-Bihari fogyasztása után kicsit teli pocakkal
és elégedetten vártuk a lovas derbi
második körét.
Jonathan Swift regénye, a Gulliver
utazásai nagyon érdekesen fogalmazza meg ezen állatok tulajdonságait,
hiszen a nyihahákat olyan okos lovaknak írja le, mely élőlényekben
bölcsesség, értelem és lelki jóság
egyaránt megtalálható. Megfigyelve
ezeket a derék jószágokat,talán nem
véletlen,hogy az emberiség már a kez-

detek óta munkatársként tekint rájuk.
A második forduló sok izgalmat
hozott, és a nagyszerű küzdelmeket
követően Ibrányi András és Huszár
Róbert bírák kihirdették a végeredményt.
A 4 kategória győztesei:
Póni kettesfogat SZLV
2: Vincze Olivér (DHFSE)
Kettesfogat SZLV 2: Kiss István
(Füzesgyarmati Gyermeklovas A.)
Póni kettesfogat C kat. CANP C 2:
Dobó Imre (DHFSE Hajdúbösz.)
Kettesfogat CAN C 2: Nagy János
(Hajdúsámson HISE)

A győzteseknek és a helyezetteknek
a serlegeket és bokrétákat a polgármester úr, önkormányzatunk képviselői, a helyi lovas egylet tagjai, és
magánszemélyek adták át. Községünk
vándorkupáját Nagy János vehette át.
Köszönjük szépen Hutóczki Péter
polgármester úrnak, Fülöp Község
Önkormányzatának, és mindenkinek,
aki segített a verseny sikeres lebonyolításában. Hálásak vagyunk Juscsák
Dávidnak, a Fülöpi Hagyományőrző
Lovas Egyesület elnökének, és az
egyesület tagjainak a nemes küzdelem
szervezéséért és megrendezéséért.
Köszönet illeti a versenyzőket a sportszerű vetélkedésért, és a kilátogató
vendégeket megtisztelő figyelmükért.
Reményeink szerint jövőre újból találkozunk ezen a községünk életében
immár hagyományosnak mondható
rendezvényen, és ismét átélhetjük
azt a csodálatos élményt, melyet ez
a viadal nyújtott számunkra.
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Önkormányzati
hírek

•
•
•
•

A Képviselő-testület 7 db rendeletet alkotott az alábbi témák- •
ban:

•
8/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet az •
Önkormányzat 2015. évi •
költségvetéséről szóló •
1/2015. (II. 25.) sz. önkormányzati rendeletének
módosításáról

sáról

9/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet Fülöp
Község Önkormányzat
2015. évi zárszámadá-

10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet a Fülöp
község közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtók ellátási körzeteinek megállapításáról
11/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet a kiadások
készpénzben történő teljesítésének szabályairól
12/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
13/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2014. (III.
04.) KT. sz. rendeletének módosításáról
14/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet a 2016.
évi igazgatási szünet elrendeléséről
A Képviselő-testület az alábbi témákban hozott határozatot az elmúlt ülések alkalmával:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó
Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának és a 2016. évi
üzleti tervének elfogadása;
2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása;
Napkollektor javítására felhatalmazás;
Közvilágítás karbantartására szerződéskötés;
Polgármesteri jelentés és lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadása;
Tájékoztató elfogadása a 2015. évi adóbeszedésről;
A Nyírábrányi KÖH 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása;
A Nyírábrányi KÖH 2015. évi zárszámadásának
elfogadása;
2015. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés;
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Könyvvizsgáló megbízása;
Általános Iskola vagyonhasznosítási szerződése
az önkormányzat és a Nyíregyháza-Debrecen Egyházmegye között;
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések érdekében pályázat benyújtása (Óvodafejlesztés);
„Büszkeségpont” pályázat 8/2016.(II.04.) KT.
határozat módosítása;
DHK Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása;
Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodás módosítása;
TRV Zrt. beszámolójának elfogadása;
DAÖTT képviseletre felhatalmazás;
Tanyafejlesztési pályázat benyújtása.

Anyakönyvi
hírek
Születések
Balogh Zsóka Lili – 2016. május 30.
Hamza Dániel Brendon – 2016. június 27.
Maticsák Szabina – 2016. június 28..
Köszöntjük őket!
HÁZASSÁG
Hegedűs Ivett és Almási József Attila
-2016.06.11
Szívből gratulálunk!
Halálozások
Szűcs Károly – 2016. március 26.
Mándoki Józsefné – 2016. május 29.
Csige Jánosné – 2016. július 1.
Emléküket kegyelettel megőrizzük!

A Fülöpi Hírek, Fülöp község kéthavonta megjelenő
közéleti lapja
Felelős szerkesztők: Furó Tiborné, Török Tamás, 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 Képviselőtestülete
Készült: Center-Print Nyomda Kft. 4027 Debrecen, Füredi
út 76.
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Megemlékezés Trianonról

A korábbi évekhez hasonlóan idén is
megemlékeztünk nemzetünk egyik
legszomorúbb napjáról, Trianonról. 2016. június 3-án, pénteken délben azért gyűltünk össze a Fülöpi
Művelődési Házban, hogy felidézzük
az 1920-ban történt eseményeket.
Meghívásunkat elfogadva Medve
József tanár úr felkészítésével a Szent
József Katolikus Gimnázium diákjai
kedveskedtek nekünk egy előadással.
Műsorukat a felvidéki himnusszal
kezdték, majd utána felelevenítették a szerződés létrejöttét kiváltó
történéseket. A gimnázium tanulói
nagy átéléssel, a magyarság fájdalmát
éreztetve játszották el ennek az igazságtalan döntést hozó napnak és
előzményeinek krónikáját. Megható
volt hallani tőlük a „Kimegyek a doberdói harctérre” című katonadalt.
Programjukat a magyar és a székely

2016. május 28-án, szombaton délután 6 órakor a hagyományokhoz hűen
idén is megrendezésre került az idősek
estéje a helyi művelődési házban.
A meghívókat községünk önkormányzati képviselői személyesen juttatták el a
címzettekhez. A Polgármesteri Hivatal
természetesen buszt is biztosított azon
szépkorúak számára, akik ezt igényelték, megkönnyítve számukra ezzel az
esti programon való részvételt.
A műsort a helyi óvodások kezdték,
akik Szoboszlai Szilvia és Hutóczki
Valéria óvónők felkészítésével tüneményesen kedves táncos produkciót
mutattak be. Őszinte előadásmódjuk
nagyszerű alaphangot adott a mai estének. A 3. osztályos iskolások Sulina
Erika tanárnő vezetésével nagyon

himnusz közös eléneklése zárta.
Ezt követően Hutóczki Péter polgármester úr beszédében kifejtette,
hogy számunkra talán természetes,
hogy magyarként Magyarországon
élünk, de rengetegen vannak, akik az
anyaországtól elszakítva sokszor nehézségeket vállalva őrzik és ápolják
hagyatékukat. Polgármester úr kijelentette, hogy immár hivatalossá vált,
iskolánk a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye tagintézményévé vált, tehát
az itt előadást tartó diákokat „testvérként” köszönthettük. Ezután kedves
vendégeink hagyományos magyar
dalokkal leptek meg bennünket, és
az összetartozás jegyében minket is
meginvitáltak egy közös táncolásra.
Trianon emléke, hazánk több mint
kétharmadának elvesztése a magyarság kálváriája, és csak az összefogás
segíthet nemzeti öntudatunk megtar-

Idősek estéje

szépen énekelve okoztak örömet a
jelenlévőknek. A Búzavirág Néptánccsoport színvonalas és lendületes
előadása láttán talán az idősek lába
is egy kicsit együtt mozgott a színpadon lévő fiatalokkal. Ezután a Piros
Mályva Népdalkör hölgykoszorúja
következett, akik csodálatos hangjukkal némi fiatalságot „csempésztek”
szépkorú vendégeink szívébe. Komor Csaba református lelkipásztor
úr gitáros-énekes műsorában Isten
dicsőségét hirdette, és az énekszámok
közötti szünetekben komoly elmélkedést tartott a Gondviselő és az emberek
közötti kapcsolatról. Néptáncosaink
második előadása után pedig Bábelné
Zán Katalin tanárnő felkészítésével
Fagyal Ramóna, Rózsa Kitti, és Zöld
Flóra 8. osztályos tanulók az alkalomhoz illő verseket szavaltak vendégeink
számára.
Hutóczki Péter polgármester úr beszédében kifejtette, hogy a nagyteremben kiállított népművészeti tárgyak
időseinknek köszönhetően kerültek
ide, hiszen ők őrizgették éveken, sőt
évtizedeken át ezeket a ma már szinte
feledésbe merülő múltbeli értékeket.

tásában. Jó példa erre a csíksomlyói
búcsú, ahol több százezer magyar
együtt imádkozik a Szentlélek eljövetelének ünnepén. Szent Pio atya jövendölése szerint „Magyarország egy
olyan kalitka, amelyből egyszer még
egy gyönyörű madár fog kirepülni”.
Bízunk benne, hogy hazánk a történelem szeszélyeit túlélve továbbra is
meghatározó szerepet fog betölteni a

világban, és Európa szíveként újra régi
fényében dobog majd.
Török Tamás

Nélkülük a templomaink is sokkal üresebbek lennének, mert ezen korosztály
számára a vasárnapok és ünnepnapok
még ma is az Istennel való együttlétet
jelentik, s próbálják ezt a hitet fiataljainknak is átadni. Polgármester úr
elmondta még, hogy a szépkorúaktól
a dorgálást is elfogadja, hiszen élettapasztalatuk révén tőlük ez az eszköz is jó indulatú célt szolgál. Az ünnepi beszéd végén községünk vezetője
köszöntötte településünk legidősebb
lakóját, a Dózsa soron élő 93 éves Konyári Józsefnét, az ebben az évben 60.
házassági évfordulóját ünneplő Papp
Annát és Tóth Istvánt, valamint az 50.
házassági évfordulójához érkező Lehó
Ildikót és Pálfalvi Bélát, Csákfalvi
Máriát és Lőrincz Ferencet, Varga Juliannát és Jekk Andrást, Lakatos Irént
és Kiss Györgyöt. Isten adjon nekik
sok erőt és jó egészséget! Ezután Tapasztó János római katolikus kanonok
atya megköszönte a II. Egyházmegyei
főzőversenyen nyújtott segítséget
mindenkinek, aki a szervezésben és
a lebonyolításban részt vett, és akik
valamilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy a fülöpi csapat a legnagyobb
folytatás a 4. oldalon
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örömünkre különdíjban részesült. Az
esti műsort követően a mintegy körülbelül 150 idős vendéget önkormányzatunk révén finom vacsorával kínáltuk meg, melynek elfogyasztása előtt
kanonok atya vezetésével közösen

imádkoztunk. Az étkezés végén még
jó kedélyű beszélgetést folytattak a
meghívottak, akik reményeink szerint nagyszerűen érezték magukat ezen
az estén. Kérünk mindenkit, hogy az
időseinket becsüljék meg és tisztelet-

tel nézzenek fel rájuk, gondoskodjanak
róluk, hiszen az ő bölcsességük és tapasztalatuk nélkül a mi jelenünk és
jövőnk sokkal szegényebb lenne. Isten
éltesse őket sokáig!
Török Tamás

II. Egyházmegyei főzőverseny

2016. május 26-án, Debrecenben, immár második alkalommal került sor a
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
főzőversenyére a Szent Erzsébet Otthon szervezésében.

epen működő termálfürdő és kemping egész területét. Főztek itt kukoricadarás töltött káposztát, vaddisznó
pörköltet, borjúpaprikást, uborkalevest és sok más egyéb ínycsiklandozó ételt. Egyházközségünk csapata
Földháti István vezetésével fülöpi
savanyú káposztás gombóclevest, és
Hutóczki Imre irányításával kecskegida pörköltet készített. Legnagyobb
örömünkre a háromtagú zsűrinek
annyira ízlettek a fülöpi finomságok,
Az egyházmegyében működő oktatá- hogy nekünk ítélték a főzőverseny
si-, szociális intézmények diákjai, dolgozói és a debreceni kerület plébániai
közösségei mellett ezúttal meghívást
kapott a Fülöpi Római Katolikus Egyházközség is a Lyra Beach Kempingben megtartott programra. A felkérésnek eleget téve Tapasztó János római
katolikus kanonok atya és Hutóczki
Péter polgármester úr megszervezte a különdíját. A rendezvényen voltak
versenyen való részvételünket.
művészeti programok is, ahol közA 16 csapat több mint 20 féle ételt ségünket a Piros Mályva Népdalkör és
készített, így nagyon intenzív és a Búzavirág Néptánccsoport képviselte.
aromás illatok járták át a Kerekestel- Természetesen az általuk megszokott

színvonalon előadott programok most
is nagy sikert arattak, és ezáltal öregbítették településünk hírnevét.
Büszkék vagyunk arra is, hogy egy-

házmegyénk vezetője Palánki Ferenc megyéspüspök úr látogatásával
megtisztelte csapatunkat és megkóstolta ételeinket, melyekhez külön gratulált. A főzőverseny végén
főpásztorunk megköszönte a csapatok
élményt nyújtó műsorát, majd kifejezte, ha valaki élményt ad, ő maga
is jobb emberré válik. Mi fülöpiek is
elégedetten térhettünk haza úrnapján,
hiszen az ilyen közös találkozásokból
mindig lehet erőt meríteni, és ez az
alkalom kicsit kikapcsolt bennünket a
hétköznapi forgatagból.

Állatkerti kiránduláson az óvodásokkal

Nyíregyházán jártunk az Állatparkban
óvodásainkkal, június 9-én. Az év zárásaként tervezett közös kirándulásra
nagy izgalommal készülődtek a gyer-

tottuk el a finom ebédet, a friss pizzát,
majd hazafelé, a nap zárásaként Nyírbátorban
fagyiztunk egy jót. Élményekben gazdag nap volt! Köszönjük a
kísérő szülőknek is a segítséget!
Kozma Ferencné

mekek. Autóbusszal utaztunk, ami
nagyon tetszett mindenkinek, hiszen
sokan most ültek először nagy buszon.
Az állatkertben minden állatot megnéztünk, ismerkedtünk a szokásaikkal,
gyönyörködtünk egyediségükben. A
Zöld Piramis, az Ócenárium is nagyon
sok látnivalót nyújtott a gyerekeknek.
Az üvegfolyosóban közlekedve az
akváriumban lévő cápákat, korallokat,
különböző halakat figyelhettünk meg.
A nagy séta után megéhezve fogyasz-

KÖZELGŐ NAGYRENDEZVÉNYEK:
• Falunap – július 30. - július 31.
(szombat-vasárnap)
• Római katolikus templombúcsú
és bérmálkozás – augusztus 20.
(szombat)
•Bánházi kápolna búcsú ünnepével
egybekötött kulturális nap szeptember 10. (szombat)
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Gyermeknapi élmények
Május 31-én, tanítás nélküli munkanap viselhettek is.
keretében gyermeknapot szerveztünk • Lehetőség volt arcfestésre, csillámtea diákjaink számára. Élményekben és toválásra, körömdíszítésre, óriás buprogramokban gazdag napot éltünk borék készítésére.
meg együtt. Ízelítőül a nap eseményei • Az iskola minden diákjai kézlenyközül:
omatuk segítségével egy óriási pávát
alkottak egy lepedőre, mely alkotást az
ebédlőbe teszünk majd fel.
• A felsősökből összeállt csapatok
összemérték erejüket tollaslabdázásban, kosárlabdában, fociban.
• A Gyermekekért Alapítvány Fülöp támogatása segítségével két fánál is kipróbálhatták ügyességüket ládamászásban a diákjaink.
• Osztályonként 6 állomásos próbát • A szülők büfével, a Magyar Vöröskkellett a diákoknak teljesíteniük ereszt pedig üdítővel és egy banánnal
előzetes feladatokkal, melyben ügyes- kedveskedett diákjainknak. A Szülői
ségi, logikai, kreatív feladatok is voltak. Közösség minden fülöpi gyermeknek
Itt kipróbálhatták a gyerekek a rollert, egy-egy labdát és egy-egy jégkrémet
a gördeszkát a tiprókát is.
ajándékozott gyermeknap alkalmából.
• Készítettek maguknak a diákok A Romadok civil szervezet jóvoltából
napellenzős sapkát, amelyet egész nap sok-sok ruhanemű és játék közül

Gratulálunk Máténak!
A 2015-2016-os tanévben iskolánkból
11 diák vett részt a Tudásbajnokság
Országos Versenyén. Mindannyian bejutottak a megyei döntőbe. Szép eredményt értek el.

Karpács Máté 7. osztályos tanuló a
megyei döntőben történelemből 1. helyezést ért el. Így az országos döntőre,
Szegedre utazott felkészítő tanárával,
Pósán Györgynével. A szoros versenyben Máté a 15. helyezést érte el.
A szülők áldozatos munkája segítette Máté sikerét. Fülöp Község
Önkormányzata nevében, Hutóczki
Péter polgármester úr felajánlásával
minden tanév végén egy jól teljesítő
diák jutalmat kap. Ebben a tanévben
Karpács Máté nyerte el a jutalmat. Az
eredményeivel kis iskolánk hírnevét
öregbítette. Gratulálunk a sikereihez!
Popovics Ferencné

Konyári Józsefné
köszöntése

Konyári Józsefné, bánházi lakos, 93
évesen jelenleg községünk legidősebb
lakosa. Juliska nénit, születésnapja
alkalmából otthonában köszöntöttük. Fülöp Község Önkormányzatának
képviseletében, a szépkorú lakosaink iránti tiszteletet és hálát kifejezve
adtam át a virágcsokrot. Juliska néni
köszönetét fejezte ki a jókívánságokért.
Jó egészséget és további boldog éveket
kívánunk! Isten éltesse!

Hutóczki Péter
polgármester

válogathattak a rászoruló diákok a
vásárban. … mert, hogy vásárt is szerveztünk! Mindazok a gyermekek,
akik előzetesen hoztak be általuk már
megunt játékot, ruhaneműt, cipőt, ők
kedvükre válogathattak a vásárban

a többiek által behozott „árucikkek”
közül, természetesen ingyenesen.
Élményekben és programokban gazdag napot töltöttünk el tanítványainkkal együtt. Bízom benne, hogy sokan
gondolják ugyanazt, amit én: jó volt ez
a gyermeknap!
Popovics Ferencné
Kreatív szakkör bemutatkozása
A 2015/16-os tanévben is kreatív szakkört vezettem a Fülöpi Általános Iskolában. A gyermekek által készített dol-

gokból adok egy kis ízelítőt.
Sajnos - főleg az elején – sokszor elfelejtettem bevinni a fényképezőgépet, így
nincs mindegyik alkotás megörökítve!
Az a tapasztalatom, hogy a mai gyermekeknek nem vonzó az olyan „mű”
elkészítése, amely több órát, hosszabb
folyamatot vesz igénybe. Feladják, nincs
hozzá türelmük! Azt szeretik, ha a tanár
néni olyan dolgot tervez a foglalkozásra,
amit 45 perc után haza is tudnak vinni!
Nagyon szeretem az olyan alkotásokat,
amikor együtt hozunk létre valamit. Ilyen volt a tavaszi tulipános dekoráció az
iskola folyosójára, illetve az udvari padok
megszépítése deocupage technikával.
Popovics Ferencné
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Európa-bajnokság a Művelődési
Házban

A Fülöpi Művelődési Házban elsőként
került megrendezésre óriás kivetítős
sportesemény közvetítése.
A magyar válogatott Európa-bajnoki
szereplése településünkön is sokunkat
lázba hozott. Mind a négy mérkőzést
óriás kivetítőn követtük figyelemmel.
Idősek és fiatalok, felnőttek és gyerekek,
lányok és fiúk, helyiek és vendégek:
együtt, egy célért! Együtt énekeltük a
Himnuszt, együtt izgultuk végig mind
a négy meccs minden egyes percét,
együtt tapsoltunk a legapróbb magyar

helyzeteknél, bravúros megmozdulásoknál, együtt, önkívületi állapotban kiabáltunk a magyar góloknál.
Zengett a Művelődési Ház a „Ria, ria
Hungáriától” és a sokszor igen hosszú
tapsvihartól.
A közösen átélt magyar siker, sokáig
emlékezetes marad. Talán – néhányan
biztosan - soha nem feledjük.
Ezúttal is bebizonyosodott az állítás, miszerint a sportesemények legmeghatározóbb társadalmi funkciója,
hogy a szurkoláshoz és sportoláshoz

Csige Jánosné emlékére
Egész településün medöbbenéssel fogadta a hírt, hogy kedves tanárunk,
közösségünknek mindig segítő aktív tagja július 1-én 79. életévében
örökre eltávozott közülünk. Rózika
néni pályafutásának túlnyomó többségét Fülöpön töltötte. Pedagógusként
nemcsak tanított, hanem nevelt is.
Oktatott Bánházán, Felső-Fülöpön,
Bernátrészen, illetve hosszú ideig igazgatóhelyettese volt a központi iskolának.
Nehéz körülményei, és az élettől kapott megpróbáltatások ellenére min-

dig örömmel és segítőkészen állt a
gyerekek, sőt a teljes lakosság mellé.
Kemény életpályájáról könyvet írt, melynek bemutatóját a helyi könyvtárban
tartotta.
Csige Jánosné emlékét tanítványai
és Fülöp község lakossága örökre
megőrzi!
Nyugodjon békében!
Hutóczki Péter
polgármester

kapcsolódó közösen átélt élmények
– legyen az akár pozitív, akár negatív –
összehozzák az embereket, ami által a
résztvevőkben kialakul egyfajta közösségi tudat.
Az Európa Bajnokság befejeztével az
óriás kivetítős közvetítések nem értek
véget. Folytatni fogjuk az elsősorban
magyar érdekeltségű sportesemények közvetítését, de várhatóan a
későbbiekben lesz Bajnokok Ligája,
Európa Liga és egyéb közvetítés is.
Jekk Gergő
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Futballcsapatunk szereplése a
2015-2016-os szezonban

tavalyi szezon elég sok izgalmat okozott a szurkolóinknak a bajnokságban való bennmaradásunkat illetően,
ezért erre az idényre a célkitűzésünk
a kiesőzónán kívül való stabil tartózkodás volt.
Első három mérkőzésünket sajnos elvesztettük, de a 4. fordulóban
megtört a jég, és a 9. körig 5 nyertes
meccs mellett mindössze egyszer szenvedtünk vereséget. Az őszi szezon
további fordulóiban már csak egy
döntetlenünk volt 5 vesztes mérkőzés
mellett, de 16 szerzett ponttal így is a
12. helyen végeztünk. A tavaszi idény
szintén gyengén indult, a 21. fordulóig

kellett várni az első sikerünkre. A folytatásban még 3 győzelmet arattunk,
köztük a Nyírábrány elleni ” el clasico”
volt a legemlékezetesebb. A csapatunk
végül az őszi idényhez képest egy helyet visszaesve a 13. lett a 16 csapatos
bajnokságban, de 23 pontunkkal végre
elértük azt, hogy nyugodtak lehettünk
a szezon végén is, nem kellett izgulni a
kiesés miatt. Legeredményesebb góllövőnk Hortobágyi Róbert volt, aki 16
alkalommal zörgette meg az ellenfelek
hálóját.
Ifjúsági csapatunk ragyogóan kezdett,
az első nyolc meccsen 6 győzelem
mellett 2 döntetlen szerepelt a mérleg

nyelvén. Ezután az ősszel még volt egy
sikerünk, és így 23 ponttal a 8. helyen
vártuk a folytatást. A tavasszal már sajnos sok probléma akadt, többször azért is aggódnunk kellett, hogy egyáltalán kitudunk-e állni 11 fővel. Sajnos ez
nem mindig sikerült, ezért a szabályok
miatt mindkét csapatunk pontlevonásban részesült. Végül ifiseink is a 13.
helyen végeztek 31 szerzett ponttal.
Legeredményesebb támadónk Hamza
Tamás 38 rúgott góllal a 3. helyen végzett a bajnokság góllövőlistáján.
Reményeink szerint a következő szezonban még ráteszünk egy lapáttal a
teljesítményünkre, és egy kicsit jobb
szerepléssel még több boldogságot
okozunk lelkes szurkolóinknak. Bízunk benne, hogy ifjúsági csapatunk
kitartó tagjai mellé kerülnek majd hasonló mentalitású játékosok, és jövőre
is az ősz elején mutatott eredményes
játékukat láthatjuk. Köszönjük szépen
a szezonban nyújtott segítséget Hutóczki Péter polgármester úrnak, Fülöp
Község Önkormányzatának, Hortobágyi Róbert elnök úrnak, Sándor László
ifjúsági edzőnek, és mindenkinek, aki
hozzájárult ahhoz, hogy minél eredményesebben szerepeljünk. Sok sikert
és pontokban gazdag új idényt kívánunk!

HAJRÁ FÜLÖP!
Török Tamás

Mándoki Józsefné emlékére
Fülöp község legidősebb lakosa Mándoki Józsefné május 29-én, életének
96. évében az életben elfáradva örökre
eltávozott közülünk, ahogy ő mondta,
„ment a férje után”.
Ilonka néni évekig településünk
legidősebb lakosa volt.
Minden
alkalommal,
amikor
köszöntöttük, vígan és boldogan
beszélt életéről, és még boldogabban,
büszkén családjáról.

Mándoki Józsefné emlékét
tisztelettel és kegyelettel
megőrizzük!
Nyugodjon békében!
Hutóczki Péter
polgármester
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Ballagás
Az idei ballagás 2016.06.18-án 16 órakor kezdődött. 15
diáknak ma utoljára szólt a csengő. A ballagó osztály
osztályfőnöke Pósán Györgyné, osztálytanítójuk Lugosiné
Illés Margit volt.
Popovics
Ferencné
köszöntötte a ballagókat
és szüleiket. Jutalomkönyveket adott át Czigle Adriennek, Fagyal
Ramónának,
Rózsa
Kitti Evelinnek, Zöld
Flórának és Pósán Máténak a kimagasló tanulmányi eredményükért. Az osztályáért tett áldozatos
munkájáért jutalomban részesült Zöldné Szilvási Mária.
A ballagó osztály nevében Czigle Adrienn és Zöld Flóra
búcsúzott tanáraiktól és szüleiktől. Virággal köszönték meg
fáradozásaikat. Hutóczki
Péter polgármester úr is
beszédet mondott, virággal búcsúzott a ballagó
diákoktól.
Minden most végzett
diáknak sikerült a középfokú intézménybe való
felvételi. 5 tanuló gimnáziumba, 2 tanuló szakközépiskolába és 7 tanuló szakiskolába jutott be. Élményekben és sikerekben gazdag, boldog
életet kívánunk nektek, volt diákjaink!
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Óvodai Ballagás

2016. június 3-án búcsúztak el az iskolába menő gyerekek az
óvodától, a kedves óvó néniktől, dajka néniktől, óvodában
maradó társaiktól. Reggel feldíszítettük a teraszt, az udvart
a szülők által hozott virágokkal, hogy a szép környezettel
emeljük az ünnep hangulatát. Nagyon szépen felöltözve,
csillogó szemekkel, boldogan érkeztek a gyerekek szüleikkel, hozzátartozóikkal. A termekből kivonulva, az udvaron
adták elő ünnepi műsorukat a jelenlévő vendégeknek,
szüleiknek. Búcsúzó versekkel, énekekkel, humoros
mondókákkal
köszöntek el a jól
ismert Háztól, és
az itt maradóktól.
Fergeteges
táncukkal elvarázsolták a közönséget,
jókedvet, mosolyt
csalva arcukra. A
színes lufik titkos
kívánságokkal teli,
úgy szálltak el, mint az elmúlt óvodás évek. Mi felnőttek is
búcsúztunk nagy szeretettel, szép emlékek, közös élmények,
kirándulások, programok felidézésével. Hutóczki Péter
Polgármester Úr szintén köszöntötte a ballagó gyerekeket,
többek között szép nyarat, sikeres iskolakezdést kívánva az
elmenőknek. Az ünnepség végén a szülők megköszönték
gyermekeik nevében az óvoda dolgozóinak a gondoskodást,
az elmúlt évek közös emlékeit. Az elköszönő gyermekek
névsora: Balogh Nóra, Balogh Mihály, Bábel Lora, Csík
Patrik, Hamza Gergő, Hamza Ramóna, Horváth Kevin,
Horváth Ramóna, Maczó Kamilla, Maczó Szebasztián, Milák Rikárdó, Nagy Kitti, Orosházi Marcell, Ruha Bianka,
Szilágyi Patrik. A Fülöpi Óvoda dolgozói, a gyermekek és
szüleik nevében köszönöm fenntartónknak, Fülöp Község
Ön-kormányzatának, és Hutóczki Péter Polgármester Úrnak a sok támogatást, a kiemelkedően jó munkakapcsolatot,
a figyelmet, mellyel segítették munkánkat egész évben.
Kedves gyerekek! Kívánom, hogy vigyétek magatokkal a
szép élményeket, vidámságot melyben itt éltetek, a szorgalmat, a figyelmet, mellyel a tanító néni megtanít majd benneteket az írás, olvasás, számolás tudományára. Szép nyarat,
és sok sikert kívánok az iskolában!
Kozma Ferencné

