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6. Fülöpi Gasztronómiai
és Kulturális Fesztivál
2016. április 23-án, a Fülöpi Művelődési Házban hatodik alkalommal került megrendezésre a Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál. A
gasztronómia szó fogalmát nehéz
meghatározni, talán Jean Anthelme
Brillat-Savarin volt francia jogász és
politikus állt hozzá a legközelebb, aki
szerint: „A gasztronómia mindannak
intelligens ismerete, ami összefügg a
táplálkozással.”

A rendezvénynek méltó helyszíne
volt a helyi művelődési ház, mely ezen
alkalomból – idén is Somogyi László
tanár úr irányításával - ünnepi köntösbe
öltözött. A fesztivállal egyidejűleg helyi
és környékbeli népművészeti tárgyak is
kiállításra kerültek. A nagyteremben és
a házasságkötő helyiségben az érdeklődők megcsodálhattak kézzel készített
szőtteseket, hímzéseket, gobelineket,
vesszőből készített tárgyakat, antik
bútorokat, régi háztartásban használt
eszközöket, és sok más csodálatos kézműves terméket. A délelőtt folyamán.
a lakosok folyamatosan hozták be a
remekbe szabott étkeket, melyeket a
megterített asztalokon a szervezők ízlésesen feltálaltak. A korábbi évekhez
hasonlóan idén is szép számban sütöttek-főztek különböző finomságokat.
Ezen a napon több mint 60 recepttel
lettünk gazdagabbak, melyek a hagyományokhoz hűen most is megjelentek
egy ízléses receptkönyvben.
Délután 2 órakor Hutóczki Péter pol-

gármester úr megnyitotta a rendezvényt. A megjelentek köszöntése
után beszédében kiemelte, hogy
az ilyen jellegű események ös�szefogják a helyi közösséget, és
községünk csak akkor fejlődhet
tovább, ha annak lakói összetartanak, és együtt cselekszenek Fülöp
felvirágoztatásáért. Tasó László
államtitkár úr szerint ez a fesztivál
immár kinőtte önmagát, és el kell
gondolkodni annak bővítésén.
Tasi Sándor alelnök úr kiemelte,
hogy Fülöpnek az ilyen rendezvényekhez mindig lesznek támogatói. Sándor Jánosné nyugdíjas
pedagógus pedig a hagyományok
őrzésének fontosságára hívta fel
a figyelmet.
Az elhangzott beszédek után elérkezett a kóstolás ideje, melynek
során mindenki megtapasztalhatta, hogy a helyi és környékbeli
asszonyok és férfiak milyen remekbe
szabott ételeket tudnak készíteni. A házasságkötő teremben lehetőség volt helyi
házi sajtok, péksütemények és mézek
ízlelgetésére is.

Az ételkóstolás után fellépett a Búzavirág Néptánccsoport és a Piros Mályva
Népdalkör. Mindkét helyi művészeti
csoport nagyon színvonalas és igényes
produkcióval öregbítette községünk hírnevét. Ezután Lorán Barnabás (művésznevén Trabarna) humorista előadása
következett, aki vicces mondanivalóját
belső égésű motorok hangjának után-

zásával még inkább fokozta. A Mandala
Dalszínház változatos zenei világa is nagyon tetszett a szépszámú érdeklődőnek.
Az este utolsó előadója Krizbai Teca volt,
aki fantasztikus hangjával elbűvölte a
megjelenteket. A közönség nem akarta
„elengedni” a művésznőt, és szerényen
tudomásul véve a népszerűséget többször is meghosszabbította a műsorát.
A fesztivál látogatói hálásak voltak, és
az előadás végén felállva tapsolták meg
az előadónőt.
A rendezvény végén polgármester úr
mindenkinek megköszönte önzetlen
munkáját, és Furó Tiborné önkormányzati képviselővel együtt okleveleket
adott át azoknak a személyeknek, akik
valamilyen módon segítettek ezen
esemény sikeres lebonyolításában.
Nagyon szépen köszönjük a fesztivál létrejöttét Tasó Lászlónak, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
közlekedéspolitikáért felelős államtitkárának, Tasi Sándornak, a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alelnökének, Fülöp Önkormányzat Képviselő-testületének
és az önkormányzat dolgozóinak.
Külön köszönet illeti mindazokat, akik
az étkeket készítették, illetve bármilyen
formában hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez. Reméljük, jövőre hasonló
színvonalon folytatódik ez az immár
Fülöp életében hagyományosnak mondható fesztivál.
Török Tamás
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Önkormányzati
hírek
A Képviselő-testület 3
db rendeletet alkotott
az alábbi témákban:
5/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet a települési támogatás és szociális
ellátások helyi szabályairól
szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról;
 6/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet a helyi
iparűzési adóról;
7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet az avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól.
A Képviselő-testület az alábbi témákban hozott határozatot az elmúlt ülések alkalmával:
• „Civilház pályázat” benyújtása;
• Tájékoztató elfogadása az önkormányzat 2015. évi Közfoglalkoztatási programjáról;
• Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása;
• Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatójának elfogadása;
• A Csontos Ferenc SE beszámolójának elfogadása az
önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról,
a 2016. évi tervezett feladatokról;
• A Polgárőrszervezet beszámolójának elfogadása a 2015.
évi tevékenységükről, 2016. évi terveikről;
• OMSZ Alapítvány kérelméről döntés;
• „Tegyünk együtt Fagyal Daniért” támogatási kérelemről döntés;
• Jekk Gergő közalkalmazotti jogviszony módosítása;
• Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítása;
• „Belvízelvezető csatorna építése a Fülöp Arany János
u., Deák Ferenc u. és Híd u. szakaszain” pályázat benyújtása;
• Közmeghallgatás tájékoztató anyagának elfogadása;
• Gyerekek nyári táboroztatásának támogatása;
• Közfoglalkoztatás munkairányító munkakör létrehozásával egyetértés;
• Autóbusz díj meghatározása.

Közelgő nagyrendezvények:
III. Fülöpi Fogathajtó Verseny – június 19. (vasárnap)
Falunap – július 30. – július 31. (szombat-vasárnap)
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Anyakönyvi
hírek
Születések
Czibere Péter Sándor – 2016. március 30.
Lukács Adrián – 2016. április 5.
Ruszin Béla – 2016. április 29.
Köszöntjük őket!
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Anyák napi ünnepség Fülöpön
A hagyományokhoz méltóan ebben az évben is megtartottuk az
anyák napi ünnepséget a helyi művelődési házban. Az április 30-án
délután fél 4-kor kezdődő programra teljesen megtelt a nagyterem.
A műsort a fülöpi óvodások kezdték,
akik Szoboszlai Szilvia és Hutóczki
Valéria óvónők felkészítésével nagyon

meg az érdeklődőket, ami nem meglepő, hiszen tagjai mindannyian az
anyaság nemes hivatásának gyakorlói.
Hutóczki Péter polgármester úr kifejezte, hogy az előadott műsorszámok
mindegyikén érezni lehetett az anyák
iránti szeretetet és megbecsülést, és
kiemelte, hogy jó látni a nézők arcán
a boldogságot, melyet a „kis” és „nagy”
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Népzenei
Együttesek Térségi
Találkozója

HÁZASSÁG
Lőrincz Gabriella és Buzai Gábor
2016. április 16.
Szívből gratulálunk!

A Debreceni Művelődési Központ
népzenei találkozót hirdetett meg
május 7-re. A találkozó helyszíne az
idei évben Józsán volt. A találkozóra
9 együttes jelentkezett, köztük mi, a
Piros Mályva Népdalkör is.

Halálozások
Mitala Jánosné – 2016. március 22.
Lieb Ferencné – 2016. március 26.
Tímár Bálint – 2016. május 4.
Emléküket kegyelettel megőrizzük!
HONOSÍTÁS
2016. 05.20-án, az egyszerűsített honosítás keretein
belül, 5 fő tett állampolgársági esküt.
aranyos programot adtak elő az anyukák és a nagymamák legnagyobb örömére. Jó volt látni, ahogyan lelkesen
táncoltak kis szívecskével a kezükben.
Ezután Sarkadi Ács Erzsébet Márta
(szintetizátor) és Sarkadi Tibor (gitár)
kíséretével, valamint Sulina Erika
vezetésével az iskolai énekkar előadásában az ünnep hangulatához méltó
módon szebbnél szebb dallamok csendültek fel. A Fülöpi Búzavirág Néptánccsoport már megszokott magas
színvonalú produkciója szintén nagy
tapsra méltatta a kedves vendégeket.
A következő fellépők a Fülöpi Általános Iskola 4. osztályos tanulói
voltak. Bordás Renáta tanárnő felkészítésével egy tanár párbeszédét
figyelhettük a diákjaival arról, hogy
ki milyennek képzeli el az édesanyját.
Az előadásuk végén megható volt hallgatni a dalukat azokról az anyukákról,
akik már nem lehetnek közöttünk. A
Fülöpi Piros Mályva Népdalkör az alkalomhoz méltó énekcsokorral lepte

szereplők okoztak szívhez szóló műsoraikkal.
Az ünnepség végén Csingi Zoltán
görögkatolikus paróchus atya vezetésével éltettük az ünnepelteket.
Köszönjük szépen mindenkinek a
szereplést és a megjelenést!
Isten éltessen sokáig minden édesanyát és nagymamát!

A találkozó Birinyi József népzenész
– zenekutató, a találkozó zsűri elnöke
előadásával kezdődött, melynek témája
többek között a népdalcsokrok összeállításának szempontjai, a népdalok előadásának művészi kivitelezése. Majd a
jelentkezett csoportok bemutatkozása,
műsorszámaik előadása következett.
Gyönyörű népdalokat hallhattunk ezen
a napon. Mi szatmári dalokból összeállított csokorral léptünk színpadra.
Szakmai véleményezésében a zsűri
minden fellépő csoportnak a dicsérő szavak mellé építő jellegű kritikát, szakmai
tanácsokat is adott.
Sulina Erika
népdalkör vezető

A Fülöpi Hírek, Fülöp község kéthavonta megjelenő közéleti lapja
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Zarándoklat Máriapócsra
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Fülöp Község Önkormányzatának
közmeghallgatása

2016. május 5-én, áldozócsütörtökön, Urunk mennybemenetelének ünnepén Fülöp Község
Önkormányzata immár 6. alkalommal szervezett zarándoklatot
Máriapócsra, Fülöp napi búcsúra.

lének történetét mondta el
nekünk, míg Szent Lukács
evangéliumában azt az eseményt hallhattuk, ahogy
Jézus Krisztus feltámadása után megjelenik az
apostoloknak. Kocsis FüA meghívásra községünkből és a löp érsek-metropolita atya
környező településekről több mint szentbeszédében kifejtette,
100 fő jelentkezett. Reggel 8 óra- hogy Jézus Krisztus ugyan
kor a görögkatolikus templomban felment a mennybe, de isgyülekeztünk, ahonnan a zarán- mét el fog jönni, és második

doklat megáldása után fél 9-kor
az önkormányzat által biztosított
buszokkal elindultunk Máriapócsra. Közel 1 órás utazást követően
megérkeztünk a kegyhelyre, ahol
Tapasztó János római katolikus
kanonok atya és Csingi Zoltán
görögkatolikus paróchus atya vezetésével közösen énekelve bevonultunk a bazilikába. A templomban
mindenki számára lehetőség volt a
könnyező Szűz Mária kegyképével
értetkőzni.
Délelőtt 10 órakor Kocsis Fülöp
érsek-metropolita atya vezetésével megkezdődött az ünnepélyes
Szent Liturgia. A kegyhelyre természetesen más településekről is
érkeztek zarándokok, így a szertartásra a templom teljesen megtelt. Az Apostolok Cselekedeteinek
szakasza Urunk mennybemenete-
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2016. április 29-én, pénteken,
Fülöp Község Önkormányzata
közmeghallgatást tartott a Fülöpi
Művelődési Házban. A köszöntések után Hutóczki Péter polgármester úr tartott beszámolót a
2015. év eredményeiről és a 2016.
esztendő terveiről.

nítványainak, hogy ne hagyják el
Jeruzsálemet, hanem várjanak az
Atya ígéretére. Az érsek-metropolita atya szerint nekünk, híveknek
is a templom az a hely, ahol a leginkább együtt tudunk lenni Istennel,
és ahol a legméltóbban érezhetjük
az Ő jelenlétét. Az egyház szertartásai változatosságával biztosítja,
hogy a templomokban minél több
időt tölthessünk el, és ezáltal is
közelebb kerüljünk Krisztushoz.
A Szent Liturgia végén Hutóczki
Péter polgármester úr megköszönte Kocsis Fülöp érsek-metropolita
atyának és a szertartásban részt
vevő klerikusoknak a közös imádságot, és településünk nevében
megajándékozta az egyházi vezetőt, majd Kapin István paróchus
atyát is, aki mindig szívesen fogadta és készségesen segítette
eljöveteléig is velünk marad min- a fülöpi zarándokokat. Csinginé
den egyes napon. Mielőtt felemel- Vasáros Tímea tisztelendő asszony
kedett az égbe, megparancsolta ta- a Fülöpi Rózsafüzér Társulat nevében szintén ajándékot nyújtott
át az érsek-metropolita atyának.
A szertartást követően önkormányzatunk jóvoltából pogácsát
és ásványvizet biztosítottunk a
jelenlévő híveknek.
A hazatérésünk előtt még visszatértünk a templomba elbúcsúzni
a Szűzanyától, aki könnyeivel is a
Szent Fiához vezető utat mutatja
nekünk. Köszönjük szépen mindenkinek, aki a zarándoklat szervezésében részt vett, és köszönjük
a megjelenteknek, hogy imádságos
lelkületükkel ünnepélyesebbé tették Fülöp napjának búcsúját!
Török Tamás

A tavalyi év legfontosabb fejlesztései közé tartozott a település szennyvízcsatorna hálózatának bővítése
és az új tanyabusz beszerzése. Szó
esett még többek között községünk
benyújtott pályázatairól, az önkormányzat adóbevételeiről, a szociális
ellátásokról, és a közfoglalkoztatásról. Az önkormányzatunk lehetőségeihez mérten továbbra is igyekszik
támogatni a helyi civilszervezeteket,
és az egyházi programokhoz is megad minden segítséget.
A már hagyománnyá vált rendezvényeket tavaly is megrendeztük
és az idén is meg fogjuk rendezni.
Polgármester úr elmondta, hogy ebben az esztendőben is megpróbálunk
minden kínálkozó és a település számára aktuális pályázati lehetőséget
megragadni. Örvendetes, hogy ehhez Tasó László államtitkár úr és a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,
illetve Tasi Sándor alelnök úr tá-

mogatását is élvezzük. A benyújtott
és benyújtandó pályázatokon kívül
említésre került még településünk
közvilágítása, a szilárd hulladék
elszállítása, és a Fülöpi Általános
Iskola tervezett egyházi fenntartásba adása.
Polgármester úr beszéde után Takács György r. százados, a Vámospércsi Rendőrőrs vezetője felhívta
a figyelmet a környéken főleg idősek
kárára történő trükkös lopásokra, és
kérte a lakosságot a fokozott óvatosságra. Rácz Norbert, a Vámospér-

csi Kistérségi Járóbeteg-szakellátó
Központot működtető kft. vezetője
elmondta, hogy egyre többen érkeznek az egészségügyi intézményükbe,
ezért megpróbálnak még több orvost
kérni a színvonalasabb betegellátás
szolgálatára.
Az ülés végén Hutóczki Péter
polgármester úr a saját, és Fülöp
Község Önkormányzat Képviselőtestületének nevében megköszönte
a részvételt és a meghallgatást, és
mindenkinek további eredményes
munkát kívánt.

Orgona ága… – Anyák napja az óvodában
Meghitt, bensőséges, szeretetteljes ünnep az anyák napja az
óvodában minden évben. Ilyen
volt ez az idei is. Szívvel, lélekkel
készültek a gyerekek, készítették
ajándékaikat, tanulták verseiket,
szerepeiket, és a táncot.
A Maci csoportban a versek és dalok
mellett egy szív alakú kis párnával
adtak elő a gyerekek egy szép táncot. A műsor végeztével az anyukák
megkapták ajándékba a párnákat, és
a virágokat a gyermekektől. Természetesen a nagymamák sem maradtak
ajándék nélkül, nekik is rajzoltak, ragasztottak, szívből jövő ajándékokkal
kedveskedtek a kicsi unokák.
A Katica csoportban a szép versek és

énekek mellett egy tavaszi jelenettel előadták az óvodás gyermekek kedves
kedveskedtek a gyerekek, mely emelte kis műsorukat az anyukák, nagymaaz ünnep hangulatát, a tavasz, a meg- mák, keresztanyák nagy örömére.
újulás élményét.
A Községi Anyák napi ünnepségen is
Kozma Ferencné

FÜLÖPI HÍREK
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Közlekedés az óvodában
Április 13 – án, és 14 - én a közlekedési projekt részeként kirándulást tettünk Vámospércsre mindkét csoportunkkal. A cél a helyes
közlekedésre nevelés, a különböző
közlekedési eszközökkel, közlekedési lámpával való ismerkedés, a
rendőrök őrző - védő munkájának
megismerése volt.
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Húsvéti előkészületek
Évek óta hagyomány a Fülöpi Általános Iskolában, hogy húsvét előtt
játszóházi foglalkozásokat tartunk a
diákok részére. Tanulóink párhuzamosan több helyszínen próbálhatják
ki kézügyességüket.

átkeltünk a zebrán, a közlekedési
lámpa jelzéseit figyelve és betartva.
Egy jó kis fagyizás után elindultunk
a vasút állomásra. A váróteremben
türelmes utasokként vártuk az érkező vonatot, ami nemsokára meg is
érkezett. Felszállás után jegyet vettünk a kalauztól, és indultunk vissza
Nyírábrányba, ahol várt bennünket a
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akiknek nem volt kedvük kézműveskedni.
Tóthné Zágon Mónika tanárnő érdekes,
változatos feladatokat talált ki a diákok
számára. Akiknek még a sport foglalkozás után is volt kedvük mozogni, azok a
diákok a hátsó udvaron megkereshették
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Fülöpi iskolások
sikerei

A Fülöpi Általános Iskola diákjainak
szép versenyeredményei, sikerei mellett
nem mehetünk el szó nélkül. Természetesen elismerés illeti tanáraikat is, akik
felkészítették és elkísérték tanítványaikat a versenyekre.
A Bendegúz – Tudásbajnokság tanulmányi verseny megyei döntőjére Debrecenben került sor. Innen az országos
döntőbe lehetett jutni. A mi tanulóink
tudásuk legjavát adva a következő eredményeket érték el:
Fülöp Mira
3. osztály környezetismeret 17. helyezés
Párványik Rajmond
3. osztály anyanyelv 30. helyezés
Hadnagy Ivett
3. osztály matematika 61. helyezés
Fülöp Maja 3. osztály
matematika 65. helyezés
Felkészítő tanár: Sulina Erika

Nagy izgalommal várták a gyerekek
az utazást. Odafelé az Önkormányzat
buszával mentünk, majd megérkezve,
a rendőrségen tettünk látogatást. A
rendőr bácsik beszéltek a munkájukról, aztán megmutatták a rendőrautót, amibe be is lehetett ülni. Ezután

busz. A vonatozás volt talán az utazás
során a legnagyobb élmény a gyermekek számára, hiszen elmondásuk
szerint csak néhányan ültek eddig
életükben vonaton.
Itthon még napokig adott témát a
gyerekeknek, ez a kirándulásos él-

mény. Barkácsoltak, rajzoltak, mondókáztak, ábrázoltak különböző módokon. A tapasztalás által bővültek
ismereteik, fejlődött önértékelésük,
magabiztosságuk.
Kozma Ferencné

Költészet napja a községi könyvtárban
Hazánkban 1964 óta József diákjaival községünk könyvtáAttila születésnapján, április 11- rában is megemlékeztünk erről
én ünneplik a magyar költészet a jeles napról.
napját. Ennek jegyében a Fülöpi
Általános Iskola 4. és 5. osztályos
A könyvtármozi szolgáltatást
igénybe
véve,
nagyméretű kivetítőn nézhettük
és hallgathattuk
József Attila verseit nagyszerű
színészek tolmácsolásában. Egyik
legkiemelkedőbb
költőnktől többek
között olyan gyermekek számára
népszerű költemények is elhangzottak, mint a Mama,

a Betlehemi királyok, és a Kertész
leszek. Ez a hétfő délutáni program
nagy élmény volt minden résztvevő
számára, hiszen az itt hallott művek
megmutatták anyanyelvünk rendkívüli szépségét és gazdagságát.
Szeretnénk, ha ez a nap hagyományteremtő lenne, és minden
évben közösen ünnepelnénk a költészet napját.
„S mégis magyarnak számkivetve,
lelkem sikoltva megriadédes Hazám fogadj szivedbe
hadd legyek hűséges fiad!”

Idén a következő lehetőségekkel élhettek:
• Visszakaparásos technikával szivárvány színű tojásokat alkothattak;
• Mignon figurák készülhettek műanyag tojásokból;
• Filcből dekoratív tojást és tojástartót lehetett készíteni;
• Felfüggeszthető nyuszi lány is létrejöhetett az ügyes kezek által.
Nagy sikere volt a sport foglalkozásnak is. Ide azok a gyermekek jöhettek,

az elrejtett papírtojásokat, majd azokból
„tojás fát” díszítettek.
A fülöpi embereknek a húsvéti ünnepi
menü elengedhetetlen része a sárga túró.
Ezt az ízletes fogást minden osztály elkészítette magának március 22-én, majd
másnap együtt el is fogyasztották. Több
osztály hagymahéjban főzött tojást is
kóstolhatott.
A sok munkálkodás kipihenésére jó
lehetőséget adott a tavaszi szünet.
Popovics Ferencné

Kiss Anna 5. osztály történelem 7. helyezés
Zöld Natália 6. osztály történelem 4. helyezés
Hadnagy Írisz 6. osztály történelem 5. helyezés
Felkészítő tanár: Mercs Róbertné
Kiss Anna 5. osztály matematika 30. helyezés
Gali Bence 5. osztály matematika 26. helyezés
Pósán Máté 8. osztály matematika 6. helyezés
Karpács Máté 7. osztály történelem 1. helyezés,
bejutott az országos döntőbe
Felkészítő tanár: Pósán Györgyné
Országos Honismereti Tanulmányi verseny
Hutóczki Balázs 5. osztályos tanuló 1. helyezés
Felkészítő tanár: Pósán Györgyné
TITOK Országos angol nyelvi levelezős verseny
Kiss Anna 5. osztály angol nyelv 5. helyezés
Felkészítő tanár: Földhátiné Terdik Edit
Tankerületi felolvasó verseny Nyírábrányban
Fülöp Maja 3. osztály 1. helyezés
Szilágyi Ádám 4. osztály 1. helyezés
Horváth Mária 4. osztály 3. helyezés
Zöld Zsófia 2. osztály
Bálega Ferenc 2. osztály
Hadnagy Ivett 3. osztály

Büszkék vagyunk tanulóinkra, akik
tudásukkal, elért eredményükkel erősítették a Fülöpi Általános Iskola jó hírnevét. Gratulálunk nekik és felkészítő
tanáraiknak. Karpács Máténak az országos döntőre jó felkészülést, eredményes
versenyzést, sok sikert kívánunk!
Sulina Erika
tanító

FÜLÖPI HÍREK
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Elsőáldozás
2016. május 22-én vasárnap délelőtt 9 órakor
ünnepélyes Szent Liturgia keretében 4 gyermek
először vehette magához
az Oltáriszentséget. Az
elsőáldozást megelőzően
Csingi Zoltán paróchus
atya készítette
fel őket arra,
hogy méltóképpen részesülhessenek Jézus
Krisztus Testében és Vérében.
A 2 lány és 2
fiú számára ez
az ünnep a keresztény életút
fontos állomása volt, hiszen a
szentáldozás révén a gyermekek
az eddigieknél
sokkal közvetlenebb kapcsolatba kerültek
a Megváltóval.

Ez a személyes találkozás
Jézussal pedig nemcsak a
hitüket erősíti meg, hanem
arra is ösztönöz, hogy még
erősebben kapcsolódjanak
Krisztus közösségéhez, az
Egyházhoz.

2016. JÚNIUS

A fülöpi iskolától a
Sándor-palotáig
Fülöpi származású dandártábornok a Csongrád
megyei katasztrófavédelem élén

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke
– a belügyminiszter előterjesztésére – kimagasló
szolgálati tevékenysége
elismeréséül a tűzoltóság
napja alkalmából, május
negyediki hatállyal kinevezte tűzoltó dandártábornokká Szatmári Imre tűzoltó ezredest, a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját.
Csongrád megye katasztrófavédelmi igazgatója Szent
Flórián napján, a Sándor-palotában vette át a kinevezési
okmányokat a köztársasági
elnöktől.
Szatmári Imre az általános iskolát Fülöpön végezte el,
osztályfőnöke Koncz Gyula,
később pedig Éliás Csabáné
(Jelinek Mária) volt. A középiskola elvégzése után a Zalka
Máté Katonai Műszaki Főiskola rádiófelderítő szakára
járt, ahol 1990-ben fejezte be
tanulmányait. Svájcban szerzett vegyész diplomát, Németországban pedig katonai
parancsnoki akadémiát végzett.
2006 júliusában a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Bólyai János Katonai Műszaki
Karán szerzett egyetemi diplomát. A tábornok 26 éve szolgál hivatásos állományúként.
1990-től hivatásos katonaként
szolgált Kiskőrösön, 2000. október elsején saját kérelmére
áthelyezték a Bács-Kiskun
Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóságra, ahol a mentésszervezési osztályon kezdte meg
szolgálatát. 2005 novemberétől
2006 végéig a titkárságvezetői
beosztást látta el, majd 2007.
január elsején a mentésszervezési osztály vezetője lett, ezzel
egyidejűleg megbízták az igazgatóhelyettesi feladatokkal is.
Fél év múlva igazgatóhelyettessé nevezték ki, a Bács-Kiskun
megyei katasztrófavédelmet
2009 januárjától 2011 decemberéig vezette, ezután került a
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság élére.
Szatmári Imre alapító tagja a
Bács-Kiskun Megyei Polgári
Védelmi Szövetségnek. Munkáját több alkalommal elismerték,
egyebek között megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje katonai tagozata kitüntetést.
Szatmári Imre nős, három
gyermek édesapja. Szülei jelenleg is Fülöp községben élnek.
Évente többször hazalátogat
családjához, és ma is büszke
fülöpi származására.

A tábornok ezúton is köszöni a sok jót, amit gyermekként
kapott Fülöp lakosságától.
Mi, fülöpi lakosok gratulálunk a kinevezéshez, és
büszkék vagyunk arra, hogy
dandártábornok úr községünkből származik, és ilyen
magas szintre jutott el hivatásában. További munkásságához sok sikert és jó egészséget
kívánunk, hogy ugyanolyan
elszántsággal tudja szolgálni
embertársait, mint ahogyan
eddig is tette!

