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Karácsonyi ünnepség

Karácsony előtt 2 nappal, december 23-án, szombaton a Művelődési Házban
közös ünnepségen vettünk részt, hogy méltóképpen emlékezzünk meg a Megváltó
születéséről. Az esemény összetartó erejét jelzi, hogy a műsoron szereplők között
óvodáskorú gyermeket és nyugdíjast egyaránt találhattunk. 2. oldal >>

Karácsony
margójára

Képzőművészeti
kitüntetés

Óévbúcsúztató
szilveszteri mulatság

Karácsony múltával gyakran eltöprengem azon, milyen szép is az ünnep. Feldíszítik az emberek a környezetüket,
színes égők villognak az épületeken, a
fákon és bokrokon. Plakátok sokasága, reklámok ezrei hirdetik már-már
erőszakosan azt, amit nem lehet elfelejteni: Karácsony. Mégis oly hamar
elmúlik a meghittség. Miért?

2017. november 22-én, Hajdú-Bihar
Megye Napján, Létavértesen Somogyi
László Gábor képzőművész, művésztanár Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának KÖLCSEY FERENC-díját vehette át. Ez az elismerés olyan művésznek
adományozható, aki a kulturális
élet, az irodalom, a művészetek terén
kiemelkedő színvonalú alkotó tevékenységet mutat fel, valamint annak
a személynek, aki egész életművével a
közművelődésben maradandó értéket
teremő, kimagasló munkát végzett.

A hagyományokhoz hűen, az óév utolsó
napján a szilveszteri mulatság helyszínéül szolgáló Fülöpi Művelődési Ház
ünnepi fényekbe és díszítésbe öltözve
várta a helyi, valamint a környező településekről érkező vendégeket.

5. oldal >>

8. oldal >>

8. oldal >>
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Önkormányzati
hírek

A Képviselő-testület az elmúlt időszakban 2 önkormányzati rendeletet
alkotott.
21/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet Fülöp Község Településképének
védelméről
22/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet Fülöp Község 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) rendeletének
módosításáról
A Képviselő-testület az alábbi témákban hozott határozatot az elmúlt ülések
alkalmával:
 Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás beszámolójának elfogadása
 Önkormányzati bérleti díjak felülvizsgálata
 Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkatervének
elfogadása
 Fülöp Község Önkormányzatának 2018.
évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
 Köznevelési körzethatárok kijelölése
 Mezőőri kinevezés módosítása
 Intézményi térítési díjainak megállapítása
 Szándéknyilatkozat Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye részére a régi iskolarész átadásáról
 „Közösségi internet hozzáférési pontok
fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk
bővítése „című pályázat „Digitális Jólét
Program Pontok fejlesztése” program
 Szociális tűzifa vásárlásáról döntés
 Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
 DAHUT Társulási megállapodás módosítása
 TOP-2.1.3-15- azonosító számú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Fülöp Község Belterületi
vízrendezése” tárgyú pályázat megbízási
díj kifizetése
 TOP-3.2.1-15 azonosító számú – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Fülöp Községben” tárgyú pályázat
megbízási díj kifizetése
 Fülöp Község Településképi Arculati
kézikönyv elfogadása
 Mezőgazdasági mintaprogram 2018.
 Mezőgazdasági földutak karbantartása
mintaprogram 2018.
 Helyi sajátosságokra épülő mintaprogram 2018.
 TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00009- azonosító számú, „Települési környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések Fülöp Község
Belterületi vízrendezése” tárgyú pályázat
kapcsán közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatosan árajánlat elfogadása
 2017. évi belső ellenőrzési terv módosítása
 2018. évi belső ellenőrzési terv módosítása
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Karácsonyi ünnepség Fülöpön
Karácsony előtt 2 nappal, december
23-án, szombaton a Művelődési Házban
közös ünnepségen vettünk részt, hogy
méltóképpen emlékezzünk meg a Megváltó születéséről. Az esemény összetartó
erejét jelzi, hogy a műsoron szereplők
között óvodáskorú gyermeket és nyugdíjast egyaránt találhattunk.

próbál terelni, a szeretet azért minden emberben ott lakozik. Egyszer egy ismert író
írt egy könyvet, melynek címe az volt, hogy
a Szeretet győz. Sokat dolgozott rajta, úgy
gondolta, nagy példányszámban fog elkelni.
Nem így történt, ezért a szerző gondolt egyet,
apróhirdetést adott fel, melyben leírta, hogy
egy jóképű, gazdag, sportos testalkatú férfi
olyan társat keres, mint a Szeretet
győz című regény főhősnője. Nos,
a könyv ezek után elfogyott, a történet tanulsága pedig az, hogy ne
a külső ragyogást keressük, hanem a belső értéket. A karácsonyi bevásárláskor is az emberek
többségén nem a szeretet látszik,
hanem a mindenáron megfelelni
akarás, a türelmetlenség, pedig ha
belegondolunk Jézus születésének
a történetébe, a Megváltó világra
jöttének nehéz körülményeibe, a
szeretet sokszor az egyszerűségben rejlik. Ezután polgármester úr
a saját maga és önkormányzatunk
dolgozóinak a nevében elnézést
kért mindenkitől, akiket akarva
vagy akaratlanul megbántottak.
Az ünnepi beszéd végén közséAz előadás két részből állt. Az első darabban günk vezetője áldott karácsonyi ünnepeket
a Gégény Liza táncoktató által felkészített, kívánva felajánlotta a jelenlévőknek, hogy a
külön karácsonyi koreográfiával
fellépő helyi mazsorett és hip-hop
csoport szórakoztatta a jelenlévőket, majd meghallgathattuk Ady
Endre: Karácsony című versét is
Szilágyi Ádám tanuló nagyszerű
tolmácsolásában. Az óvodások
szívhez szóló műsora mosolyt és
egyúttal meghatottságot varázsolt
a nézők arcára, Hutóczki Valéria
és Hodák Anita óvónők nagyszerű munkát végeztek, egyszerűen
„belelehelték” a gyermekekbe a
karácsony hangulatát. Sulina
Erika tanárnő által felkészített
csillagosok és betlehemesek a régi
néphagyományokat elevenítették
fel, és a gyerekek kiváló szereplése
és humoros fellépése bizony néha
a rekeszizmokat is megmozgatta.
Ezután Komor Csaba református lelkész és Betlehemből származó, színpadon álló lángból
gyülekezetének zenészei énekszóval és dal- mindenki gyújtson egy mécsest magának, és
lamokkal hozták a szívünkbe „Betlehemet”. vigye haza otthonába, szívébe. Ezt követően
A szünetben községünk önkormányzata Molnár Katalin, az Egyházmegyei Katolikus
jóvoltából a képviselő tagok és önkormányzati Iskolák Felügyeletének igazgatónője a saját
dolgozók bejglivel, teával, és forralt borral és Palánki Ferenc megyéspüspök nevében
kínálták meg a kedves vendégeket.
szintén áldott ünnepeket kívánt. Zárásként a
A második részben a Néri Szent Fülöp Ka- Piros Mályva Népdalkör vezetésével közösen
tolikus Általános Iskola diákjai Sulina Erika, énekeltünk karácsonyi dalokat a Művelődési
Niziolék Emese és Tóthné Zágon Mónika ta- Ház parkjában felállított betlehemi barlang
nárnők felkészítésével Jézus Krisztus szüle- előtt.
tésének történetét adták elő. Diákjainknak
Több, mint kétezer évvel ezelőtt a három
sikerült élethűen előadni a szerepüket, és a király meglátott egy csillagot az égen, és a
misztériumjáték közelebb hozta számunkra biztosat otthagyva a bizonytalanért elindultak
az ünnep igazi arcát. A műsoruk színvonalát a fényforrás után. Biztos nehéz volt az útjuk,
emelték a Piros Mályva Népdalkör tagjai, akik melyet a Szentírás nem is részletez, de ők
a Megváltó világra jöttének örömhírét zengték állhatatosan követték az égitestet. Céljukat,
ragyogó hangjukkal.
a betlehemi istállót elérve ők is rájöttek, nem
Köszönjük szépen mindenkinek, aki a mai a biztost hagyták ott a bizonytalanért, hanem
estét szebbé tette számunkra, mind a felké- a bizonytalant a biztosért. Jézus Krisztus az
szítőknek, mind a szereplőknek. Külön köszö- állandóság az életünkben, mindig jelen van,
net Czigle Györgynek és Czigle Adriennek a és soha el nem hagy. Ha követjük Őt a három
világítástechnika kezeléséért.
bölcshöz hasonlóan, mi is meglátjuk a fényt,
Hutóczki Péter polgármester úr ünnepi és feledünk minden nehézséget, hiszen karábeszédében elmondta, hogy ünnepeink kö- csonykor maga a Szeretet költözött közénk.
zül a karácsony a legcsaládiasabb jellegű, s
bár a mai „modern” világ néha más irányba
Török Tamás
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Karácsonyi jótékonysági koncert
a római katolikus templomban

2017. december 17-én, advent 3. vasárnapján, délután 4 órától a fülöpi római
katolikus templom egy jótékonysági
koncert helyszíne volt.

A településünkön tavaly is fellépő Filep
Xavér orgonista Nagy Petronella és Dobos
Fanni énekesekkel kiegészülve műsorukkal
a Szent Damján tábor számára gyűjtöttek
adományokat. A koncert mindenki számára
ingyenes volt, aki támogatni akarta a tábort,
külön perselybe helyezhette felajánlását.
Idén nyáron a Szent Damján tábort immár
20. alkalommal rendezték meg az enyhe és

középsúlyos fogyatékkal élők részére, melyet
a Nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő
Intézet növendékei hoztak létre. Annak idején a kispapok felismerték, hogy az örömök
mellett milyen sok nehézséggel és fáradtsággal jár egy fogyatékkal
élő gyermek nevelése,
ezért elhatározták,
hogy minden évben
egy hétre átvállalják
ezeket a terheket a szülőktől, és nyaraltatják
gyermekeiket, vagy az
ilyen sorsú felnőtteket.
A résztvevő fogyatékkal élők számára a
tábor ingyenes, ezért
fontos, hogy támogassuk ezen gyermekek és
felnőttek 1 hetes költségeit, s aki ezen a koncerten jótékonykodott,
hozzájárulásával az
esemény anyagi részéhez is áldozott.
A koncerten jelenlévők Eiben Tamás atya
megnyitója után igazi művészi élményben
részesültek, hisz mind az orgonajáték, mind
az énekhangok magas szintű előadásmóddal
lettek „kivitelezve”. Meghallgathattuk az
egyik legismertebb orgonadarabot, Johann
Sebastian Bach d-moll toccata és fúgáját, de
a Hull a pelyhes fehér hó is különleges mó-

Adventi gyertyagyújtás
Karácsonyra várva a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola diákjai a
készülődés vasárnapjain a fülöpi római
katolikus templomban a szentmisék keretében meggyújtották az adventi koszorún
a gyertyákat, s egyúttal az alkalomhoz
illő rövid műsorral kedveskedtek a megjelent híveknek.

A 4 vasárnapon mindig 2-2 osztály készült
előadással, december 3-án a legkisebbek kezdtek, december 24-én pedig a 7. és a 8. osztály
zárta a Megváltó világra jöttének a hirdetését.
A gyermekek lelkesen adták elő szerepeiket, és ezáltal közelebb hozták számunkra
az Istengyermek születésének a történetét.

A felkészítő tanárok példás munkát végeztek,
a diákok játéka hitelesen jelenítette meg a
több mint 2000 évvel ezelőtti betlehemi eseményeket. Az adventi koszorún égő gyertyák
számának növekedése jelezte a karácsony
közeledtét, s a várakozás időszakában megpróbáltunk lélekben is feltöltődni, és megnyílni
Isten és az emberek felé. A gyertyák a hitet,
a reményt, az örömöt és a szeretetet
jelképezik, s ezek
azok a Teremtő jóvoltából bennünk
lévő értékek, adottságok, melyekre
nemcsak az advent
időszakában, hanem egész életünk
során szükségünk
van. Jézus Krisztus
világra jöttével és
földi működésével
ezeket a talentumokat felerősítette az emberekben,
és utat mutatott
egy másik dimenzióba, ahol az örök
boldogság vár ránk.
Köszönjük szépen a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános
Iskola diákjainak és tanárainak, hogy a várakozás napjaiban szívünket „felmelegítették”, és műsoraikkal mutatták a Fényt, mely
karácsonykor teljes világosságot hozott az
emberiség számára.
Török Tamás

don szólalt meg Filep Xavér kezeinek játéka
által. Az előadás végén közösen elénekeltük
a Dicsőség mennyben az Istennek kezdetű
karácsonyi egyházi népéneket, és ezután

mindenki adventi hangulatban térhetett haza.
Köszönjük szépen a művészeknek a jótékony
céllal létrehozott koncertet, a résztvevőknek
pedig a nemes adományokat, mellyel jó szolgálatot tettek más képességű embertársaik
felé.
Török Tamás

Anyakönyvi
hírek
SZÜLETÉSEK
Csingi Benedek
2017. december 4.
Balogh Katrin Lili
2017. december 11.
Köszöntjük őket!
HALÁLOZÁSOK
Vajda László
2017. november 25.
Kovács Istvánné
2017. december 19.
Mercs Péterné
2017. december 20.
Rácz Gábor
2017. december 23.
Lőrincz Jánosné
2017. december 30.
Milák Albert
2018. január 9.
Koncz Gyula
2018. január 12.
Hutóczki Zoltán
2018. január 15.
Dzsudzsák Jánosné
2018. január 21.
Emléküket kegyelettel megőrizzük!
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Asztalitenisz
Mikulás Kupa
2017. december 9-én, szombaton asztalitenisz versenyt hirdettünk a Művelődési Házba, melyet szeretnénk rendszeresen,
minden évben Mikulás ünnepének környékén megrendezni.

Macz József és Fülöp Gyula
szervezésében, Hutóczki Péter
polgármester úr és Fülöp Község
Önkormányzata támogatásával
az idei volt az első Mikulás Kupánk, és reméljük, hogy ez a torna
idővel nagy népszerűségnek fog
örvendeni a sportolni vágyók
körében.
A bajnokságra 7 fő jelentkezett,
ami kicsit alulmúlta a várakozásainkat, de biztosak vagyunk
benne, a résztvevők száma csak
nőni fog a következő küzdelmeken. A verseny 3 asztalon zajlott,
külön köszönet Hutóczki Péter
polgármester úrnak és Bálega
Ferenc vállalkozónak a sporteszközök biztosításáért, Lakatos
Péternek pedig a szállításért és
a segítségéért vagyunk hálásak.
Mivel kevesen indultak a versenyen, ezért úgy döntöttünk,
mindenki játszik mindenkivel,
és ez alapján hirdetünk végeredményt. A győztes a minden
mérkőzését elég magabiztosan
nyerő Horváth Attila lett - aki
egyébként igazolt versenyző - és
a páros küzdelmekben is az első
helyen végzett Szabó Lászlóval
az oldalán.
Az 1. Mikulás Kupa egyéni küzdelmeinek a végeredménye:
1. Horváth Attila (Nyíracsád)
2. Sipos László (Fülöp)
3. Szabó László (Nyíracsád)
4. Fülöp Gyula (Fülöp)

5. Macz József (Debrecen, volt
fülöpi lakos)
6. Váczi Lajos (Ebes)
7. Koós Balázs (Ebes)
A páros küzdelmek végeredménye:
1. Horváth Attila, Szabó László
2. Fülöp Gyula, Macz József
3. Koós Balázs, Váczi Lajos
A jó hangulatban zajló verseny
után minden résztvevőt megvendégeltünk a Fülöp Gyula által
készített nagyon finom babgulyással, és a baráti beszélgetésen
szó esett a verseny jövőjéről is.
A mai napon jelenlévő versenyzőktől ígéretet kaptunk, hogy
ha nem lesz akadálya, akkor a
következő alkalomkor is eljönnek, és reményeink szerint sokan
fognak még hozzájuk csatlakozni.
Az ebéd után következett az eredményhírdetés, és a dobogósok jól
megérdemelt díjait Fülöp Míra
adta át.
Köszönjük szépen Hutóczki
Péter polgármester úrnak és Fülöp Község Önkormányzatának
a verseny lebonyolításához való
hozzájárulást és segítséget, Macz
Józsefnek és Fülöp Gyulának a
szervezést, az áldozatos munkát
és a támogatást, Sipos Lászlónak
a hozzájárulást és természetesen minden versenyzőnek és
résztvevőnek a mai nap szebbé
varázslását! Jövőre találkozzunk
ugyanitt!
Török Tamás
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Ima az Úr Jézushoz
Ha bánatod van, keresd Jézusodat,
Borulj le Előtte, sírd el bánatodat.
Ő majd betölti vérző sebedet,
Meggyógyítja bánatos szívedet.
Ha nagyon egyedül vagy, már senkid sincsen,
Ne félj, veled van az Úr Isten.
Ha nehéz a kereszted, nem bírod viselni,
Veled van az Úr Jézus, s vállára veszi.
Szegény a házad, mindenki elhagyott,
Nézz rá a keresztre, megsegít Jézusod.
Rosszak az emberek, nagyon megbántottak,
Gondolj rá Jézusra, kire halált kiáltottak.
De mégse keseregj, töröld le könnyedet,
Hajtsd Jézus vállára bánatos fejedet.
Ott nyugalmat találsz, békét, szeretetet,
Amit ember tőled soha el nem vehet.
Bármit hozzon a sors, ezt kell imádkoznod:
Legyen meg Szent Atyám a te akaratod.
Így végezd imádat az egész életedben,
S elvezet tégedet Jézus Atyjához fel a mennyekbe.
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Gyémántlakodalom
Császár János és Szilágyi Mária tavaly december 7-én ünnepelték 60. házassági évfordulójukat. Gyémántlakodalmuk alkalmából
településünk nevében Hutóczki Péter polgármester úr és felesége,
Katika köszöntötték az ünnepelteket, és ajándékozták meg a házaspárt. 60 év sok idő , de az egymás melletti elkötelezettség és kitartás
segítségével a nehézségeket is együtt győzték le, és az örömököket
is közösen élték meg, ezáltal erősödött a szeretet az ünnepeltekben.
Isten áldja a jubiláló házaspárt, és kérjük, adjon a gyémántlakodalmasoknak és szeretteiknek jó egészséget!

Gábor József és Marthi Mária 2017. november 5-én ünnepelték 50.
házassági évfordulójukat. A fél évszázad alatt kitartottak egymás
mellett, és nemcsak az örömökben osztoztak, hanem házastársi
ragaszkodásuk a nehézségekben is összekovácsolta őket. Ez a jeles
nap emlékeztette a jubilálókat a hűség fontosságára,és arra, hogy az
50 évvel ezelőtt tett eskü semmit sem veszített aktualitásából. Kérjük Isten áldását az aranylakodalmas házaspárra, és jó egészséget
kívánunk az ünnepelteknek és szeretteiknek egyaránt.

Sulina Györgyné

Könnyező Szűzanya
Könnyező Szűzanya, égi Édesanyánk!
Égő szeretettel jöttünk ide Hozzád.
Összetett kezekkel oltalmadat kérjük.
Segíts Édesanyánk, esedezz érettünk.
Könnyező szemeddel tekints Te is reánk.
Oltalmadat kérjük, kedves Édesanyánk.
Háromszor hullattad könnyeidet értünk,
Tengernyi bűnünkért bocsánatot kérünk.
Te vagy az árváknak gondviselő anyja,
Özvegyek vigasza, szegények támasza.
Te vagy magyar hazánk védelme, oltalma,
Nélküled nemzetünk, jaj, de árva volna
Nézz le reánk Anyánk, könyörögve kérünk,
Sok-sok bajainkban segítséged kérjük.
Légy szenvedésünkben erőnk és oltalmunk,
Betegségünkben gyógyítónk, orvosunk.
Kérjük Szent Fiadat, esedezz érettünk,
Halálunk óráján legyél mellettünk!
Holtunk után pedig vezess fel az égbe,
Hogy az égi hazában pihenjünk örökre.

Sándor András és Jurcsek Mária 2017. november 25-én nagy jubileumhoz érkezett, ugyanis 50 évvel ezelőtt ezen a napon kötöttek házasságot. Egymás iránti szeretetük, hűségük a hosszú évek
alatt erősödtek, és ennek a kitartásnak is a gyümölcse ez a szép,
kerek évforduló. Aranylakodalmuk alkalmából Fülöp Község Önkormányzata nevében Hutóczki Péter polgármester úr és Sándor
László képviselő-testületi tag köszöntötték őket otthonukban, és
nyújtottak át ajándékot az ünnepelteknek. Isten áldását kérjük rájuk
és jó egészséget kívánunk a jubiláló házaspárnak és szeretteiknek!

Sulina Györgyné

2017.december másodikán nagy nap virradt Kiss György és házastársa, Kővári Julianna számára, hiszen házasságuk 50. évfordulóját ünnepelték. Aranylakodalmuk alkalmából községünk nevében
Hutóczki Péter polgármester úr és felesége, Katika köszöntötte és
ajándékozta meg az évfordulós házaspárt. A sok-sok együtt töltött
év örömet és nehézséget egyaránt hozott, de házassági esküjükhöz
mindvégig hűek maradtak, aminek köszönhetően 50 év után is
összetartja őket az egymás iránti szeretet. Isten éltesse sokáig az
aranylakodalmas házaspárt és szeretteiket jó egészségben!

Karácsony margójára
„Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...”
Ady Endre
Karácsony múltával
gyakran eltöprengem
azon, milyen szép is az
ünnep. Feldíszítik az
emberek a környezetüket, színes égők villognak
az épületeken, a fákon és
bokrokon. Plakátok sokasága, reklámok ezrei
hirdetik már-már erőszakosan azt, amit nem lehet
elfelejteni: Karácsony. Mégis oly
hamar elmúlik a meghittség. Miért? Azért mert, karácsony után
nyilvánvaló az, hogy az ünnepet
nem az üzletek polcairól vesszük
meg, az igazi fények nem a kirakatokban villognak, a legszebb
ajándékok nem színes papírokba
vannak csomagolva.
Mindenki ismer a Szent Családról készült képeket: istálló a
betlehemi éjszakában, jámbor
tekintetű háziállatok, József,
Mária és a kis Jézuska. Elgondolkodtató, hogy miért tudunk
erre a valóságban nagyon is zord
és szomorú képre, annyi romantikus érzéssel tekinteni?! Mert
ez a kép a szívűnket, lelkünket
szólítja meg, csak árad róla a szeretet, halkan és szelíden. Ez az

igazi karácsony. Amikor érezzük,
hogy élünk, amikor fény gyullad a mellettünk lévő szemében,
amikor mi magunk vagyunk az
ajándék, mert hiszünk, remélünk,
megbocsátunk, törődünk, és csak
szeretünk. Így lesz teljessé az ünnep és maga az élet Vízkereszt
eseményével. A napkeleti bölcsekként folytonosan keressük
a közénk jött Istent, kutatjuk az
Ő akaratát és élvezzük az Ő áldását életünkön és otthonainkon.
Ez az áldás nem csupán ajándék,
hanem feladat is, ami egész keresztény életünk mottója is:
Hol hit, ott szeretet. Hol szeretet ott béke. Hol béke, ott áldás.
Hol áldás, ott Isten. Hol Isten,
ott szükség nincsen.
Eiben Tamás
római katolikus segédlelkész
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Gyertyaszentelő Boldogasszony –
Urunk bemutatásának ünnepe
Miután elteltek a Mózes
törvényében megszabott
tisztulás napjai, a fiúgyermeket, Jézust is születése után
40 nappal el kellett vinni a
templomba, s ott bemutatták
az Úrnak. Az elsőszülötteket
kiváltották a papi szolgálat
alól, mert azt Lévi törzse látta el, nem mint korábban, az
elsőszülött. Mária és József
ugyancsak áldozatot mutattak be Mózes törvénye alapján
Urunk bemutatása /Gyertyaszentelő Boldogasszony/ ünnepén
arra tanít, hogy Jézus Krisztusnak, a megváltónak hozzánk való
hasonlatossága volt „záloga” a
tökéletes főpapi szolgálatának,
ez volt a „feltétele” a kiengesztelődésnek. Mindenben hasonlóvá kellett válnia testvéreihez – a
bűnt kivéve-, hogy kiengesztelje
bűneinket. „Ki az Atyától öröktől fogva született, világosság a
világosságtól, igaz Isten igaz Istentől”(görögkatolikus hitvallás).
Jézus életáldozata gyermekségében, majd fiúi engedelmességében is az Atya iránti szeretet jele.
Jézus mindenben engedelmes
volt, kisdedi kiszolgáltatottságában éppúgy, mint szenvedésében
és halálában.

Miért ez az engedelmesség?
Miért ez a közvetlen hasonlóság
hozzánk? Azért, hogy mi is hasonlóak legyünk Őhozzá, hogy mi
is engedelmeskedjünk a mennyei
Atyának, és mi is átadjuk magunkat Isten és az emberek szolgálatára, ahogy azt Jézus is tette.
Gondoljunk ezen az ünnepen
az istenszolgálatra egy kicsit!
Régebbe sok édesanya követte
Mária példáját, és ajánlotta fel
gyermekét Istennek a papi vagy
a szerzetesi életre. Nem az -e a
hivatások megfogyatkozásának
egyik oka, hogy kevesen vannak
az olyan édesanyák, akik szabadon, önként oda merik adni
gyermeküket Istennek? Jézus
az üdvösség egyetemes forrása, a pogányok világossága, az
ószövetség dicsősége, amint azt
Simeon megvallja. Ő nemcsak
a bűnök bocsánata, nemcsak a
halál legyőzője a feltámadásban,
hanem az isteni élet részeseivé is
tett minket. Az apostolok idején
a keresztény hitet így fejezték ki
a legrövidebben: Jézus Krisztus
az Úr. Meg voltak győződve, hogy
Benne az élet jelent meg, amely
végérvényesen diadalmaskodott
a halál felett, és ők ezt az életet
a kezükkel tapintották, amikor
a feltámadt Krisztussal együtt

voltak.„Sokak romlására és feltámadására lesz” (Lk
2,34).
Pál apostol így
fejezi ki tömören:
Jézusban megjelent az Isten jósága
és emberszeretete.
Megszentelte életünket, munkánkat, halálunkat.
Ő az emberiség
központja, az emberi szív öröme, vágyaink teljesülése.
Megváltóként igazolta, hogy az isteni
élet teljességét hozta nekünk, Főpapként áldozatával
tökéletessé tette
Isten imádását,
Isten Fiaként pedig
a végleges tanítást
hozta, amelynél magasabb rendűt
és vigasztalóbbat senki sem adhat. Ő, aki az Atya által élt közöttünk, Aki által mondhatjuk, nincs
más név az ég alatt, akiben üdvözülhetnénk, csak az Ő neve. Ezért
imádkozzuk, hogy magasztald én
lelkem azt, ki tiszteletreméltóbb
a magasságbeli seregeknél.
Imánk és hálánk jeléül köszön-

A világon mindenhol december
6-a Miklós napja, melyet talán a
gyermekek várnak a legjobban.
Ilyenkor az ablakokba helyezett
kitisztított cipőkbe szaloncukrot vagy kisebb édességekből és
déligyümölcsökből álló piros
csomagot tesz a Mikulás.
Idén két alakommal köszönthettük a jó Mikulás bácsit, december 1-én ellátogatott hozzánk
a Répa, retek, mogyoró együttes,
akik fergeteges Mikulásváró bulit csaptak az óvodában, a Mikulás két manójával érkezett a
gyermekek nagy örömére.
A Fülöpi Óvodában a Mikulás
ünnepség általában zártkörű,
csak a kicsiny gyermekek és a
Mikulás bácsi van jelen. A délelőtt folyamán szokott eljönni,
aprócska csengőjét csengetve tér
be hozzánk, a krampusza pedig
hozza a nehéz zsákját, amiben a
csomagok lapulnak.

Ilyenkor a gyerkőcök kicsit
megijedve, megszeppenve, de
ugyanakkor hatalmas örömmel
fogadják az öreg Mikulást.
A hosszú előkészület a déle-

lőttöt vagy akár az egész napot
átszövi. Napokkal előtte megteremtjük a hangulatot, szorgalmasan színezik, festik a Mikulás
csizmáját, Mikulást hajtogatunk,
ragasztunk, levelet küldünk,

melyben lerajzolják a gyermekek
kívánságaikat. Aranydiót készítünk, almát, mandarint pucolunk, illatával „becsalogatjuk a
Mikulást a szívünkbe".

A faliújság, folyosó, csoportszoba díszítésével is megteremtjük az ünnepi hangulatot a
gyerekek rajzaival, alkotásaival,
égőkkel, Mikulás díszekkel.
Idén a szép, új tornaszobánk-
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Egészségnap a Néri Szent Fülöp Katolikus
Általános Iskolában
Néri Szent Fülöp Katolikus
Általános Iskola 2017. november 23-án egészségnapot tartott az iskola tornatermében.

jük emberszerető Urunk, hogy
leszállottál hozzánk! Dicsőség
az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és
örökkön-örökké!
Márku László
nyugdíjas görögkatolikus
lelkész

Az egészségnapunk elején
Ilyésné Kuprák Kornélia, kedves
védőnőnk tartott egy kis felvilágosítást a higiénia szabályairól.
Miután meghallgattuk az ő jó
tanácsait, Tóthné Zágon Mónika testnevelés tanárnő zenés
aerobik foglalkozást tartott, majd
a step pad, ördögbot, tipróka sporteszközöket is kipróbálhatták a
gyerekek. Vendégünk volt még
Buknicz Erika, mint fodrász és
manikűr, pedikűrös, aki minden
kedves érdeklődőt jó tanáccsal látott el haj és köröm ügyben, illetve
szépítette a gyerekek körmeit és
hajaikat, nagyon népszerű volt
a gyerekek körében. Ezúton is
köszönjük önzetlen, áldozatos
munkáját!
Hagyományainkhoz tartozik
még minden egészségnapon, hogy
Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő
és Szabó Attiláné asszisztens vércukrot és vérnyomást mérnek,

ez nem maradhatott ki ebből az
egészségnapból sem.
Lehetősége volt még a gyerekeknek kvíz, totó kitöltésére az
egészséges táplálkozásról, amit
a későbbiekben értékeltek, és
egy kis ajándékkal jutalmazták
a legjobban teljesítőket.

Szavalóverseny
Örömhírt teszek közzé!

Mikulás ünnepség az óvodában
Az ünnepek, hagyományok
az összetartozás érzését erősítik, a közösséget éltetik. Nálunk a Fülöpi Óvodában nagy
öröm a Mikulásvárás, az ezzel
járó készülődés. A gyerekek
nagy izgalommal várták ezt a
napot, hogy eljöjjön a jóságos
„Mikulás bácsi".
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ban fogadtuk a Mikulást, az óvó
nénik segítettek neki leülni, mert
hát nagyon elfáradt a hosszú út
során. A kis lurkók pedig körbe
ültek. A kisebb gyermekek közül
azért akadt olyan, aki bizony elpityergett, mert megijedt.
A Mikulás bácsi elmesélte, hogy milyen messziről jött
a rénszarvasok által húzott
szánkóján. A gyermekek ámulva
hallgatták a kis történetet. Majd
minden óvodás elmondott egy
aprócska versikét, mondókát,
közösen énekeltünk Mikulás
dalokat, aminek az öreg Mikulás nagyon örült...
A Mikulás fel volt készülve,
mert minden gyermekről tudott
mondani valami kis dolgot, hogy
abban az évben bizony milyen
csínyt követett el vagy megdicsérte, hogy milyen jól viselkedett. Eközben sorba kiosztotta
a csomagokat. A végén minden
gyerkőc megígérte, hogy a következő Mikulás ünnepségig
nagyon jó szófogadó gyermek
lesz, és Mikulás dalocskáinkkal
elköszöntünk tőle.
Hatalmas szeretettel várjuk a
következő december 6-át...
Hutóczki Valéria
óvodapedagógus

Eiben Tamás atya négy diákunkat kísérte el Debrecenbe a Megtestesülés templomba, ahol szavalóversenyen vettek részt. Az eredmény:
két első és két második helyezés! Hadnagy Ivett és Szilágyi Ádám
első helyezést, míg Erdei Dóra és Szilágyi Zsombor második helyezést ért el. Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak!
Köszönjük Tamás atyának a kísérést és a diákok megvendégelését!
Két hét múlva a megyei versenyen mérettetik meg magukat mind a
négyen! Hajrá fülöpiek!

Közben a szülők feltálalták a jól
elkészített pástétomokat és gyümölcssalátákat, minden osztály
saját asztalára, amit előzőleg az
ebédlőben készítettek el, és meg
is lehetett kóstolgatni. Nagyon
sokféle finomságot fogyaszthattak az érdeklődő vendégek és a

gyerekek is egyaránt. Szinte mindenféle pástétom megtalálható
volt köztük, amit a szépen megterített asztalon díszítettek és
gyümölcssalátával gazdagították.
A pástétomok mellett, házilag
készített Kubu italt is fogyaszthattak a gyerekek.
A sok finomság és mozgás után
kézműves foglalkozásra is lehetőség nyílt a terem egyik sarkában,
illetve ügyességi készségeiket is
bemutathatták az érdeklődők.
Zárásként Czigléné Tátorján
Erika és Niziolék Emese tanárnő
tartott egy kis táncos foglalkozást.
A gyerekeknek ismét lehetőségük nyílt egy programon való
részvételen, ahol jól érezhették
magukat.
Minden kedves vendégnek,
szülőknek, és akik jelen voltak
a programon, köszönjük a megjelenést és az áldozatos munkát!
Mitala Mónika és Bordás
Erzsébet Renáta
tanítók

Mikulásnap az iskolában
A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolába is ellátogatott
a Mikulás a gyerekek legnagyobb örömére. A negyedik osztályosok
előadással várták, a többiek pedig rajzokkal, de még Mikulás-kupát
is rendeztek a tiszteletére.
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Somogyi László Gábor képzőművész kitüntetése
2017. november 22-én, Hajdú-Bihar Megye Napján, Létavértesen Somogyi László
Gábor képzőművész, művésztanár Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának KÖLCSEY
FERENC-díját vehette át.
Ez az elismerés olyan művésznek adományozható, aki a
kulturális élet, az irodalom, a
művészetek terén kiemelkedő
színvonalú alkotó tevékenységet
mutat fel, valamint annak a személynek, aki egész életművével
a közművelődésben maradandó
értéket teremtő, kimagasló munkát végzett.
Somogyi László Gábor sok
egyéb tevékenység mellett a Bagamér-Kokad Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola mű-

vésztanára, a Pircsike Vámospércsi Közművelődési egyesület
elnöke, a SO-HA társulat alapító
és örökös tagja, a Vámospércsi
Fintorgó Színjátszó Csoport alapítója és vezetője. Fülöpön is sokan ismerik, hiszen a Néri Szent
Fülöp Katolikus Általános Iskolában is tanítja gyermekeinket a
művészetek különböző ágaira, és
minden nyáron képzőművészeti
tábort vezet a helyi ifjúságnak,
Alkotásait az érdeklődők nagyon
sok helyen, különböző kiállításokon tekinthetik/tekinthették
meg.
Fülöp község nevében gratulálunk Somogyi László Gábornak
az elismeréshez, és további sok
sikert kívánunk a művész úrnak
az élet minden területén!
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Gasztronómia rovat
Jóság szelet

Csokitorta
Hozzávalók:
• 8 tojás kettéválasztva
• 8 evőkanál kristálycukor
• 7 evőkanál liszt
• 1 evőkanál kakaó
• 1 csipet só
Krém:
• 500 ml állati eredetű tejszín, 30 %-os zsírtartalommal
• 2 tábla ét vagy tejcsokoládé
• szükség esetén 1-2 evőkanál cukor
• 1 habfixáló
• díszítéshez: 1dl habtejszín

Óévbúcsúztató szilveszteri mulatság
A hagyományokhoz hűen,
az óév utolsó napján a szilveszteri mulatság helyszínéül
szolgáló Fülöpi Művelődési
Ház ünnepi fényekbe és díszítésbe öltözve várta a helyi,
valamint a környező településekről érkező vendégeket.
Az üdvözlőital és az azt követő
helyfoglalás után, Hutóczki Péter
polgármester úr köszöntötte a
jelenlévőket. Polgármester úr
köszönetet mondott mindazoknak, akik kis településünket
választották az óévbúcsúztatás
helyszínéül, illetőleg sajnálatát
fejezte ki mindazok számára,
akik a nagy érdeklődésre való
tekintettel nem tudtak eljönni.
A meghívókon előzetesen be-

harangozott meglepetés műsor
fél nyolckor vette kezdetét, aminek során a Joy Orient debreceni
hastánc csapat előadását élvezhettük. A rendszerint rangos
eseményeken fellépő és számos
díjat elhódító táncosok legkülönlegesebb produkciójukat is
elhozták nekünk. A sötétségbe
borult nagyteremben LED-es
fényárban úszó angyalok különleges táncait csodálhattuk meg.
Az előadást követően svédasztalos vacsora várta a vendégeket.
Miután mindenki evett, ivott,
kellően jóllakott, a talpalávalót
biztosító Jakab Józsi pezsgő
dallamai mellett, ideje korán
megtelt a tánctér.
A sokak által várt tombolasorsolás sem maradhatott el, aminek

Elkészítés:
Előmelegítjük a sütőt. A tojás sárgáját habosra verjük. A tojás fehérjét a csipet sóval verjük fel nem túl keményre, majd folyamatos
keverés mellett kanalanként adjuk hozzá a cukrot, addig verjük,
amíg nem folyós (nem kell kőkeménynek lennie). Ezután keverjük
bele a tojás sárgája habot, és szitáljuk bele a lissztel elkevert kakaót.

eredményeként számos ajándék
talált gazdára.
Pontban éjfélkor a Himnusz
eléneklésével, valamint közös
pezsgőzéssel búcsúztatattuk az
óévet, illetőleg Hutóczki Péter
polgármester újévi jókívánságai
után köszöntöttük az újévet.
A közös koccintás és az újévi
jókívánságok átadása után, ismét
megteltek az asztalok finomabbnál finomabb ételekkel.
Az óévbúcsúztató hajnalig
tartó mulatozással, kötetlen
beszélgetéssel zárult.
A szilveszteri buli sikeres
megvalósulásáért köszönet illeti
többek között Fülöp Község Önkormányzatát, a nagyobb községi
rendezvényeink hangosításának
állandó felelősét, a mulatságon
a talpalávalót biztosító Jakab
Józsit, illetőleg mindenkit, aki
valamilyen formában hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Jekk Gergő

A sütőpapírral bélelt tortaformába, vagy lábosba tartaléklángon
sütjük 50-55 percig. Ha nem egyformán süt a sütőnk, félidőben meg
lehet fordítani. A sütőből kivéve óvatosan körbevágjuk a formában,
majd a rácsra borítjuk kihűlni. Másnap 3 lapba vágjuk.
Krém: A tejszínt még előző nap felforraljuk az összetört csokival,
míg elolvad. Kihűlés után hűtőbe tesszük, kb. 3'C-ra hűtjük. Másnap felverjük kemény habbá, ha szükséges, habfixálót is rakhatunk
bele. Megtöltjük vele a lapokat, a tetejét és oldalát is lekenjük. Ízlés
szerint díszítjük.
Cukormentes változat:

Hozzávalók:
• fél kg leveles tészta
Meggyes krém:
• 1 üveg meggybefőtt (350 g)
• 8 evőkanál búzadara
• 3 evőkanál cukor
Vaníliás krém:
• 2 csomag vaníliás puding
• 8 dl tej
• 3 evőkanál cukor
• 25 dkg Ráma
Tetejére:
• 3 dl Hulala
• 1 habfixáló
Elkészítése:
A tésztát kettévágjuk, egy közepes tepsi hátulján megsütjük, és
az egyiket felkockázzuk.

Piskóta:
• 8 tojás
• 6 evőkanál xilit
• 3 evőkanál BL 55 liszt
• 2 evőkanál teljes kiőrlésű liszt
• 3 evőkanál rozsliszt
• 1 evőkanál kakaó

Meggyes krém:
A meggykrémhez a meggybefőtt levébe belerakjuk a búzadarát és
a cukrot, és sűrűre főzzük. Ezután beleforgatjuk az apróra vágott
meggyet, és még langyosan az egyik tésztalapra kanalazzuk.

Krém:
• 500 ml állati eredetű 30 %-os tejszínt
• 2 tábla 60-70 %-os kakaótartalmú étcsokoládé vagy diabetikus
csokoládé

Jó étvágyat kívánunk!
Hutóczki Jánosné

Vaníliakrém:
A tejben megfőzzük a pudingot a cukorral. Amikor kihűlt, belekeverjük a kihabosított margarint, és a meggykrém tetejére kanalazzuk.
Rátesszük a felvert tejszínt, majd a tetejét kirakjuk a kockára vágott
második lappal. Megszórjuk porcukorral.

Jó étvágyat kívánunk!
Hutóczki Imréné Katika
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„…sikereket, boldogságot, egészséget,
Istentől áldott 2018-as évet.”
Tisztelt Olvasók,
kedves Fülöpiek!
Az újév kezdetén olykor-olykor egyszerre kavarognak
bennünk az elmúlt év történései, valamint jövőnk vágyai.
Végiggondoljuk az óév fontos
eseményeit, történéseit. Felidézünk boldog és szomorú pillanatokat, sikereket és kudarcokat. A sikerekből erőt merítve,
közösségünk összetartó erejére
támaszkodva, egymást segítve
kell túllépnünk a nehéz pillanatokon.
A 2017-es év, számos kihívás
elé állította településünket,
melyeket a lakosság érdekeit
képviselve, tudásunk legjavát
nyújtva igyekeztünk megoldani. Azonban mindig jobbra és
jobbra törekedvén, a jövőben is
számos feladatot állítunk magunk elé, közös céljaink megvalósítása érdekében.
A korábbi időszakhoz hasonlóan a tavalyi év nem csak
településünk számára, hanem
egész országunk, Európa és a
világ számára is új kihívásokat
hozott. Egy ilyen ingatag, forrongó világban, ahol nap mint
nap olyan dolgok történnek
amiket korábban elképzelni sem
tudtunk, még inkább megerősít
és büszkévé tesznek a közösségünk által képviselt értékek,
ezért kívánom, hogy még nagyon sokáig őrizzük meg mind
emberi, mind pedig kulturális
értékeinket.
A kulturális élet és a szabadidős tevékenységek terén is
szép évet tudhatunk magunk
mögött, ugyanis az elmúlt évben
is számos rendezvénynek adott
otthont Fülöp község. A Néri
Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolával együttműködve,
községi rendezvények keretein
belül méltó módon ünnepeltünk,
valamint emlékeztünk meg dicső történelmi eseményeinkről,
hőseinkről. A hagyományokhoz
hűen többek között megrendezésre került legnagyobb rendezvényünk, a Fülöpi Falunap, a
helyi kulturális értékeinket

felelevenítő Gasztronómiai
és Kulturális Fesztivál, a térségben egyedülálló Fogathajtó
Verseny, a Kápolna Búcsújával
egybekötött Kulturális Nap, a
szépkorú lakosaink tiszteletére rendezett Idősek Estéje, az
édesanyák iráni szeretetünket
és tiszteletünket kifejezve az
Anyák Napi Ünnepség, a Községi Karácsonyi Ünnepség, illetve
a Szilveszteri Mulatság.
Idén is szeretetettel várunk
minden kedves érdeklődőt településünk rendezvényeire.
Az elmúlt évben az Önkormányzat és Intézményeinek
zavartalan működésének biztosítása mellett a fejlesztés érdekében több sikeres pályázat
került benyújtásra. Ezek között
szerepel a belterületi csapadék
vízrendezés, az Általános Iskola energetikai korszerűsítése,
Civilház kialakítása, Biztos
Kezdet Gyerekház kialakítása
és működtetése, termelői piac

építése, külterületi utak javítása
és az ehhez szükséges gépek beszerzése, belterületi járda építése, illetve az Óvoda felújítása,
ami már be is fejeződött.
Az elmúlt év a település fejlődése érdekében is tartalmas
év volt. Több az életminőséget
javító fejlesztésre nyertünk el
támogatást, melyek kivitelezése erre az évre maradt, amihez
a Tisztelt Lakosság türelmét
kérjük.
A Képviselő-testület nevében ezúton is köszönetemet
fejezem ki mindazok számára,
akik hozzájárultak Fülöp község
gazdasági, társadalmi, infrastrukturális fejlődéséhez. Köszönet illeti az önkormányzat
minden dolgozóját, köszönjük az
együttműködést a vállalkozásoknak, a civil szervezeteknek,
az egyházaknak, az egyéni vállalkozóknak, a kulturális csoportoknak, a helyi intézmények
vezetőinek és dolgozóinak, a falu

lakosságának és természetesen
mindazoknak, akik előremutató
javaslatokkal, akár kritikákkal
segítették egész éves munkánkat.
Hiszek abban, hogy lelkiismeretes munkára és a közösség
erejére támaszkodva szeretet,
boldogság és siker kísér minket
a 2018-as évben.
Fülöp Község Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében
kívánom hát, hogy az idei esztendő, mindannyiunk életébe
hozzon sikereket, boldogságot,
egészséget, Istentől áldott 2018as évet.
Közös célunk elérése érdekében elszántságunk és akaraterőnk lángját egy pillanatra sem
hagyhatjuk kialudni. Településünk és a lakosság érdekeit szem
előtt tartva ez a láng kísérjen el
minket utunkon.
Hutóczki Péter
polgármester
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