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FÜLÖPI FALUNAP

Vannak napok, amikor az ember megáll és eltöpreng. Vannak évfordulók, melyek arra késztetnek,
hogy örvendezzünk és vigadjunk, hiszen valamit letettünk az asztalra, melyre büszkék lehetünk, és
ezt illő méltóképpen megünnepelni. Szeretett községünk 70 éves, és erre a kerek születésnapra az idei
falunapon egy egész hétvégés programra mindenkit nagy odaadással vártunk. Július 30-án, szombaton
délben szép napos időben a játszóházzal kezdetét vette a 21. fülöpi falunap. (12. oldal)

A Néri Szent Fülöp
Katolikus Általános
Iskola tanévnyitója

Kalandozások
a csodaszép
Zemplénben

Templombúcsú
és bérmálkozás

Szeptember elsejéről mindenkinek a nyár vége és

A Fülöpi Általános Iskola 18 diákkal és 2 fő pedagó-

az iskolakezdés jut az eszébe. A gyermekek számá-

gussal július 7-én kerekedett fel, hogy felfedezzék

ra véget ér a szabadság, és elkezdődik a tanulás

Zemplén csodáit.

Községünk és a környékbeli települések híveire
a szokásoknak megfelelően erre a dátumra eső
római katolikus templombúcsú mellett az idén 15
fő a bérmálkozás szentségében részesült. Ezen a

időszaka. Ebben az évben Fülöpön ez a nap egy

szép, napfényes szombati napon 11 órakor a jelen-

új korszak kezdetét is jelentette, hiszen a Debre-

lévő atyák és a lobogókat hordó hívők a plébániáról

cen-Nyíregyházi Egyházmegye jóvoltából általános

együtt vonultak át a templomba, ahol kezdetét

iskolánk egyházi fenntartás alá került.

5. oldal >>

nagy nap virradt 2016. augusztus 20-án, hiszen

7. oldal >>

vette az ünnepi szentmise.

5. oldal >>
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Önkormányzati
hírek

Anyakönyvi
hírek
SZÜLETÉSEK
Takács Natasa – 2016. augusztus 12.
Köszöntjük őt!
HALÁLOZÁSOK
Milák Albertné – 2016. július 19.
Bányár Norbert – 2016. július 28.
Csákfalvi Miklósné – 2016. augusztus 27.
Pósán Mihályné – 2016. augusztus 30.
Zeke László – 2016. szeptember 5.
Palugyai Mihály – 2016. szeptember 16.
Emléküket kegyelettel megőrizzük!
HONOSÍTÁS
2016.09.16-án, az egyszerűsített honosítás keretein belül,
3 fő tett állampolgársági esküt.

Elismerő címek adományozásáról döntött
Előirányzat módosításhoz hozzájárulás
Szándéknyilatkozat ingatlanvásárláshoz
Római katolikus és a görög katolikus egyház támogatása
Döntés ingatlanvásárlásról
ASP csatlakozás és pályázat benyújtása
SZSZB póttagok megválasztása.

LOMTALANÍTÁS
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy Fülöp község területén
az A.K.S.D. Kft. lomtalanítást végez!

Kihelyezhető hulladékok:
Az ingatlanokban keletkező olyan szilárd hulladékok, melyek nem helyezhetőek el a kukákban,
illetve a rendszeres hulladékszállítás alkalmával
nem szállíthatók el (pl. bútor, nagyobb kartondobozok, rongy bezsákolva).
Nem kihelyezhető hulladékok:
Kommunális hulladék, építési törmelék, gépjárműgumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak
minősülő anyagok. Vegyszerek és minden olyan
hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a
begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét.
A hulladék elhelyezése:
A lomtalanítási hulladékot a szedési útvonalon
(reggel 6 óráig a lakóingatlanok előtt) úgy kell
elhelyezni, hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen. A kihelyezett hulladék nem
akadályozhatja a gyalogos- és gépjárműforgalmat.
Az apróbb, kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni.

Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke a 233/2016.(VII.5.) KE határozatában
az Országgyűlés 8/2016.(V.10.) OGY határozatával elrendelt országos
népszavazást 2016. október 2. napjára tűzte ki a következő kérdésben:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása
nélkül is előírhassa a nem magyar állampolgárok Magyarországra
történő kötelező betelepítését?”
A 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 16/2016. (VII. 5.) IM
rendelet alapján az alábbiakra hívom fel a figyelmet:
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény által létrehozott
központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait, valamint
a választásokkal kapcsolatosan tett külön nyilatkozatait.
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót
kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben.
A Braille-írással ellátott szavazósablon igénylésének határideje 2016.
szeptember 23. (péntek) 16.00 óra, míg egyéb szavazási segítség iránti
kérelem 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig nyújtható be.
Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol (Átjelentkezés)
Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik,
lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 30án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkező választópolgár 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kell kérnie
felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja
korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb
2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését és a lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe
történő visszavételét.
Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt
nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet
nyújthat be.
A kérelmet 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig a helyi választási
irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz
nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével, az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben!
FONTOS, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő
településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás
napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, mert szavazáshoz csak
ebből a szavazókörből tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja
mozgóurnával kimenni.
A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen és levélben a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási
helye szerinti helyi választási irodában,
• a választás hivatalos honlapján (valasztas.hu) keresztül online módon
(regisztráció nélkül is),
• valamint ügyfélkapun keresztül.
A kérelemnyomtatványok elérhetők és elektronikus úton (online) benyújtható a Nemzeti Választási Iroda honlapján (http://valasztas.hu).
A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda
tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:

A Képviselő-testület az alábbi témákban hozott
határozatot az elmúlt ülések alkalmával:

október 5-én, szerdán,

2016. SZEPTEMBER

Közelgő
nagyrendezvények:
Október 16. (vasárnap)

Görögkatolikus templombúcsú
Október 21. (péntek)

Megemlékezés az 1956-os forradalom
60. évfordulóján
(Művelődési Ház)
November 1. (kedd)

Ökumenikus megemlékezés halottainkról
a Fülöpi Temetőben
November 12. (szombat)

Táncgála - 10 éves a Fülöpi Búzavirág
Néptánccsoport
(Művelődési Ház)

Helyi választási szervek elérhetőségei
Helyi Választási Iroda (HVI) vezetője: dr. Csősz Péter jegyző (06-52208-001, e-mail: jegyzo@nyirabrany.hu 4264. Nyírábrány, Ábrányi
Kornél tér 6. sz.
HVI vezető helyettese (Fülöpi Kirendeltség): Kissné Terdik Erzsébet
aljegyző (06-52/596-032, e-mail: fulop.jegyzo@gmail.com 4266. Fülöp,
Arany J. u. 19. sz.
Szavazókörök címe, elérhetőségei:
2016. október 2. napján (vasárnap) szavazni reggel 6 órától 19 óráig lehet,
az adott szavazókörben.
Fülöpön 4 szavazókör található:
1. sz. szavazó kör: Bernátrészi Iskola épülete (4266.Fülöp, Arany J. u. 117.)
2. sz. szavazó kör: Művelődési Ház (4266. Fülöp, Arany J. u. 21.)
3. sz. szavazó kör: Általános Iskola (4266. Fülöp, Kossuth u. 30. sz.)
4. sz. szavazó kör: Tájház (4266. Fülöp, Bánháza út 32)
Amennyiben a választópolgár elveszítette a választási értesítőjét vagy
egyéb okból nem tudja, hogy hol van lehetősége leadni a szavazatát, akkor a
választási iroda munkatársaitól a fenti elérhetőségeken kérhet információt.
Kampány
A népszavazási kampányidőszak 2016. augusztus 13-tól 2016. október
2-án 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a
szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres
távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2016.
október 2-án nem folytatható, választási gyűlés nem tartható, politikai
reklámot nem lehet közzétenni. A közvélemény-kutatást végző személy
abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2016. október 2-án
nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2016. október 2-án 19.00 óra
után szabad nyilvánosságra hozni.
Kissné Terdik Erzsébet
Helyi Választási Iroda vezető helyettes

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 Képviselő-testülete
Készült: Center-Print Nyomda Kft. 4027 Debrecen, Füredi út 76.
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A kápolna búcsújával egybekötött
kulturális nap Bánházán
2016. szeptember 10-én, szombaton,
ragyogó napos időben délelőtt 11
órakor kezdődött a kápolna búcsúja
Bánházán. A kezdésre a hívek is szép
számban jelentek meg. A búcsún a
papságot Törő András püspöki titkár atya, Tapasztó János kanonok
atya, Csingi Zoltán paróchus atya és
Sárközi Balázs nyíradonyi kanonok
atya képviselte.
A szentmise előtt a titkár atya megszentelte a felújított és megszépült kápolnát.
Szentbeszédében a titkár atya kiemelte,
hogy a keresztényüldözés idején a különböző írásokban megemlítették, hogy kinek
a magánházában végezték az istentiszteleteket. A kereszténység szabaddá válása
után már templomok is épülhettek, melyeket egy vagy több szentről, vagy azok
ünnepeiről neveztek el. A szentek életük
példájával tanítanak, és Krisztushoz vezetnek bennünket. Ahhoz a Krisztushoz,
akit Szűz Mária az angyali üdvözletkor
magába fogadott. Ez a befogadás ugyan nehezebbé tette mennyei Édesanyánk életét,
de Szent József jegyesének egy pillanatig
sem fordult meg a fejében, hogy az Isten
által neki szánt utat ne próbálja alázattal
teljesíteni. Jézus születésekor megtörtént
a nagy találkozás, Isten belépett az ember
életébe, akit megváltott, és akinek feladata, hogy itt a földi életben is gondoljon
arra, hogy az élet vége egy új élet kezdete
is. Az ünnepi szentmise után az atyák és
a hívek közösen átvonultak a Tájházhoz,
ahol megkezdődhetett a kulturális program. /Török Tamás/
Hutóczki Péter polgármester úr köszöntötte a megjelent vendégeket, s ajándékot
adott át a búcsún megjelent atyáknak, valamint Korbeák Györgynek a Hajdú- Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség vezetőjének, aki nagy segítségünkre volt

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó
ember van, az kezdjen el valami jót tenni
és meglátja, milyen sokan állnak mellé.”
(Böjte Csaba testvér)
Csaba testvér gondolataitól vezérelve
az önkormányzat és az egyházak összefogásával hívtuk segítségül a környezetünkben élő jó szándékú, segíteni akaró
embertársainkat a tanév kezdete előtt.
Felhívásunk eredményeképpen községünkből és környező falvakból (Nyíracsád,
Nyírábrány, Penészlek, Nyírbéltek) annyi
felajánlás érkezett, hogy 2016. augusztus 26-án az önkormányzat két autójával,
utánfutókkal együtt útnak indulhattunk
Dévára, a Szent Ferenc Alapítvány központjába. Az adományok között ruhanemű, cipő, élelmiszer és tanszerek voltak,
de akadt egy kerékpár is a támogatások
között. Utunkon elkísért Tapasztó János
római katolikus kanonok úr, így lelkiekben is gazdagodva érkeztünk Dévára, ahol
már vártak bennünket: Emerencia nővér,
a raktáros, Rádu nevelő és húga, Laura,
aki az otthon lakója. Nagyon megható és
örömteli volt látni, hogy mennyire örülnek
minden adománynak, amit vittünk. Meglepődtek, hogy egy ilyen távoli kis faluból
ilyen mértékű segítség érkezik hozzájuk.
Az adományok átadását követően Rádu
nevelő és húga, Laura bemutatták röviden
a Böjte Atya által számukra megteremtett

a kápolna pályázatában. Fülöp Község
Önkormányzatának nevében polgármester úr elismerését és köszönetét fejezte ki
a lakosság számára, hisz a tájház udvarán
a közfoglalkoztatás keretében elkészült
színt megtöltöttük az emberek jóvoltából
felajánlott eszközadományokkal, amik
nagymértékben hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

veztük, hogy tovább folytatjuk a munkát,
összegyűjtjük azokat az eszközöket, melyeket a mindennapi mezőgazdasági munkájuk során használtak az itt élő emberek:
szüleink és nagyszüleink. Nagyon nehéz
munkát végeztek apáink azért, hogy megtermeljék mindazt, ami a család megélhetéséhez szükséges volt. Ezeket a tárgyakat
szedtük össze az elmúlt időszakban. Nem

A köszöntőt Sándor Jánosné Anna tanár
néni folytatta, melyet egy bölcs mondással
kezdett:
„Múlt nélkül nincs jelen! A múltat ismerni
kell!” Közel három évvel ezelőtt, amikor
megalakult a Fülöpi Értékőrzők Köre, a
hagyományápolást, illetve a településünk
paraszti világára jellemző régi használati eszközök gyűjtését tűztük ki célul. Az
elmúlt nyáron ezt sikerült megvalósítani,
ezek láthatók a Tájházban. Akkor elter-

volt könnyű feladat, mert azzal szembesültünk, hogy már alig-alig lelhetőek meg
ezek az eszközök. Mégis találtunk kedves,
önfeláldozó embereket!
A színben helyezkedik el a lőcsös szekér,
kasza, kosár, kapa, ásó, lószerszám, dohányfűző tű, járom és egyéb eszközök,
melyek szorosan hozzátartoztak az élethez: tejes kanna, rocska, fűrészek és még
sok más egyéb tárgy. Helyet kaptak még
a szőlőfeldolgozás kellékei, a kád, daráló,

életüket. Megtudtuk, hogy 85 otthonunkban közel 2500 gyermekről gondoskodnak
valamilyen formában. Ők maguk Csaba
testvér (Ők így nevezik) egyik legnagyobb
csodájának azt tartják, hogy az otthonok

ket rak. Laura most „megpihen”, hiszen
az otthon lakója, 9. évfolyamos, testvére
Rádu nevelő pedig már „visszarepült”, hiszen ő is az otthon lakója volt korábban
és most vissza szeretne adni abból a sok

Dévai látogatás

prés, hordó, lopó, aztán a teknő, rosta, szita,
zsákok, és a kenderfeldolgozás eszközei:
tiloló, gereben, guzsaly, motolla, nyüst. A
szín mellett találhatók az ekék, boronák,
csiszolók, tarlógereblyék. Azt szeretnénk,
hogy az utókor őrizze ezeket az eszközöket,
amit a lakosok oly nagy szeretettel adományoztak. Ismerjétek meg és ápoljátok az
örökséget, legyen az dal, tánc, szokások,
épületek, vagy mezőgazdasági hagyományok, hisz „Múlt nélkül nincs jelen!” - fejezte be Sándor Jánosné mondanivalóját. A
jelen technika színvonalát csak úgy tudjuk
megérteni, ha ismerjük a múltat.
A falu lakóit, Fülöp Község Önkormányzatának képviselői, dolgozói, disznótoros
közös ebédre invitáltak.
Ebéd után kezdődtek a kulturális programok, ahol a fülöpiek büszkeségei, a
Piros Mályva Népdalkör és a Búzavirág
Néptánccsoport adták a jó hangulatot a
nézőközönségnek, majd a Somogyi László
vezette Vámospércsi Gyermekszínpad,
Lúdas Matyi című előadását élvezhették
a nézők. Ezt követően V- Zoy szórakoztatta a jelenlévőket. A színpadi előadások
sorát a „Húzzad csak kivilágos virradatig”
gyönyörű és szórakoztató operett műsor
zárta, melyet a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei - a fülöpi születésű
Jurina Beáta és Szilinyi Arnold vezetésével és a tánckar szereplésével - mutattak be.
Nagyon nagy élményt nyújtott számunkra,
és remek volt a hangulat az előadók kiváló
szereplése láttán. Köszönetünket fejezzük
ki Hegedüs Lászlónénak és férjének, hogy
a művészek számára szállást biztosítottak!
Hagyományainkat ápolva, jövőre is mindenkit várunk szeretettel!
„Múlt nélkül nincs jelen!
A múltat ismerni kell!”
Furó Tiborné

ránk is áldozott. A beszélgetés során hálás
köszönetet mondott az adományokért és
ígéretet tett arra, hogy az ősz folyamán
szívesen ellátogatna kis falunkba magával
hozva néhány gyermeket a székelyhídi
otthonukból. Nagyon várjuk a találkozást!
Köszönöm azoknak az embereknek, akik
ebben a vállalásban segítettek: Tapasztó
Atyának, aki az adománygyűjtésen túl
személyesen is elkísért bennünket, férjemnek, aki a szervező munkát felvállalva felvette a kapcsolatot a Szent Ferenc
Alapítvánnyal, kis falunk polgármesterének, aki minden segítséget megadott,
biztosította a járműveket. Köszönöm a
kollégáimnak, akik szintén segítettek eljuttatni az összegyűjtött adományokat,
és természetesen legnagyobb köszönet
azoknak az embereknek, akik felajánlásaikkal, támogatásaikkal hozzájárultak
ahhoz, hogy értelme és célja legyen hosszú
utunknak.
Rövid beszámolómat a Csaba testvér által
is gyakran említett Szent Teréz Anya gondolataival szeretném befejezni, buzdítva
mindenkit, hogy továbbra is legyenek sevalamennyi lakóját név szerint ismeri és jóból, amivel az otthonban gazdagodott. gítőkészek, mert igen nagy szükség van rá!
annak sorsát nyomon követi. Továbbá A rövid bemutatkozás után egy finom „A jó, amit ma teszel, holnap már feledésbe
Laura elmondta, hogy Csaba testvér úgy ebédre kaptunk invitálást. A gondviselés megy, mégis tedd a jót!”
tekint a Szent Ferenc Alapítvány gyerme- csodája, hogy abban a tudatban érkeztünk
kotthonaira, mint egy nagy fára, amelyre meg, hogy Böjte Atya nem tartózkodik
Kissné Terdik Erzsébet
minden madár rászállhat – megpihenhet - , Déván és mire elfogyasztottuk az ebédet,
és eldöntheti, hogy továbbrepül vagy fész- megérkezett közénk, és a drága idejéből
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A Néri Szent Fülöp
Katolikus Általános
Iskola tanévnyitója

Szeptember elsejéről mindenkinek a
nyár vége és az iskolakezdés jut az eszébe.
A gyermekek számára véget ér a szabadság, és elkezdődik a tanulás időszaka.
Ebben az évben Fülöpön ez a nap egy új
korszak kezdetét is jelentette, hiszen a
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
jóvoltából általános iskolánk egyházi
fenntartás alá került.
Ennek jegyében szeptember elsején a tanévnyitó eltért az eddig megszokott menetrendtől, hiszen az első csengetés nem egy tanóra
kezdetét jelentette, hanem a püspöki szentmisén való részvételre hívott mindenkit. A
szertartás előtt Hutóczki Péter polgármester
úr ünnepi beszédében elmondta, hogy milyen
nehézségekkel kellett megküzdeni, hogy ezen
a napon együtt kezdhessük el az új tanévet, de
az egyházmegye, az iskola és községünk önkormányzatának közös összefogása legyőzte
az akadályokat, és lehetővé tette, hogy a mai
nap különleges legyen a fülöpiek számára.
Reggel 8 órakor Palánki Ferenc püspök atya
vezetésével, Törő András püspöki titkár atya,
Tapasztó János kanonok atya és Csingi

Zoltán paróchus atya koncelebrálásával és
Komor Csaba református lelkész úr részvételével elkezdődött az ünnepi szentmise. A
mai evangéliumban a csodálatos halfogás
történetét hallhattuk, melynek végén Péter
apostol Jézus lábához borult és azt mondta:”Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember
vagyok.” Jézus válaszában bátorságot öntött
tanítványába:”Ne félj! Ezentúl emberhalász
leszel.” Krisztus ezen szavai új lehetőségeket
nyitnak az emberek számára, és talán iskolánknak is azt jelzik, hogy nem kell félni a
változástól, hiszen az isteni gondoskodás
keze mindenhova elér.
Palánki Ferenc megyéspüspök atya szentbe-

szédében kifejtette, hogy tanintézményünk
névadója, Néri Szent Fülöp életét a gyermekekről való gondoskodás határozta meg, és
amikor bíborossá akarták kinevezni, akkor
ő azt mondta, hogy inkább a mennyországot
választom. Nem vágyott tisztségre, hiszen az
általa nevelt gyermekek is az egyszerűségét, a
jóra való törekvését szerették benne. Iskolánk
az egyházmegye legalacsonyabb létszámú
tagintézménye, és mivel egy szülő általában
egy kicsit jobban szereti legkisebb gyermekét, mi is egy picit „kedvesebbek” vagyunk
fenntartónk számára.
A szertartás vége előtt püspök atya megszentelte a Tapasztó János kanonok atya által
adományozott intézményünk névadójáról
festett képet.
A szentmise végén polgármester úr községünk nevében megajándékozta egyházmegyénk vezetőjét, Popovics Ferencné igazgatónő tanévnyitó beszédében pedig megköszönte
a közreműködést mindenkinek, aki lehetővé
tette, hogy iskolánk a Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye fenntartása alá kerüljön, és
Isten segítségét kérte tanintézetünk további
működéséhez.

Minden kezdet nehéz, de a mai nap megmutatta számunkra, hogy az összefogás, a jó
iránt való együttműködés igenis meghozza az
eredményét. Ha közösen merünk kicsiket lépni előre, nagy dolgokat alkothatunk közösen.
Diákjaink számára azt óhajtjuk, hogy a Néri
Szent Fülöp életéről szóló film fő gondolata
hasson rájuk:”Legyetek jók, ha tudtok, a többi
nem számít!” Ez a motiváció kitartással és
szorgalmas tanulással együtt előre viszi őket
és ezáltal társadalmunk példaértékű tagjai
lehetnek. Sikeres tanesztendőt kívánunk iskolásaink és pedagógusaink számára!
Török Tamás
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Templombúcsú és
bérmálkozás a római
katolikus templomban
Községünk és a környékbeli települések híveire nagy nap virradt 2016.
augusztus 20-án, hiszen a szokásoknak megfelelően erre a dátumra
eső római katolikus templombúcsú
mellett az idén 15 fő a bérmálkozás
szentségében részesült. Ezen a szép,
napfényes szombati napon 11 órakor
a jelenlévő atyák és a lobogókat hordó
hívők a plébániáról együtt vonultak
át a templomba, ahol kezdetét vette
az ünnepi szentmise.

hoz vették a Szentlélek ajándékának a
jelét, a korábbi képviselőtestületi tagok
megerősítették fogadalmukat, és 3 új
képviselő pedig először tett nyilvános
ígéretet arra, hogy szolgálatával segíti a
Fülöpi Római Katolikus Egyházközséget.
Az új kenyér megáldásával folytatódott
a szentmise, melynek végén Tapasztó
János kanonok atya megköszönte mindenkinek a segítséget és a részvételt. Kiemelte, hogy a római katolikusok mellett
a görögkatolikus testvérek is sokat tettek

A mai evangéliumban Jézus a tanításainak betartását az olyan okos emberhez
hasonlította, aki sziklára építi a házát,
hiszen az a mostoha időjárási körülmények között is szilárdan áll. Aki viszont
hallgatja tanítását, és azt nem követi,
ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki
házát homokra építette, mert az könnyen
összedől és romhalmazzá lesz.
Szent István király ünnepén Felföldi
László általános helynök atya szentbeszédében kifejtette, hogy első királyunk
történelmileg elég zavaros időszakban
vette át országunk irányítását, és a mai
bérmálkozók is a kamaszkor időszakát
élik, amikor hangulatilag gyakran változatos időszakban vannak, és az élet
nagy kérdéseire próbálják
keresni a helyes választ. A
ma ünnepelt uralkodónknak
voltak tanácsadói, csakúgy,
mint a mai fiataloknak, és
igazán az hallgat bölcsen
az útmutatásokra, aki a jó
indulatból kapott intéseket
is képes elfogadni. Persze a
végső döntés mindenkinek
a saját kezében van, és ahogyan nagy királyunk sokat
tanulva erőssé tette nemzetünket, reményeink szerint
mai bérmálkozóink hitüket
megtartva keresztény módon fogják nagykorúságukat
is végig élni.
A szentbeszéd után a helynök atya vezetésével a 4
fülöpi származású ifjú a
nyíracsádi és nyírábrányi
illetőségű fiatalokkal együtt
ünnepélyes keretek között a
bérmálkozás szentségében
részesült. Miután maguk-

azért, hogy méltóképpen együtt tudjunk
ünnepelni ezen a szép napon. Mi is köszönjük Tapasztó János kanonok atyának, a szentmisén celebráló atyáknak,
Hutóczki Péter polgármester úrnak, a
fülöpi önkormányzat testületi tagjainak,
az egyházközségek képviselőinek és a sok
hívőnek a templombúcsú szervezéséért
és a részvételért. A szertartás végén a
himnuszok eléneklése után a jelenlévőket a templomkertben ásványvízzel és
süteménnyel kínálták meg, melynek elfogyasztása után Szent István ünnepén
hitükben megerősödve térhettek haza.
Török Tamás
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Míra, a fülöpi szuperséf
2016 tavaszán Fülöp Míra arra az elhatározásra jutott, hogy megméretteti magát az RTL Klub Konyhafőnök
Junior című műsorában. Ez a verseny
hosszú felkészülést igényelt, melyben
természetesen segítették őt szülei. A
szakács apuka sok főzési-sütési fortélyra megtanította leányát, így Míra
teljesen felkészülten várhatta a vetélkedő kezdetét.

2016. augusztus 2–6. között kézműves táborban vehettek részt a fülöpi
gyerekek, aminek településünk sportpályája adott otthont. Somogyi László vezetésével az ötnapos táborban,
mintegy harminc fülöpi gyermek tette
próbára ügyességét és kreativitását.

Létavértesen a Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény, az Irinyi Emlékszoba és
az Irinyi Arborétum. Az utazás a Nagykerekiben található Bocskai Várkastély
látogatásával zárult.
A mozgalmas nap végén elérkezett a csapatok számára az utolsó megmérettetés.
A gyerekeknek a múzeumokban látott
A gyerekek csapatokba szerveződve - a kiállításokhoz kapcsolódó kérdésekre
csapatneveket községünk településrészei kellett válaszolniuk. Az eredményhirihlették - különböző vetélkedők, játékos detést követően a győztes csapat tagjai
feladatok során egymással versengve elfogyaszthatták a jól megérdemelt nyepontokat gyűjthettek.
reménytortájukat.
Az ötnapos foglalkozás keretein belül volt A második alkalommal megrendezett
többek között fafaragás, agyagozás, se- kézműves tábor megvalósulásáért, kölyemfestés, ékszerkészítés, cserépfestés, szönet illeti Somogyi Lászlót, odaadó

Az első selejtezőkör versenyzőnk számára
június 21-én, kedden kezdődött Békásmegyeren, melyre Kiss Georgina segítségével jutott el. Itt egy szabadon választott
ételt kellett elkészíteni, és a Míra által
kivitelezett 5 féle gombaraguval készült
házi tészta répachipsszel lenyűgözte a
zsűritagokat, és a mintegy 2000 induló
közül a verseny legfiatalabb résztvevője
továbbjutott.
A második etapra június 30-án, csütörtökön szintén Békásmegyeren került sor,
ahova a keresztszülők, Várszegi Márton és

felesége vitték el. Ezen a napon már meghatározott alapanyagokból kellett 30 perces
szintidő alatt tetszőleges ételt létrehozni.
Míránk ezúttal is feltalálta magát, és az

linómetszés, illetve különböző dekorációs
tárgyak készítése.
A tábort szombaton egy kirándulás zárta.
Az utazás első állomása a Bagaméri Falumúzeum volt, ezt követte Álmosdon a
Kölcsey Ferenc Emlékház látogatása, majd

általa készített sütőtökös grillzöldség roston csirkemellel ezt a nehezebb akadályt
is sikerrel vette, és ismét továbbjutott.
A harmadik fordulóra körülbelül 100 fő
maradt versenyben, és ez a kör már az RTL
Klub székházában, az eredeti stúdióban
került megrendezésre, ahová már a szülőket sem engedték be. Ezen a július 23-i
szombati napon már a televíziós szereplés
lehetőségéért küzdöttek a résztvevők. Az
egyéni feladat csirkebontás és csirkepaprikás galuskával való elkészítése volt 35 perc
alatt. Csapatmunkában (2 fő alkotott egy
csapatot) egy vegetáriánus és egy húsos
derelyét kellett megalkotni. Míráék választása mogyorós derelye és kolbászchips�szes derelye volt, mely ételek létrehozására
szintén 35 perc állt a rendelkezésre. Szakácstehetségünk számára ez az akadály
már túl nehéznek bizonyult, az idővallum
kevés volt, és a csapatmunka sem igazán
sikerült, így ebből a fordulóból már nem
jutott tovább. Mindezek ellenére büszkék
lehetünk ifjú séfünkre, aki számára ez a
megmérettetés hatalmas élményt jelentett, és sok tanulsággal járt. A szervezők
azt ígérték, hogy jövőre visszahívják, így
a következő nyáron is szurkolhatunk érte.
Hajrá Fülöp! Hajrá Míra!
Török Tamás

munkájáért, Hutóczki Péter polgármester
urat, Fülöp Község Önkormányzatát és a
Képviselő-testület tagjait a teljes anyagi
támogatásért.
Jekk Renáta

A Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus
Gyermekvédelmi Központ

nevelőszülőket keres!
A nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek,
de a már meglévő munka mellett is végezhető ez a hivatás.
A képzést biztosítjuk.
Teljes körű felvilágosítás: 30/555-68-16, 52/249-667
Debrecen, Vágóhíd u. 2. sz. 6. épület.
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50. Hortobágyi Lovasnapok
fülöpi részvétellel
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Fülöp Fejlődéséért kitüntetések
átadása
2016. július 30-án a falunap keretein belül Hutóczki
Péter polgármester úr „Fülöp Fejlődéséért” Emlékérmet
adományozott Tapasztó János római katolikus kanonok
atyának és Tóth János nyugdíjas pedagógusnak.
Tapasztó János kanonok atya rendkívül sokat tesz a
lakosság lelki életének egyengetése érdekében, emellett aktív szerepet vállal községünk rendezvényein is.
Nagyon sokat fáradozik a templomaink állagmegóvásáért, és minden pályázati lehetőséget kihasznál annak
érdekében, hogy lehetőségeinkhez mérten egyházközségünk épületei minél inkább megszépülhessenek. Ezen
a nyáron többek között az atya fáradhatatlan munkájának is köszönhetjük, hogy általános iskolánk egyházi
fenntartás alá kerülhetett.

Az idén félszázadik alkalommal került megrendezésre a
Hortobágyi Lovasnapok július második hétvégéjén, melyet
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter nyitott meg.
A szervezők nagyon kitettek magukért, hiszen a kilátogató vendégek rengeteg program közül választhatták ki
a leginkább nekik tetszőt.
Az arénában és a Decathlon lovaspályán díjugrató és
fogathajtó versenyt, illetve méneshajtást és lovastorna
bemutatót nézhettek az érdeklődők. A gyermekek számára az utcaszínház megtekintése mellett lehetőség nyílt
különféle háziállatok simogatására is, mely különleges
élményt nyújtott a számukra. Az állatterelés során megtapasztalhatta mindenki, hogy milyen összhangban tud

dolgozni ember és terelőkutya a közös cél érdekében. Az
eseményen többek között helyet kapott még western verseny és díjlovaglás is, a nagyszínpadon pedig olyan sztárok
léptek fel, mint Rúzsa Magdi vagy éppen a Parno Graszt.
Külön öröm számunkra, hogy ezen a nagyszabású eseményen a Fülöpi Hagyományőrző Lovas Egyesület tagja
Furó Barnabás és a szintén fülöpi gyökerekkel rendelkező
Mercs József is képviseltette magát, és versenyzésükkel
településünk hírnevét öregbítették a több ezer néző előtt.
Ez a hétvége Hortobágyon nagyon szépen felelevenítette
a magyar hagyományokat, és minden érdeklődő számára
kellemes kikapcsolódási lehetőséget nyújtott.
Török Tamás

Pogány Jánosné köszöntése
Tóth János nyugdíjas pedagógus iskolai tanítása, nevelése mellett nagyon sokat dolgozott társadalmi munkában községünkért. Diákokat tanított légpuskával
való lövészetre, hosszú éveken át a fülöpi mozi vetítője
és szervezője volt. 1985-ben megalapította Fülöpön a
Népdalkört, melyet 2008-ig vezetett, és irányításával
sok sikert értek el. 2011-ben megkapta a Vass Lajos
Népzenei Szövetség elismerését, emellett a Megyei közgyűlés Érdemérme kitüntetésében is részesült. Nagyon
sokat tett azért is, hogy községünk önállóvá válhasson.
Mindkét kitüntetett a felsoroltakon kívül is rengeteget
tett községünk fejlődéséért, melyért Fülöp lakói nagyon
hálásak. Gratulálunk az elismeréshez! Isten éltesse
őket sokáig!

2016. július 17-e vasárnap nagy ünnep volt Pogány Jánosné Marika néni számára, hiszen 90. születésnapja
alkalmából szerettei köszöntötték ezen jeles esemény
alkalmából. Marika néni családjával először a római
katolikus templomban vett részt hálaadó szentmisén,
melynek végén Tapasztó János kanonok atya köszöntötte
és adta át I. Ferenc pápa üdvözlő oklevelét.
A köszöntés az iskolában folytatódott, ahol 5 gyermeke,
7 unokája és 6 dédunokája mellett családja többi tagjá-

val közösen ünnepi ebéden vettek részt. Fülöp Község
Önkormányzata nevében Mikáczó László Ferenc alpolgármester úr köszöntötte Marika nénit, és ezek után az
ünnepelt átvette a miniszterelnöki és az önkormányzati
gratuláló oklevelet. Mi is gratulálunk Marika néninek,
és Isten áldását kérjük rá és szeretteire egyaránt!
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Kalandozások a csodaszép Zemplénben

A Fülöpi Általános Iskola 18 diákkal
és 2 fő pedagógussal július 7-én kerekedett fel, hogy felfedezzék Zemplén
csodáit.
Első utunk Sárospatakra, Szent Erzsébet
szülővárosába vezetett, ahol a Bodrog
partjáról tekinthettük meg a híres Rákóczi várat. Ezt követően meglátogattuk a
pár éve Magyarország legszebb helyének
választott Megyer- hegyi Tengerszemet.
Nagy élmény volt a diákok számára, hiszen
nem mindennapi ember- és természet alkotta képződményt csodálhattak meg. A
túra után elérkeztünk Kazinczy és a nyel-

vújítás fellegvárába Széphalomba,
ahol elfoglaltuk a szállásunkat. A
Múzeumkert Vendéglő igényes,
gyönyörű környezetben található. Nagy park, játszótér, focipálya
szolgáltatta a kinti programok
helyszíneit.
Második nap, utunk Sátoraljaújhelyre a Zempléni Kalandparkba
vezetett. A diákok kipróbálhatták
Közép-Európa leghosszabb bob
pályáját. A gyerekek körében hatalmas tetszést aratott az izgalmas és kalandos pálya bejárása. A
Magas- hegyről való leereszkedés
után, meglátogattuk a ,,Csoda rabbi” sírját, ahol érdekes történelmi
előadást halhattunk a magyarországi zsidóság történetéről. Ebéd
után ellátogattunk a Kazinczy
Múzeumba, ahol a gyerekek egy
interaktív játék segítségével ismerkedhettek meg a nyelvújítás
történetével. A napot egy fergeteges divatbemutatóval zártuk, ahol
megnézhettük az aktuális nyári divatot.
A harmadik napot egy születésnapi meglepetéssel indítottuk, ugyanis az egyik táborlakónak az nap volt a születésnapja. A
lányok ügyes közreműködésével egy igazán
egyedi tortát sikerült elkészíteni pillecukorból. Ezután Füzérradványra mentünk,
ahol megtekintettük a hatalmas Platán
fák árnyékából a Károlyi- kastélyt. Nem
elégedtünk meg egy kastély látványával,
így elmentünk Kőkapura és megnéztünk
a Vadászkastélyt is. Kis pihenés után a
fiúk számára nagyon izgalmas terep felé
vettük utunkat, a Bózsva rallyra. Különböző
autókat nézhettünk meg és betekintést

nyerhettünk, milyen egy igazi rally autó.
Negyedik napon bevettük hazánk egyik
legszebb panorámájával rendelkező várát, a füzéri várat. Az a megtiszteltetés
ért csoportunkat, hogy a vár kapitánya
vezetett minket körbe a frissen felújított
várban. Lenyűgöző látvány tárult elénk a

magasodó Szár- hegyre, a Magyar Kálváriára. Különböző stációkon keresztül
tekinthettük meg a Trianonban elcsatolt
városokat és címereiket. A hegytetőn lévő
országzászlótól elszorult szívvel tekintettünk a határ másik oldalára, ahol Rákóczi
szülőfaluja, Borsi fekszik.

várból, megcsodálhattuk a zempléni hegyeket, köztük a Nagy- Milicet. Ott tartózkodásunk alatt, Mónus József többszörös
világrekorder tradicionális távlövő íjász
bemutatója volt látható Füzér Várában. A
gyerekek korabeli fegyvereket próbálhattak
ki, tüzet csiholhattak. Nagyon érdekes volt
a Hadtörténeti kiállítás, ahol háborúban
használt fegyvereket, ruhákat tekinthettünk meg. Annyira érdekelte a gyerekeket,
hogy alig akartak onnan eljönni. Délután
újabb túrát tettünk a Sátoraljaújhely felé

Utolsó napon visszalátogattunk Sárospatakra. A tábort fürdőzéssel zártuk. Az
idő is nekünk kedvezett, ezáltal nagyon jól
érezték magukat a gyerekek, több csúszdát
is kipróbálhattak.
Tartalmas, mozgalmas programokon
vehettek részt a táborozó diákok. Úgy
gondolom, mindenki jól érezte magát és
mindannyiunk szívében tovább élnek a
Zemplénben töltött napok.
Niziolék Emese

45 éves osztálytalálkozó
2016. augusztus 27-én tartották 45 éves
osztálytalálkozójukat a Fülöp - Bánháza
Általános Iskola 1971-ben végzős diákjai az Éva Vendégházban. A sors fintora,
hogy a régi iskola mely oly sok emléket
őriz, újra helyet adott diákjainak, az általuk elképzelt iskolapadban emlékeik
felidézésére. Ahogyan az iskola életünkben a második otthont jelentette, most

3. osztályos csoportkép
ugyanolyan szeretettel és melegséggel
fogadta egykori tanulóit, akik jókedvvel,
könnyedséggel és boldogsággal jöttek el,
ugyan úgy, mint régen! Ez a 45 év nemcsak
számukra volt jubileum, hanem egy olyan
csodálatos és szeretetreméltó pedagógusnak is, aki pontosan akkor kezdte meg
szakmai pályafutását Fülöp- Bánházán,
amikor mi végzősek lettünk!
Izgalmas kutatómunkával járt a régi osztálytársak felkutatása. Hiszen többen még a mai
napig a faluban élünk tanárainkkal együtt. De
az izgalmas rész csak ezután következett. A
keresgélést megkönnyítette modern korunk
internetes világa, de ez ebben az esetben nem
volt elég. A mi korosztályunk többsége nem
található meg a közösségi oldalakon. Így aztán

családtagoktól, testvérektől, ismerősöktől,
barátoktól, unokatestvérektől kapott információk alapján jutottam el a régi osztálytársakig.
Óriási örömmel fogadták az osztálytalálkozó
hírét. Egy kicsit félve, de annál nagyobb izgalommal kezdtem hozzá, hogy tanárainkkal
is felvegyem a kapcsolatot. Mivel már a mi
osztályfőnökünk nem él, ezért úgy döntöttem,
hogy meghívom tanárainkat, tanítóinkat is.
Bíztam benne, hogy a nyári elfoglaltságok ellenére azért lesznek olyan pedagógusok, akik
elfogadják meghívásomat. Így
is lett, melynek nagyon örülök!
Elérkezett az a szombat délután,
amikor végre átölelhettem
gyermekkori barátaimat és
barátnőimet! És ezen a napon
pontosan ugyanúgy siettem
tanáraim, tanítóim elé, mint
iskolás koromban. A megvendégelés után elkezdődött az
emlékek felelevenítése, kiegészítése és még az
esetlegesen be nem fejezett történetek befejezése. Csodálatos érzéssel tölt el még mai napig
is, hogy egykori társaimmal, tanárainkkal
felszabadultan és meghitten hajnalig tudtunk
beszélgetni és emlékezni diákéveinkre. Bár
az élet az ország több pontjára és határinkon
túlra is elröptette piciny pillangóit, de e nagy
nap alkalmából visszaröptette oda őket ahonnan elindultak.
Előkerültek a régi fényképek, melyet nagy
érdeklődéssel vettünk górcső alá. De együtt,
közösen beazonosítottuk egymást és csodálkoztunk gyermeki mivoltunkon. Azt est egyik
legcsodálatosabb emléke az volt, amikor előkeveredett egy 3. osztályos fényképünk. Az
osztálykép érdekessége, hogy az alsó tagozatos

osztályfőnökünk is jelen volt e nagy napon.
Rácsodálkozva néztük, hogy milyenek voltunk.
De akkor ámultunk a legjobban, amikor a fénykép hátoldalán megláttuk grafit ceruzával tett
„miniszteri” aláírásunkat. Gyors számítást
végezve leszögeztük, hogy ez a fénykép immár
50 évvel ezelőtt készült! Oly felemelő érzés
volt, hogy egyáltalán a fotópapír megőrizte az
írást és egy olyan ajándékot kaptunk az élettől,

mi történt velük az elmúlt 45 évben. Elmondhatatlan érzés, hogy tanárainkkal mindenről
tudtunk beszélgetni. Régi kis titkainkat felfedtük és kitárgyaltuk. Volt itt öröm, kacagás és
szem nem maradt szárazon, hol a boldogságtól,
hol a meghitt pillanatoktól. Óriási feltöltődés volt ez mindannyiunk számára és abban
maradtunk, hogy az 50 éves évfordulónkat is
megszervezzük! Bízom benne, hogy az Isten

balról: Pető Károly, Pető Károlyné Vígh Piroska, Juszel Árpádné, Sándor János, Fekete Miklósné – Csontos
Ilona, Osikóczki Györgyné – Csákfalvi Edit, Kovács Ferencné – Zubály Mária, Hegedüs Lászlóné – H.
Nagy Éva, Hegedüs László, Dzsudzsák István – Bémer Mihály, Bémerné Kricsfalusi Erika

melyet az utókornak is hagyunk, melynek
eszmei értéke van számunkra!
Vannak, akik már sajnos nem élnek közöttünk,
de róluk sem feledkeztünk meg. Mécsest gyújtottunk emlékükre és felidéztük gyermeki
tulajdonságaikat, csínytevéseiket. Elhunyt
pedagógusainkról is megemlékeztünk. Vannak, akik betegségük miatt nem tudtak eljönni,
de küldtek fotót és egy pár sor kedves üzenetet.
Óriási dolog és kedves gesztus volt részükről,
hiszen ezzel is érzékeltették azt, hogy a szeretetük nem múlt el. És egyben tudatni akarták
azt, hogy élnek, hogyan néznek ki és dióhéjban

ad nekünk ehhez erőt és hosszú életet. Addig
pedig töltekezünk azokból az élményekből
és emlékekből, melyeket ezen a csodálatos
estén szereztünk egymásnak. Még egyszer
szeretném megköszönni mindenkinek, akik
eljöttek és jelenlétükkel emelték az est fényét!
Egykori tanáraimnak és osztálytársaimnak
ígéretet tettem arra, hogy ezt a felejthetetlen
estét a helyi újságban megírom és mindenkinek eljutattok egy példányszámot belőle.
Hegedüs Lászlóné – H. Nagy Éva
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Fülöpi Falunap
Vannak napok, amikor az ember megáll
és eltöpreng. Vannak évfordulók, melyek arra késztetnek, hogy örvendezzünk
és vigadjunk, hiszen valamit letettünk
az asztalra, melyre büszkék lehetünk,
és ezt illő méltóképpen megünnepelni.
Szeretett községünk 70 éves, és erre a
kerek születésnapra az idei falunapon
egy egész hétvégés programra mindenkit
nagy odaadással vártunk. Július 30-án,
szombaton délben szép napos időben a
játszóházzal kezdetét vette a 21. fülöpi
falunap.

tevékenységével előmozdította és öregbítette ezen szép helység hírnevét. Megható volt,
ahogy a köszöntés után a mostani népdalkör
tagjai összefogva a korábbi tagokkal együtt
közösen egy nótacsokorral és éltetéssel lepték
meg tanár urat. Természetesen a jubiláló
véradók, Czuper Árpádné és Maticsák Attila
is elismerésben részesültek. Isten éltesse az
ünnepelteket sokáig! Ezután Tasi Sándor, a
Hajdú-Bihari Közgyűlés alelnöke köszöntötte
a lakosságot, a meghívott vendégeket, és a
kitüntetésben részesülőket.
18 órakor kezdődött a tombolasorsolás, melyet
mindenki nagy izgalommal várt. A számokat
Almási Szilvia, Szoboszlai Szilvia és Var- Karsai Lilla húzta ki, az ajándékok kiosztága-Kocserha Anikó vezetésével a gyermeksarokban megforduló fiatalok különféle kreatív
kézügyességet igénylő foglalkozásokon vehettek részt. Délután 1 órától az eseményen
résztvevő vendégeinket ebéddel kínáltuk meg,
és a finom étel elfogyasztása után picit jólesően leülve együtt várhattuk és nézhettük
meg a kulturális program fellépőit.
Érmihályfalváról és Nyíradonyból nagyon
ügyes mazsorett csoportokat csodálhattunk,
Érbogyoszlóról, Nyíracsádról és Vámospércsről pedig gyönyörűen zengő népdalkörök
produkcióit hallgathattuk. A Fülöpi Piros
Mályva Népdalkör erre az ünnepi napra 3
dalcsokrot is hozott. Először szatmári dalokkal kedveskedtek nekünk szerelemről,
párválasztásról. Utána a csikósok, gulyások
és betyárok életét mutatták be népdalok és
nóták formájában. Legvégül vegyes stílusú,
különböző tájegységek dalaiból válogatott
énekeket adtak elő. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy ilyen szép hangú népdalcsoport
működik településünkön. A 10 éves Fülöpi
Búzavirág Néptánccsoport négyszer lépett
fel a mai nap folyamán, és remek előadásaik révén minden egyes kilátogató szívében sában pedig Kissné Terdik Erzsébet aljegyző,
érzelmeket fakasztottak, és emlékezetes Furó Tiborné önkormányzati képviselő, Biprodukcióikkal saját maguk és községünk lanics Mónika, Bilanics Barbara, és Bilanics
jubileumát is sikerült feledhetetlenné tenni. Boglárka segítettek a színpadon. Az értékes
Ez a társaság a tíz év alatt nagyon sok örömet ajándékok mind gazdára leltek, örömet okozva
okozott a fülöpieknek és környékbelieknek. ezzel a nyerteseknek.
Isten adjon sok erőt és kitartást a hasonló A sorsolást követően a méltán népszerű, 2010folytatáshoz!
ben az év férfi hangja díjat elnyerő Kökény
Délután 5 órakor Hutóczki Péter polgármester Attila szórakoztatta az igen nagyszámú
úr megnyitotta a falunapot, és beszédében vendégsereget. Ezután a mulatós zene hazai
kifejezte, hogy önállóságunk 70 éve alatt ren- koronázatlan királya, a Jó Laci Betyár nótái
örvendeztették meg
az eseményen résztvevőket. Az előadó
a fülöpi pálinka
megdicsérésével és
jókedvet okozó fellépésével belopta
magát a közönség
szívébe. Az est zárásaként a 2011-es
év női előadója, Wolf
Kati kápráztatott el
minket szenzációs
hangjával, aki a
Vuk című rajzfilm
főcímdalát is elénekelve nekünk kicsit
nosztalgikussá tette
ezt a mai napot számunkra.
getegen dolgoztak és hoztak áldozatot ezért Ezek után nagyon vártuk a falunap vasára településért, és az ő áldásos tevékenységük napi programját, melynek csúcspontjaként
által ez a község értékeiben sokkal gazdagab- az István, a király című legendás rockoperát
bá vált. Községünk vezetője ezután Fülöp láthattuk és hallhattuk.
Község Fejlődéséért Érdemrenddel tüntette A 21. Fülöpi Falunap programsorozata vasárki Tapasztó János római katolikus kanonok nap délután 4 órakor, Csingi Zoltán görögkaatyát, aki jó pásztor módjára összetereli nyáját tolikus paróchus atya vezetésével ünnepélyes
és gondoskodik juhairól, és felekezetre való hálaadással folytatódott, a hívek, érdeklődők
tekintet nélkül mindig segítőkészen áll te- által megtöltött görögkatolikus templomban.
lepülésünk lakói számára. Polgármester úr Tapasztó János római katolikus kanonok atya,
szintén a Fülöp Község Fejlődéséért Érdem- valamint Komor Csaba református lelkész úr
renddel díjazta Tóth János pedagógust, aki beszédei is emelték a szertartás színvonamegalapította a Fülöpi Népdalkört és sokáig lát. Az istentisztelet folyamán, Fülöp Közvezetője is volt, emellett sok egyéb társadalmi ség Önkormányzatának nevében Hutóczki

Péter polgármester úr köszöntötte Csingi
Zoltán paróchus atyát pappá szentelésének
15. évfordulója alkalmából, valamint kedves
feleségét – a hagyományoknak megfelelően a
pappá szenteléstől számított - 15. házassági
évfordulójuk alkalmából.
Az ünnepi hálaadást követően, közösen vonultunk át a Művelődési Házba, Vencsellei István
„Kereszténység” című kiállátására, melyet
Komor Csaba református lelkész úr
nyitott meg. Lelkész
úr beszédében méltatta a pályafutása
során többek között
életmű- és Holló
László-díjjal, illetve a Magyar Kultúra Lovagja címmel
kitüntetett alkotót.
Példaként állította
Vencsellei Istvánt
a fülöpi fiatalok elé,
hangsúlyozva, hogy
lehetetlen nem létezik, csak akarni kell.
A megnyitó beszédet
követően fotóművész úr köszöntötte az érdeklődőket. Kifejtette, hogy munkássága során,
soha nem felejtette el, hogy honnan indult
és büszkén vallja, hogy fülöpi származású.
Köszönő szavait fejezte ki polgármester úr
és a szervezők felé, hogy a Művelődési Házban méltó helyszínt biztosítva kerülhettek
kiállításra alkotásai.

A képek túlnyomó része természetesen a
kereszténységgel kapcsolatos eseményeket,
épületeket, vagy néphagyományokat ábrázol. Mindenki megcsodálhatta többek kö-

zött a csíksomlyói búcsúról készült alkotást,
a getszemáni kert kétezer éves olajfáit, az
egyedi megvilágításba helyezett debreceni
református nagytemplomot, vagy a fülöpi
betlehemezést.
Köszönjük Vencsellei István fotóművész úrnak, hogy a már Kárpát-medencét is bejárt kiállításának településünk is otthont adhatott.
Az előzetesen legnagyobb érdeklődéssel várt

István, a király rock opera zárta a 21. Fülöpi
Falunapot. Az esti, fél kilences kezdésre teljesen megteltek a Fülöpi Sportpálya ülőhelyei.
A településünkön elsőként megrendezésre
kerülő szabadtéri színházi produkció, a Fülöpi
Falunap történelmét tekintve is a legsikeresebb előadások közé sorolható. Az István
szerepét betöltő Varga Miklósnak, a Mandala
Dalszínház minden művészének, valamint a
látványos tűzijátéknak köszönhetően felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk. Szavakkal nem lehet kifejezni, amikor sok száz
ember kivételes fényviszonyok közepette a
művészekkel együtt énekli a Himnuszt, majd
együtt nézi a tűzijátékot.
Nagy köszönettel tartozunk a falunap létrejöttét illetően Tasó Lászlónak, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkárának, Tasi Sándornak, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
alelnökének, Hutóczki Péter polgármester
úrnak, Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, és az önkormányzat
valamennyi dolgozójának. Külön köszönet
illeti a támogatókat, a fellépőket, a szervezőket, és mindazokat, akik bármilyen formában hozzájárultak a rendezvény sikeres
lebonyolításához.
Minden kedves érdeklődőnek köszönjük a
részvételt!
Találkozzunk jövőre is a falunapon!
Török Tamás - Jekk Gergő

