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ÁLDOTT 
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 

KÍVÁNUNK!

POLGÁRMESTERI 
KÖSZÖNTŐ

STARTPLUSSZ TEMPLOMBÚCSÚ SZENT MÁRTON
NAP

SZÜRETI 
MULATSÁG

Átadták a felújított  
fülöpi katolikus iskolát

Fergeteges műsorral fejezték ki köszöne-
tüket az egyházmegyei fenntartású fülö-
pi Néri Szent Fülöp Katolikus általános 
iskola diákjai az iskola felújításért 2018. 
november 30-án az iskola tornatermében 
megtartott átadási ünnepségen. 

8. oldal >>

Települési ügysegédi 
szolgálat

A lakosság ügyeinek intézéséhez szeret-
nénk egy kis segítséget nyújtani azzal, 
hogy a járási ügysegédi rendszerben el-
látható feladatokról adjunk egy rövid 
összefoglalót.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Nyíradonyi Járási Hivatalának telepü-
lési ügysegédi szolgálata minden hétfőn 
9-13 óráig áll a lakosság rendelkezésére.

2. oldal >>

„Murcis - Krumpli 
Fesztivál” Nyíradony 
városában
 
Községünk meghívást kapott a „Murcis 
– Krumplis Fesztiválra, melyet Nyír-
adony városa immár tizedik alkalom-
mal rendezett meg.  Örömmel tettünk 
eleget a felkérésnek 2018. október 6-án, 
ahol Fülöp Község Önkormányzatának 
képviselőivel, a Fülöpi Nyugdíjas Klub 
tagjaival és a Fülöpi Óvoda dolgozóival 
egy csapatként, településünk hírnevét 
öregbítve vettünk részt a finomabbnál 
finomabb ételek elkészítésében.

5. oldal >>
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Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK

Damu Noel József 
2018. október 30. 

Ratku Zoé Zsófia
2018. október 30. 

Ratku Mira Hanna
2018. december 1. 

Molnár Márk
2018. december 7.

Köszöntjük őket!

HONOSÍTÁS

2018. november 7-én állampolgársági esküt tett 
Bíró Zsigmond.

Gratulálunk!

HALÁLOZÁSOK

2018. szeptember 26.
Hutóczki Andrásné 
(sz. név: Szabó Irén, született: 1929.09.14.)   

2018. november 5.
Horváth Ferenc
(született: 1965.03.13.)

2018. november 15.
Karsai József 
(született: 1954.04.20.) 

2018. november 20.
Tóth Istvánné
(sz. név: Papp Anna, született: 1939.07.19.)

2018. november 22.
Ratku Mihályné
(sz. név: Ruszin Ilona, született: 1933.03.06.)

Emléküket kegyelettel megőrizzük!

A Képviselő-testület az elmúlt időszakban 4 
önkormányzati rendeletet alkotott.

10/2018. (IX. 28.) ÖR. Az Önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 14.) sz. 
önkormányzati rendeletének módosításáról
11/2018. (IX. 28.) ÖR. A közterület használatá-
nak és igénybevételének szabályozásáról
12/2018. (IX. 28.) A középfokú oktatási intéz-
ményben tanulók részére tanulmányi ösztöndíj 
alapításáról
13/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet  
A szociális célú tűzifa juttatásról
14/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelet  
Az önkormányzati lakások bérleti díjának megál-
lapításáról szóló 15/2014. (XI.14.) önkormányza-
ti rendelet módosításáról

A Képviselő-testület az alábbi témákban 
hozott határozatot az elmúlt ülések alkal-
mával:
	Debreceni Vízmű Zrt. részvényjegy vásárlás
	Debreceni Vízmű Zrt. bérleti-üzemeltetési 

szerződésről döntés
	Fülöpi Óvoda beszámolójának elfogadása
	Fülöpi Óvoda 2018/2019. nevelési év munka-

tervének elfogadása
	Fülöpi Óvoda csoport létszám túllépés enge-

délyezése
	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 

beszámolója
	A helyi önkormányzatok működőképessége 

megőrzését szolgáló 2018. évi kiegészítő tá-
mogatás benyújtásáról

	Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
	BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztön-

díj pályázat csatlakozás 
	Középiskolai tanulmányi ösztöndíj kiírása
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társu-

lás Társulási Megállapodásának módosítása
	„VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közu-

tak fejlesztése, önkormányzati utak kezelé-
séhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
útépítési munkákra” beszerzési eljárásban 
döntés

	„BMÖFT 107/20/2017 Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések” pályázat-
hoz kapcsolódó szilárd burkolatú járda felújí-
tása beszerzési eljárásban döntés

	Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági 
társaság – Vámospércs-Kistérségi Egészség-
ügyi Szakellátó Nonprofit Kft – társasági szer-
ződés módosítása

	„Kistelepülési önkormányzatok alacsony ösz-
szegű fejlesztéseinek támogatása” kapcsoló-
dóan szilárd burkolatú járda felújítása építési 
beszerzés tárgyában döntés

	ROHU pályázattal kapcsolatos önerő és utófi-
nanszírozás biztosítása

	Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályának és 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfo-
gadása

	Vásárlási szándéknyilatkozat a Fülöpi 99/1 
hrsz-on - erdő művelési ágú, 12,1230 ha terü-
letű - található ingatlan tárgyában

	Start Plusz közfoglalkoztatási program esz-
közbeszerzése

	Orvosi ügyelet ellátására kötött együttműkö-
dési megállapodás

	Könyvvizsgáló megbízási szerződés módosí-
tása

	2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. 
(III.14.) sz. rendeletének 6. § (8) bekezdésé-
ben foglalt zárolások feloldása

	Start Plusz programban nyújtott teljesítmény 
elismerése

	Döntés települési ösztöndíjakról és BURSA 
HUNGARICA ösztöndíj pályázatokról

	Önkormányzati helyiségek bérleti díjának 
megállapítása

	Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési 
tervének elfogadása

	Az önkormányzat könyvvizsgálatára vonatko-
zó szerződés ajánlat elfogadása

	Az önkormányzat 2019. évi belsőellenőrzési 
tevékenységére vonatkozó szerződés ajánlat 
elfogadása

	Az önkormányzat szabályzatainak elkészíté-
sére vonatkozó szerződés ajánlat elfogadása

	Az önkormányzat 2019. évi Munkatervének 
elfogadása

	A Tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadása

	A hulladék gazdálkodás feladatok ellátására a 
közszolgáltatási szerződés tervezet elfogadá-
sa

	Az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 
programjának elfogadása

	Iskolai körzethatárok megállapítása
	Az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztató elfogadása
	Előirányzatok felhasználásáról történő ren-

delkezés – céltartalék dolgozók normatív ju-
talmazására

	Polgármester részére jutalom megállapítása
	Bölcsődei ellátás biztosítására pályázati lehe-

tőség ismertetése
	Fülöpi 99/1 hrsz. ingatlan megvásárlásáról 

döntés
	Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi költségvetésének módosítása
	Önkormányzati ingatlanok tulajdonjogának 

rendezésére megbízás
	Szociális keret terhére háztartások egyszeri 

támogatása

Önkormányzati hírek

TISZTELT FÜLÖPI LAKOSOK!

A lakosság ügyeinek intézéséhez szeretnénk egy kis segítséget 
nyújtani azzal, hogy a járási ügysegédi rendszerben ellátható fel-
adatokról adjunk egy rövid összefoglalót.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kor-
mányhivatal Nyíradonyi Járási Hivatalának települési ügysegédi 
szolgálata minden hétfőn 9-13 óráig áll a lakosság rendelkezésére.

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 
2016. január 1. napjától hatályos 1/A.§ (1) bekezdése szerint a járási 
hivatalok települési ügysegédei közreműködnek a kormányabla-
kok feladatai ellátásában. A hivatkozott jogszabály mellékletei so-
rolják fel azokat az ügytípusokat, melyek vonatkozásában – ügytí-
pustól eltérő mértékben – a kormányablakok eljárnak. Ezek közül 
a leggyakrabban előforduló és a lakosság legszélesebb körét érintő, 
nem okmányirodai ügyekben van lehetőség az ügyindításra.

Az ügysegédek az 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 3. számú 
mellékletében foglalt, a kormányablakban továbbítás céljából elő-
terjeszthető beadványok közül az alábbiakat intézhetik:

• Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti 
kérelem;

• Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása 
iránti kérelem;

•  Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság iránti kérelem;
• Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesí-

tő nyomtatvány iránti kérelem;
• Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem;
• Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem;
• Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés;
• Otthonteremtési támogatás iránti kérelem (CSOK, szoc.pol.);
• Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kére-

lem, ehhez kapcsolódó bejelentés;
• Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazol-

vány iránti kérelem;
• Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása 

iránti kérelem, bejelentés;
• Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellá-

tás igénybevétele kapcsán;
• Aktív korúak ellátása iránti kérelem;
• Az Egészségbiztosítás Alap terhére méltányosságból adható 

egyszeri segély iránti kérelem;
• Nevelési ellátásra való jogosultság, iskoláztatási támogatásra 

való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék);
• Közérdekű bejelentések, panaszok előterjesztése;
• Időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelem;
• Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem;
• Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kére-

lem;
• Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósá-

gi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem;
• Nyugdíj ügyek (öregségi, nők kedvezményes nyugdíja, özvegyi 

nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, nyugdíj év összeszámítás 
iránti kérelem);

• Hadigondozási igényjogosultság megállapítására vonatkozó 
kérelem.

 
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK:

• Ügyfélkapu regisztráció;
• Betekintési lehetőség biztosítása az Országos Cégnyilvántar-

tási és Céginformációs Rendszer adatbázisába;
• Ügyfélkapu regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántar-

tásból nem hiteles tulajdoni lap másolat lekérdezésének bizto-
sítása.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy ügyeinek intézése céljából for-
duljanak bizalommal a települési ügysegédekhez!

Kissné Terdik Erzsébet
aljegyző

Települési ügysegédi 
szolgálat

TISZTELT FÜLÖPIEK!

Néhány nap van hátra a 2018-
as esztendőből. Ilyenkor az ember 
hajlamos számba venni, értékelni 
az elmúlt évet, hogy mit is hagy-
tunk magunk mögött, mit hozott 
számunkra vagy mitől fosztott 
meg minket ez az év.

Fülöp Község Önkormányza-
tának a 2018-as év sok munkát, 
fejlődést, örömet és 
sajnos alkalmanként 
szomorúságot is hozott.

Szomorú alkalmak, 
amikor községünk egy-
egy kedves tagja eltá-
vozik más településre, 
esetleg az országot is 
elhagyja, még szomo-
rúbb, ha végleg elköl-
tözik ebből az életből.

Sokkal örömtelibbek 
azok a pillanatok, ami-
kor a helyi rendezvé-
nyeken, ünnepségeken 
közösen szórakozunk, 
érezzük jól magunkat. 
A rendezvényekkel 
kapcsolatosan (Idő-
sek napja, Gasztronó-
miai Fesztivál, Fülöp 
napi búcsú, Falunap, 
Fogathajtó verseny, 
templombúcsúk stb...), 
ebben az évben is mind-
annyiunknak kellemes 
emlékei lehetnek. A 
rendezvények sikere 
abban rejlik, hogy azok 
közösen, nagy összefogással va-
lósultak meg.

Örülünk a fejlesztéseinknek 
is, amelyek a településen élők 
kényelmét, a falu élhetőségét 
javítják.

Köszönöm mindenkinek, aki 
ebben az évben is Fülöpöt és a fü-
löpieket segítette, értük dolgozott.

Az Önkormányzat Képvise-
lő-testülete nevében tisztelettel 
köszönöm meg a lakosság egész 
éves támogató együttműködését, 

megértését, segítségét. Számta-
lanszor elmondtam már a faluban, 
és a település határain túl is, hogy 
büszke vagyok arra, hogy fülöpi 
vagyok, hogy Fülöpön ilyen em-
berek élnek és hogy ilyen közös-
séget alkotnak.  FÜLÖPRE ÉS A 
FÜLÖPIEKRE!

Én így az év végén is, Kará-
csonykor is hálát adok a Min-
denhatónak, azért amit kaptunk 

ebben az évben is és kérem, hogy 
2019-ben is adjon minden fülöpi-
nek, a szeretteiknek, az elszár-
mazottaknak jó erőt, egészséget, 
hitet, kitartást és boldogulást.

Így kívánok mindenkinek 
magam és a Képviselő-testület 
nevében ÁLDOTT ÜNNEPEKET 
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET.

Hutóczki Péter
polgármester

Polgármesteri 
köszöntő

Közelgő 
nagyrendezvények

December 23. (vasárnap) – 15:00

Községi 
Karácsonyi
 Ünnepség

Fülöpi Művelődési Ház

December 31. (hétfő)

Szilveszteri bál
Fülöpi Művelődési Ház

TÁJÉKOZTATÓ FÚRT ÉS ÁSOTT KUTAK 
BEJELENTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

A következőkről tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot a fúrt 
és ásott kutak bejelentésével kapcsolatban, melynek a hatályos 
szabályok szerint 2018. december 31-ig meg kellene történnie: 
az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta azt a törvény-
javaslatot, amely a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdemé-
nyezésének köszönhetően 2020. december 31-ig kitolja a kutak 
bejelentési kötelezettségét. A türelmi idő meghosszabbítása a 
házi vízigényt kielégítő és a mezőgazdasági öntözési célú kutak-
ra egyaránt vonatkozik. Az eljárási rendet várhatóan a 2019. ta-
vaszi ülésszakban határozza meg az Országgyűlés. 

Kissné Terdik Erzsébet
aljegyző
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Községünk meghívást kapott a 
„Murcis – Krumplis Fesztiválra, me-
lyet Nyíradony városa immár tizedik 
alkalommal rendezett meg.  Örömmel 
tettünk eleget a felkérésnek 2018. ok-
tóber 06-án, ahol Fülöp Község Önkor-
mányzatának képviselőivel, a Fülöpi 
Nyugdíjas Klub tagjaival és a Fülöpi 
Óvoda dolgozóival egy csapatként, te-
lepülésünk hírnevét öregbítve vettünk 
részt a finomabbnál finomabb ételek 
elkészítésében.

Kora reggel érkeztünk a krumplis ételek 
főzőversenyére, hogy időre készüljenek el 
az ételféleségek. Szorgos munkafolyamat 
töltötte be a délelőttünket. Nagyon nagy 
összetartó erővel, munkával, kitűnő han-
gulattal szorgoskodtak a csapatszellemű 
fülöpiek.  Sátrunkat őszi motívumban öl-
töztettük, s gazdagítottuk a hagyományőr-
zés terítőivel. Arra lettünk figyelmesek, 
hogy lesi fotósok megörökítik gyönyörű 
környezetünket! Délelőtt ligetaljai külön-
legességet láthattunk R Kárpáti Pétertől 
és csapatától „Cintányéros Cudar világ” 
címmel. Az utcán fogatos, lovas felvonulás 
volt látható. A helyi tehetségek a szőlődará-
lást, préselést, mustkóstolást is elérhetővé 
tették számunkra.

 A Fülöpi Nyugdíjas Klubot az idei fő-
zőversenyen Kiss Györgyné, Popovics Fe-
rencné, Sándor Jánosné, Szilvási Péterné, 
Velőtiné Dorogi Erzsébet, Tóth Kálmánné, 
Nagy Gáborné, Juszel Károlyné, Faluvégi 
Magdolna és Sándor Lászlóné képviselték. 
Az általuk készített hagyományos krump-
lis ételek, a krumplisfasirt, a fasírt tejfö-
lös tört krumplival, a csöröge krumplival, 
és a krumplis lángos mindenki számára 
felelevenítette a régi ízlésvilágot, és jó 
étvággyal fogyasztottuk el ezeket a több 

generáción átívelő receptek alapján ké-
szült finom eledeleket. 

Képviselőink Földháti István vezetésé-
vel a „Mangalica steak egy kitörő vulkán 
lábánál” hangzatos, és még inkább finom a 
burgonyás étkekben lehetőségként rejtőző 
különlegességet és kreativitást mutatták 
meg a szépszámú kóstolgató jelenlévő szá-
mára. Az Óvoda óvónői, Hutóczki Valika 
és Almási Szilvike édesburgonyás gofrival, 
Bálegáné Zohori Éva és Ratku Edina, va-
lamint a dajkák Jekkné Grecula Katalin és 

Pelestyák Györgyné borzos húsos különle-
gességel kecsegtették az arra látogatókat. 

Természetesen az óvoda konyhásai is 
finomságokkal ügyeskedtek. Tóth Marika 
isteni krumplis fánkja, és Popovics Attila 
fülöpi paprikás krumplija reszelt házi tar-
honyával is dícséretet kapott a kóstolgató 
sokaságtól. 

Nagyszerűen éreztük magunkat. Tele 
energiával kínálgattuk az odaérkező   ven-
dégeket. Nagy nagy élménnyel, örömteli 
percekkel gazdagodtunk ezen a napon is. 
Ételeinket dicsérettel illette a zsűri. Külö-
nösen a borzos húst  és az édesburgonyás 
gofrit emelté ki a jutalmazásnál.  

Polgármesterünk, Hutóczki Péter öröm-
mel tele a mai napon is, szintén elisme-
rését fejezte ki a nap kitartó, összetartó 
munkájáért a csapatnak! Közösségünk 
összetartozását, együvé tartozását most 
is hűen tükrözte, bizonyította ez a nap! 
Köszönet minden résztvevőnek. A feszti-
válról elfáradva, de nagy örömmel tértünk 
haza és együtt elhatároztuk, hogy is jövőre 
részt veszünk az újabb megmérettetésen.

Furó Tiborné
Önkormányzati képviselő

2018. november 1-én, Fülöp község 
hagyományaihoz hűen közös halot-
tak napi megemlékezésre került sor a 
temetőben.  Délután 3 órától a fülöpi 
ravatalozóban a lakosság, a történelmi 
egyházak képviselői, Fülöp Község 
Önkormányzata és Képviselő-testü-
lete tartottak közös megemlékezést.

Csingi Zoltán görögkatolikus paróchus 
atya, Komor Csaba református lelkész és 
Eiben Tamás római katolikus plébános 
atya végezték a szertartást, továbbá Hu-
tóczki Péter polgármester úr emlékezett 
a község elhunytjaira. A közös megemlé-
kezés a település két elhunyt lelkipászto-
rának, Nagy István címzetes apátnak és 
Török István paróchus atyának a sírjainál 
zárult.

Jekk Gergő

„Murcis - Krumpli Fesztivál” 
Nyíradony városában

A Start Plusz 2018 
díjazása

Görögkatolikus 
templombúcsú

Ökumenikus 
halottak napi 

megemlékezés

A Belügyminisztérium 
tájékoztatta a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztályát, 
hogy a 2018. évben Hajdú-Bi-
har megyéből 7  település ré-
szesült a Start Plusz díjazás-
ban. A 2018. november 6-i 
ünnepségen 73 kiemelkedő 
szakmai munkát végző tele-
pülés részesült elismerés-
ben, köztük Fülöp Község 
Önkormányzata is.

A díjazottak kiválasztásánál 
fontos szempont volt, hogy a 
település közfoglalkoztatási 
programjai összhangban legye-
nek a közfoglalkoztatás célja-
ival, a támogatott tevékenysé-
gek illeszkedjenek a település 
adottságaihoz, azok segítsék 
a távlati célok megvalósítását, 
valamint a település önfenn-
tartása érdekében átgondolt, 
komplex tevékenységek való-
suljanak meg.

A közfoglalkoztatók, a meg-
kezdett munkájuk folytatásá-
hoz és a közfoglalkoztatási 
programjaik továbbfejleszté-
séhez 10 millió forint összegű 
támogatásban részesültek.

A siker titka most is mint 
mindig az összefogásban rejlik. 
A közösen elért siker, az Ön-
kormányzat és a közfoglalkoz-
tatottak munkájának, illetve 
a Belügyminisztérium, a Kor-
mányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztálya és a Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya által 
nyújtott támogatásoknak kö-
szönhető.

Fülöp Község Önkormány-
zata az elmúlt években bizonyí-
totta, hogy a közfoglalkoztatási 
programok végrehajtásában ki-
emelkedő szerepet tölt be, azok 
megvalósítása példaértékű.

Tóthné Ratku Zsuzsanna

2018. október 21-én, a hó-
nap harmadik vasárnapján, 
Krisztus Király ünnepén idén 
is megünnepeltük görögka-
tolikus templomunk szüle-
tésnapját, és részt vettünk 
a templombúcsún. A reggeli 
órákban ugyan még esett az 
eső, de a délelőtt fél 12-kor 
kezdődő Szent Liturgiára 
ezen égi áldás megszűnt, és 
a hívek szépen megtöltötték 
a padokat.

A szentbeszédet Baráth Gá-
bor pocsaji h. lelkész atya tar-
totta, aki elmondta, Isten már 
Ádám és Éva idejétől embersé-
get adott fő teremtményének. 
Az evangéliumban elhangzott 
éhezés, szomjazás nemcsak a 
test alapvető szükségleteiről 
szól, hanem arról is, hogy lelki-
ekben is többet akarjunk. Valaki 
megelégszik, ami van, de mégis, 
vágyjunk valami pluszra. Isten 
mindenkit az örök üdvösségre 
hív, ezért fontos, hogy tudjunk a 
másiknak adni. Ha Istennel ta-

lálkozom, nem rohannom, épp 
ellenkezőleg, lassítanom kell, 
hogy méltóságteljes legyen ez 
a mozzanat. A mai evangélium 
egy királyról szólt, aki nemcsak 
ítél, hanem szeret is. Isten ítéli a 
világot, de nem megítéli, és nem 
elítéli. Az Úr elmondja az irgal-
mas cselekedetekről, amikor 
nem tettétek meg ezeket eggyel 
a legkisebbek közül, velem nem 
tettétek meg. Önmagunktól kell 
rájönnünk a szeretet fontosságá-
ra, amit nem egy kötelező, előírt 

„nyűgnek” kell tekintenünk. Isten 
személyesen szólítja az embe-
reket, hiszen nem egy virtuális 
világba teremtett minket, ebben 
a jelenlévő valóságban akar-
junk értékessé válni. Amikor 
imádkozom, Isten mellém áll, 
s ha így összejövünk, nemcsak 
magunkért, hanem másokért 

is fohászkodunk. Isten nyugodt 
emberré akar tenni minket, hogy 
Reá és másokra is figyelni tud-
junk. Amikor a király ítél, ak-
kor szolgálni akar. Gábor atya a 
homília végén arra kért minket, 
figyeljünk egymásra, próbáljunk 
megértőek lenni, és vegyük észre 
a másikat.

A Szent Liturgia befejezése 
előtt, a himnuszok elhangzása 
után Csingi Zoltán vendéglátó 
fülöpi paróchus atya megköszön-
te a közös celebrálást kerületi es-
peresünknek, Szimicsku Ferenc 
létavértes-nagylétai paróchus 
atyának, Titkó István létavér-
tes-vértesi paróchus atyának, 
Tarapcsák János nyírmárton-
falvai paróchus atyának, Sási 
Péter nyírábrányi paróchus 
atyának, Baráth Gábor pocsaji 
h. lelkész atyának, és a szertartás 
alatt gyóntatást végző Eiben Ta-
más nyíracsádi római katolikus 
plébános atyának. Zoltán atya 
megköszönte a tisztelendő asz-
szonyoknak is a részvételt, illetve 

a segítséget és az adományokat 
Hutóczki Péter polgármester 
úrnak, önkormányzatunk kép-
viselőinek és dolgozóinak, a gö-
rögkatolikus és római katolikus 
képviselő testületi tagoknak, és 
minden kedves hívőnek. A köszö-
netnyilvánítások és a miroválás 
után antidór osztásra került sor, 
majd a híveket az előcsarnok-
ban süteményekkel és üdítőkkel 
kínálták, a meghívott vendégek 
pedig a Művelődési Házban kö-
zösen fogyasztották el a finom 
ebédet. Köszönjük szépen a 
segítséget és a részvételt min-
denkinek, reményeink szerint 
jövőre is méltóképpen tudjuk 
megünnepelni templomunk 
születésnapját.

Török Tamás
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A Néri Szent Fülöp Katolikus 
Általános Iskolában 2018. novem-
ber 9-én tartottuk Szent Márton 
ünnepét, melynek keretében a 
gyerekek kézműves foglalkozá-
sokon vehettek részt. Sok szép al-
kotás született. Ezzel egy időben a 
fiúk foci csapatokat alakítottak és 
részt vettek a Szent Márton napi 
foci bajnokságon. Nagyon szép gó-
lokat láthattunk, számos oklevél 
lett kiosztva. Gólkirály, legjobb 
csapat, legjobb játékos, legjobb 
kapus díjak lettek átadva. Ezen 
mulatságok után a tanulók átvo-
nultak a római katolikus temp-
lomba, ahol szentmisén vehettek 
részt Tamás atya által. A temp-

lomban bemutatásra került még 
az 5. osztály szereplésével egy 
Szent Márton emlékére készített 
előadás, mely életét és tetteit mu-
tatta be. Szépen sikerült előadás 
volt, a gyerekek sokat készültek rá. 
A templom bejáratánál iskolánk 
tanulói, szülők és tanárok egya-
ránt lámpásokat gyújtottak, és a 
templomot körüljárva emlékeztek 
Szent Márton ünnepére. Iskolánk 
dolgozói sült sós libanyak süte-
ménnyel kedveskedtek a vendé-
geknek.

A DÖK nap másnap 2018. no-
vember 10-én került megrende-
zésre, mely folyamán még a Szent 
Márton ünnepre is emlékeztünk. 

Az alsós osztályok filmvetítésen, 
táncos mulatságon és játékos 
feladatokon vettek részt a torna-
teremben, addig a felsős diákok 
felöltöztették a DÖK királyukat. 
Mókás jelmezben léptek a király 
jelöltek a tornaterembe, és hangos 
szurkolás közepette választot-
tuk meg közösen a királyt. Az 5. 
osztályos Marozsán Marcell lett 

2018 DÖK királya. Ezután az 1. és 
5. osztályosok avatására került 
sor, akik elmondták fogadalmu-
kat, majd iskolánk apró ajándék-
kal lepte meg őket. A tízórai után 
elkezdődhetett a várva várt DÖK 
napi játék sorozat. Ennek során 
minden osztály egy keresztet hor-

dozhatott a nyakában, melyekkel 
termekről termekre járva, a fel-
adatokat végrehajtva gyűjthették 
a matricákat. Volt Szent Márton 
mozaikkészítés, mese felismerés, 
medve táncoltatás, íjászkodás, 
halászat, zene felismerés, sőt még 
az osztályok osztályfőnökeiket is 
elkészítették gyurmából. A ke-
resztért cserébe rejtvényt kaptak, 

mely a kincs pontos helyét rejtette. 
Az osztályok nagy örömmel vették 
birtokba kincseiket. Ebéd után 
pedig mindenki nyugodt szívvel 
és tele élményekkel térhetett haza.

Tóthné Zágon Mónika
pedagógus

Hatvankét évvel ezelőtt, 1956 
október 23 – án a magyar nép úgy 
döntött, hogy lerázza a diktatú-
rát, szembeszáll az idegen meg-
szállókkal és szabad, független 
nemzetként éli tovább az életét. 
A magyarság harcot kezdett, 
melyet a világ megdöbbenéssel 
figyelt. Hazánk 1956-ban a kor-
szak legnagyobb birodalma ellen 
kísérelte meg kivívni szabadsá-
gát. Húsz napig tartott a véres 
küzdelem, hősöket teremtve, a 

magyarság iránt örök elismerést 
és tiszteletet ébresztve. Október 
19-én 56-os hőseinkre emlékez-
tünk. A szabadság születésének 
emléknapján a 7. osztályos ta-
nulók felidézték 1956 hőseit és 
áldozatait, mindazokat, akik a 
szabadság, az emberi méltóság, 
a nemzeti összefogás melletti 
kiállásukkal példát adtak haza-
szeretetükről.

Pósán Györgyné

Szikramanók 
– Karácsonyi ka-
land a cirkuszban 
címmel egy kü-
lönleges műsort 
tekinthetett meg 
iskolánkból 45 
tanuló. A Fővá-
rosi Nagycirkusz 
előadására a világ 
minden tájáról 
érkeztek artisták, 
hogy szenzációs 
at t r a kciói k k a l 
elkápráztassák a 
közönséget. 

A több rövid, egymásra épülő 
előadás egy-egy apró, de annál 
fontosabb ajándékra hívta fel a 
közönség figyelmét. Ezek az „ap-
róságok” például az odafigyelés, 
egymás megbecsülése, bizalom, 
önbizalom, belső tűz, melyek 
mindannyiunk számára elérhe-
tő ajándékok, csupán egy kicsit 
jobban kell figyelni önmagunkra 
és a körülöttünk élő emberekre. 
Mindegyik produkció egy fontos 
tanulságot mesélt el, amely a ka-
rácsony értékeire is tanít.

Többek között lengő rúd, dob-
zsonglőr-, valamint tollas labda, 

egykerekű és deszkaszám is he-
lyet kapott a színvonalas műsor-
ban. A több mint kétórás előadás 
ideje alatt egy percig sem unat-
koztak a diákok, egymás után ér-
keztek a látványos produkciók, 
melyek közt a fehér tigrisek és 
oroszlánok is helyet kaptak.

A Szikramanók – Karácsonyi 
kaland a cirkuszban című előadás 
az egész családnak szól, és felejt-
hetetlen élményt nyújt mindenki 
számára.

Popovics Ferencné

Szent Márton nap és Diákönkormányzati nap

Október 23-ai 
megemlékezés

Ünnepvárás 
a Szikramanókkal

A Fülöpi Óvodában  
megvalósuló nyertes pályázatok

Szüreti mulatság az óvodában
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A Vass Lajos Népzenei Szövetség által 
meghirdetett versenysorozaton kiemelke-
dő sikert ért el a Piros Mályva Népdalkör. A 
verseny 2017 tavaszán kezdődött. A területi 
és az országos fordulókon csak azok jutottak 
túl, akik arany fokozatot értek el. Ezek közé 
tartozott a népdalkörünk is. A Kárpát- me-
dencei nagy döntőt Budapesten rendezték 
november 17-én. A több ezer indulóból az 
előzetes megmérettetések után ide már csak 
70 magyar együttes kapott meghívást. Köz-
tük voltunk mi is. Nagy örömünkre a szakmai 
zsűri produkciónkat KIEMELT NÍVÓDÍJ-jal 
jutalmazta. Méltó eredménye ez a sok-sok 
gyakorlásnak, mellyel a népdalkör tagjai 
készültek a versenyre. 

Sulina Erika

ESÉLYTEREMTŐ ÓVODA

Oktatási Hivatal - EFOP-3.1.3-16-
2016-00001 „Társadalmi felzárkózási 
és integrációs köznevelési intézkedé-

sek támogatása” projekt

Az Oktatási Hivatal, mint kedvezménye-
zett az „Esélyteremtő óvoda” projekt a mi-
nőségi neveléshez való hozzáférést elősegítő 
szolgáltatásokat biztosít a hátrányos és hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel 
foglalkozó intézmények számára, hogy esély-
teremtő képességük és hátránykompenzációs 
szerepük megerősödjön.

A projekt célja továbbá, hogy országszerte 
közösen létrehozzunk egy olyan intézmény-
hálózatot, melynek tagjai az esélyteremtő 
nevelési eljárásokat eredményesen alkal-
mazzák és képesek azokat más óvodákkal 
is megismertetni.

A nyertes pályázatnak köszönhetően új 
bútorokat, fejlesztő játékokat és eszközöket 
is tudtunk beszerezni. Az eszközöket és bú-
torokat  egy meghatározott listából tudtuk 
kiválasztani. 

A Fülöpi Óvoda számára csoportszobai 
eszközök beszerzésre az alábbi összeg állt 
rendelkezésre: 420147 Ft. 

EFOP-3.9.2-16-2017-00042
„Humán kapacitások fejleszté-

se a Nyíradonyi Járásban”
 
A projekt legfőbb célkitűzései a területi 

különbségek és különösen a településmé-
retből, a határ menti elhelyezkedésből és a 
fővárostól való távolságból adódó társadalmi 
hátrányok csökkentése a humán közszol-
gáltatások tekintetében. Minőségi hozzá-
férés biztosítása a közszolgáltatásokhoz a 
Nyíradonyi járás településein, elsősorban a 
köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás 

által biztosított informális és nem formális 
tanulás területén, a helyi tudástőke gyara-
pítása érdekében.  

Az óvodában megvalósuló programokba 
igyekszünk minden gyermeket bevonni. 

Óvodásaink részére elérhető programok
1. Tudatos pénzügyi magatartásra nevelés.  

Programkoordinátor: Hutóczki Valéria
2.  Ökotudatosságra nevelés 

Programkoordinátor: Pelestyák Sándorné
3. Alap és kulcskompetenciák fejlesztése  

Programkoordinátor: Sulina Erika
4. Zeneovi 

Programkoordinátor: Almási Szilvia
5. Egészségügyi programok tartásjavító, 

mozgásos játékok 3-6 éves óvodásoknak 
Programkoordinátor: Hutóczki Valéria

Kollégáimmal hiszünk abban, hogy a prog-
ram kínálta lehetőségek, tevékenységek még 
inkább gyermekeink érdekeit fogják szolgálni, 
elősegítve fejlődésüket, bővítve ismeretüket, 
alakítva egészséges életmódjukat. 

Hutóczki Valéria
óvodapedagógus

Az óvodánk hagyományainak megfele-
lően szeptember 20-án a Fülöpi Óvodában 
szüreti mulatságot szerveztünk. A hét ele-
jén megkezdődött a szorgos készülődés a 
csoportokban.  A gyermekek ismerked-
hettek a szüreti kellékekkel (prés, daráló, 
hordó). 

A szüret napján a gyerekek közösen eljátszot-
ták azokat a mondókákat, dalokat, nép 
játékokat, amiket a hét folyamán el-
sajátítottak. Dajka nénik és óvónénik 
segítségével lepréselték, ledarálták 
a szőlőt és közvetlen tapasztalatot 
gyűjtöttek a must készítés folyama-
táról.

Egyszer csak lovas kocsik patájá-
tól lett egyre hangosabb az utcánk. A 
gyerekek boldogok voltak, hogy meg-
érkezett a várva várt, gyönyörű lovas 
kocsi. A nap fénypontja következett, 
a faluban történő felvonulás. Ének és 
zeneszóval végigjártuk Fülöp utcáit. 
Vidám, kellemes, örömteli délelőttben 
volt részünk.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, kik 
bármilyen formában hozzájárultak a mai déle-
lőtt sikeres, élvezetes lebonyolításához. Külön 
köszönjük Tóth Józsefnek és Puskás Tamás-
nak, hogy biztosította az óvodások számára a 
csodás hintót. 

Hutóczki Valéria
óvodapedagógus

Budapesti 
siker
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Fergeteges műsorral fejez-
ték ki köszönetüket az egyház-
megyei fenntartású fülöpi 
Néri Szent Fülöp Katolikus 
általános iskola diákjai az 
iskola felújításért 2018. no-
vember 30-án az iskola torna-
termében megtartott átadási 
ünnepségen. 

A rendezvényen részt vettek: 
Palánki Ferenc debrecen-nyír-
egyházi megyéspüspök, Soltész 
Miklós államtitkár, Tasó László 
országgyűlési képviselő, Pajna 
Zoltán, a megyei közgyűlés el-
nöke, Hutóczki Péter, Fülöp pol-
gármestere, Popovics Ferencné, 
az iskola igazgatója, Molnár Ka-
talin helyi EKIF főigazgató, Béres 
Nándor egyházmegyei gazdasági 
igazgató, a testvérintézmények 
vezetői, a környező települések 
polgármesterei, vallási feleke-
zetek helyi képviselői, az önkor-
mányzati képviselőtestület tag-
jai, az állami támogatásból elért 

energetikai beruházásban részt 
vevő tervező és kivitelező cégek 
képviselői, valamint az iskola ta-
nulói, szülői közössége. Az iskola 
energetikai megújulása 104 millió 
forintos európai uniós és állami 
forrásból valósult meg. Soltész 
Miklós államtitkár az ünnepsé-
gen a kormány további 156 millió 
Ft támogatásáról biztosította az 
iskolát.

Popovics Ferencné, az iskola 
igazgatója köszöntő gondola-
taiban a falu oktatástörténetét 
vizsgálva visszaemlékezett az 
1920-as évekre, amikor még 
iskola sem volt az akkor még 
Nyírábrányhoz tartozó faluban, 
így egy kispap járt házról házra 
és tanította olvasásra a gyere-
keket. Majd a Klebelsberg féle 
oktatáspolitikának köszönhe-
tően a tanyasi iskolák vették át 
a vezető szerepet. A településen 
és a három legnépesebb tanyán 
iskola épült, ahol több gyermek 
járt iskolába, mint a falu központi 
intézményébe. Bánházán, 1928-
ban 140 tanuló volt, és közülük 80 
első osztályos. A legalább 50 fős 
osztályokban télen minden gyerek 
egy-egy darab fával érkezett, hogy 
legyen fűtés. Majd 1999-től már 

csak a központi iskolákban folyt a 
tanítás, sajnos így elnéptelened-
tek a tanyák.

Az igazgatónő köszönetét fe-
jezte ki a Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegyének, hogy három 
évvel ezelőtt befogadta az isko-
lát annak ellenére, hogy a tanu-
lók több mint 70 %-a hátrányos 
helyzetű. Azóta a legnagyobb 
jelentőségű fejlődést a lelki élet 
vonatkozásában látja, hiszen kö-
zösen imádkoznak, és templomba 
járnak, valamint ennek köszönhe-
tően a kommunikáció is megvál-
tozott a szülők és tanárok között.

Majd háláját fejezte ki a helyi 
önkormányzatnak, hogy a jelen 
beruházással az épületben teljes 
nyílászáró csere és fűtéskorsze-
rűsítés történt, aminek köszön-
hetően kellemes hőmérsékleten 
folyhat a tanulás az iskolában. Az 
igazgatónő azt is elmondta, hogy 
ebben a tanévben vehették bir-
tokukba az alsós épületet is, ami 
eddig önkormányzati tulajdonban 

volt.
Ezt köve-

tően Pajna 
Zoltán, a me-
gyei közgyű-
lés elnöke 
megköszönte 
a meghitt ün-
nepséget, és 
látva a fellépő 
gyermekek vi-
dám hangula-
tát, kérte őket, 
hogy továbbra 
is töltsék meg 

élettel, lelki energiával, vitalitás-
sal az iskolát, teremtsenek han-
gulatos közösségeket, és mindazt 
amit az iskolában tudásban és ta-
pasztalatban megszereznek, azt 
vigyék haza otthonaikba, adják át 
családjaiknak, ezzel is megtartva, 
fenntartva a települést.

Tasó László országgyűlési 
képviselő folytatva Pajna Zoltán 
gondolatát hozzátette, kétségte-
len, hogy a vidéki, különösen a 
Kelet-magyarországi települé-
sek megtartó képessége országos 
szinten nagy gondot jelent. Mint 
mondta, Fülöpöt nem fenyegeti ez 
a veszély, hiszen a település veze-
tősége szívén viseli a falu sorsát, 
állami és egyházi támogatások-
nak köszönhetően folyamatos fej-
lesztések történnek. Továbbá azt 
is hangsúlyozta, hogy a magyar 
oktatáspolitika ma is megállja a 
helyét, magas színvonalon tör-
ténő oktató-nevelő munkának 
köszönhetően erőteljesebben 
fejlődnek az iskoláink, így a befek-
tetett energia nem elvész, hanem 
megtérül.

Vannak vidéki projekteket tá-
mogató politikusaink is, mint pél-
dául Soltész Miklós államtitkár, 
aki munkájával arra törekszik, 

hogy a minőségi élet vidékre is 
jellemző lehessen. Az államtitkár 
beszédében az iskola védőszent-
je, Néri Szent Fülöp életéből két 
tanulságos történetet emelt ki.

Egyik alkalommal Fülöp atyá-
val egy fiatalember beszélgetett, 
aki nagy elégedettséggel osztotta 
meg tanulmányi sikereit. Fülöp 
atya megdicsérte őt, majd felso-
rolta neki a további előmeneteli 
lehetőségeket, és a végén megkér-
dezte: „és azután?” Fülöp atya itt 
a Jézus Krisztus tanításának a 
befogadására gondolt.

Másik történet szerint Fülöp 
atya egy megbízatást kapott. 
Elöljárói kérésére egy önmagát 
szentnek tartó apáca természet-
fölötti képességeit kellett meg-
vizsgálnia. Amikor Fülöp atya 
megérkezett hozzá, megkérte, 
hogy segítsen lehúzni a sáros csiz-
máját. Az apáca ezt felháborítóan 
visszautasította, mondván nem 
kérhet tőle ilyen alantas dolgot. 
Fülöp atya ezzel a vizsgálódást 
be is fejezte, és elöljáróinak azt 
a választ adta, hogy az apácában 
nincs alázat, tehát nagyon távol 
áll Istentől.

Az államtitkár a következte-
tést levonva elmondta, sok eset-
ben számokkal mérik az iskolák 
erejét, minőségét, de a tanításból 
nem lehet kihagyni a nevelést. Az, 
amit egy felekezeti iskola mind az 
alázatban-, a keresztény-, a nem-
zet szeretetére való nevelésben 
ad, számokban nem mérhető, 
eredménye később kamatozó-
dik, és ezen fog múlni a magyar 
emberek jövője. Ehhez a kormány 
csak a kerete-
ket tudja hoz-
zátenni.

Hut ó c z k i 
Péter polgár-
mester zász-
lóval ajándé-
kozta meg az 
iskolát. Gon-
d o l a t a i b a n 
e l m o n d t a , 
amikor dön-
teniük kellett, 
e g y ér t e l mű 
volt, hogy az 
iskolát újítják fel a településen a 
kormánytól érkezett támogatás-
ból. Hangsúlyozta, ha egy teleülés 
nem akar az elnéptelenedés útján 
haladni, akkor nincs más lehe-
tősége, mint az általános iskola, 
óvoda fejlesztése. Fülöp ezzel a 
beruházással bizonyította irá-
nyát. A polgármester mindemel-
lett a legfontosabb feladatnak azt 
tartja, hogy jó emberek kerüljenek 
ki az iskolából, olyanok, akik meg 
tudják különböztetni az értékeset 
a haszontalantól, a jót a rossztól.

Végül az iskolazászló megál-
dásával zárták az ünnepséget. 
Palánki Ferenc megyéspüspök a 

szertartás előtt azt hangsúlyozta, 
hogy merjünk növekedni, ami a 
kicsiny településen az összefogás 
eredménye. Ha mindenki hozzá-
teszi a maga talentumát, akkor 
csodálatos dolgok valósulnak 
meg.

Majd kifejtette, jó döntés volt 
az iskola átvétele, hiszen ennek 
eredményeként született meg a le-
hetőség, hogy e kicsin községben, 
hitben, szeretetben fejlődhesse-
nek, nevelkedhessenek a diákok.

Majd a megyéspüspök a római 
püspöki szinódus egyik kiemelke-
dő irányáról, a fiatalok kíséréséről 
beszélt. Elmondta, kísérni, segí-
teni kell őket a növekedésükben, 
és abban, hogy felelős, életre szóló 
döntéseket hozzanak. Ennek van-
nak külső és belső tényezői, de az 
igazi értéket a belső növekedés 
jelenti.

Végül a főpásztor köszönetét 
fejezte ki az önkormányzatnak, az 
államnak az eddigi és a követke-
ző időszakban történő beruházás 
támogatásáért.

A műsorban közreműködtek 
az egyeki Szent János Katolikus 
Óvoda, Általános Iskola és AMI 
zeneművészeti tanszak pedagó-
gusai, a helyi iskola tanárai, diák-
jai és a néptánc csoportja.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi 

egyházmegye

Az előző ciklus elején elő-
készített és a második felében 
elindított, részben már befeje-
zett, illetve folyamatban lévő, 
valamint a jövő év elején induló 
beruházási programelemek fel-
pörgették a magyar gazdasá-
got. Az egymás után kezdődő 
magas és mélyépítő munkák a 
választókerületben, valamint 
a régióba betelepülő cégek fel-
szívták a munkaerőbázis még 
szabadon maradt részét, lassan 
a közfoglalkoztatási programok 
indításának elmaradásával kell 
számolni, nincs képzett és ké-
pezhető munkaerő a piacon. 

Minden választókerületi tele-
pülésen Álmosdtól – Vámospércsig 
fejeződtek már be, illetve indultak el 
beruházások és a dömping a 2019-
ben lesz. Kiemelkedő jelentőségű 
közlekedésfejlesztési beruházások 
javítják a megyeszékhely és a gyors-
forgalmi hálózatok elérési lehető-
ségét. A 471-es főút Hajdúsámsont 
elkerülő szakasza a Karácsonyi 
Ünnepek előtt már használatba 
vehető, a Debrecen felé haladó 2 
x 2 sávos kiépítés elkezdődött, és 
jövőre a forgalmi nehézségek miatt 
még nem, de 2020-ban folytatódik 
a belterületi szakasz kiépítése a 
vasúti átjáróval együtt a 4-es út 
csatlakozási pontjáig. A 48-as 
főút építési munkái februárban 
kezdődnek, a források rendelke-
zésre állnak. Karácsonyig az M35-
ös és M4-s autópálya egy fontos 
szakasza is átadásra kerül, aminek 
hatása az egész régióra kiterjed 
és létrejöttében volt szerencsém 
közreműködni. A választókerületi 
összekötő utak felújítása részben 
megtörtént, átadtuk a Nyíra-
csád-Nyíradony, Nyíracsád-Vá-
mospércs, Nyíradony-Nyírlugos 
és a Vámospércs-Bagamér közötti 
útszakasz első ütemét. A hiányzó 
Bagamért és Álmosdot, illetve Fü-
löpöt bekötő utak felújítása 2020-
ban befejeződik. Utóbbiak a Magyar 
Falu Program elemeként kerülnek 
bonyolításra, melyet még 2017-ben 
készítettem elő, több más, napjaink-
ban ismertetett, a magyar vidéket 
fejlődését segítő program mellett 
(CSOK, belterületi útépítések, stb.). 
A TOP forrásaival megvalósuló 
beruházások minden településen 
javítják a közintézmények fenn-
tartásának körülményeit, iskolák, 
óvodák, bölcsődék korszerűsítése 
zajlik Bagamérban, Nyírábrány-
ban, Nyírmártonfalván, fontos 
helyi jelentőségű célok valósulnak 
meg. Szennyvízcsatornázás folyik 
Hajdúhadházon és Létavértesen, 
kerékpárutak épülnek Tégláson, 
Hajdúhadházon, Bocskaikertben 
és Nyíradonyban, csapadékvíz és 
belvízcsatornák, járdák épülnek 

több helyszínen, Nyíracsádon, 
Bocskaikertben, Hajdúsámsonban. 
Komplex városfejlesztési progra-
mok indulnak Hajdúsámsonban, 
Hajdúhadházon, Nyíradonyban, 
Tégláson. A vidékfejlesztési és a 
gazdaságfejlesztési és innovációra 
szánt pályázati források számos, a 
helyi gazdaságot erősítő beruházási 
elképzelés megvalósulását teszik 
lehetővé. Kis és közepes nagysá-
gú vállalkozások, egyházi és civil 
szervezetek kapnak lehetőséget 
kiemelt, helyi, vagy térségi jelen-
tőségű céljaik megvalósításához. 
Energiatakarékos háztartási gé-
pek vásárlásához, épületszigete-
lésekhez kaptak magánszemélyek 
többen is támogatást, folyamatos a 
Széchényi Pihenőkártyák igénylése 

és felhasználása, valamint több te-
lepülésen működnek népkonyhák a 
rászorult családok érdekében. 

A krónikus építőipari kapaci-
tásszükséglet és az emelkedő bé-
rek lassítják, de nem állítják meg 
a magasabb jövedelem érdekében 
külföldön munkát vállaló szakem-
berek, szakmunkások mozgását, de 
egyre többen mérlegelnek és térnek 
vissza hazájukba. 

Természetesen soha nem fog 
megszűnni a külföldi munkavál-
lalás, hiszen az Európai Uniós csat-
lakozás melletti legfontosabb érvek 
egyike volt, elvárt szabadságjog.

A bérek közötti különbséget csak 
mérsékelni lehet, de megszűntetni, 
legalábbis belátható időn belül nem 
realitás. Aki az Euró bevezetésében 
gondolná a különbség megszűné-
sének lehetőségét, az minden bi-
zonnyal nem rendelkezik megfelelő 
információkkal a gazdaság műkö-

déséről. A törekvés egyértelmű, a 
felzárkózás folyamatos és mind 
ezek mellett rendelkezünk egy 
rendkívül fontos adottsággal - a 
biztonsággal, - ami a Föld országai-
ban egyre nagyobb értékké válnak.

Erre vonatkozóan a kormányzó 
pártok álláspontja megegyezik a 
magyar emberek állásfoglalásával, 
így kötelezi a Magyar Országgyű-
lés tagjait. Magyarország Minisz-
terelnöke él ezzel a támogatással, 
megtudja védeni az ország és la-
kóinak érdekeit. Érezhetően ez 
lesz a kulcsfontosságú kérdés a 
következő évben soron következő 
Európai Parlamenti Választáson, 
ahol számítunk a magyar válasz-
tók elkötelezettségére és Európa 
józan gondolkodású szavazóinak 

kiállására.
A mindennapok biztonságát a 

jövő tervezhetősége teszi igazán 
értékessé. Ezért kiemelt figyelmet 
és támogatást kapnak a nemzetet 
alkotó családok az otthonteremtés-
hez, a gyermekvállalás, gyermekne-
veléshez adókedvezmények és tá-
mogatások formájában, fiataljaink a 
továbbtanuláshoz, pályakezdéshez, 
munkavállaláshoz és általánosság-
ban is javulnak a munkavégzés fel-
tételei. A gazdaság megerősítésére 
fordítható források technológiai 
fejlesztésekre, új munkahelyek 
létrehozására adnak lehetőséget 
valamennyi szektor területén.  A 
gazdaság teljesítőképessége lehető-
vé teszi a nyugdíjak reálértékének 
megtartását, érezhető emelkedése 
biztonságosabbá és méltóságtelje-
sebbé teszi az időskort.

Előzőek mellett vannak még 
olyan területek, ahol a szükséges 

források biztosítása eddig korlá-
tozott volt és olyanok is ahová még 
nem fordítottunk kellő figyelmet. 
Láthatóak a kevésbé preferált 
területek, illetve azok, melyek 
problémáinak nagyságát nem jól 
mérték fel. Van javítani való még 
bőven, egyáltalán nem gondolja 
senki, hogy minden a legnagyobb 
rendben lenne. De.

Egyáltalán nincs olyan helyzet 
ma Magyarországon, ahol bárkinek 
félelemben, vagy problémájával el-
szigetelődve kellene élnie, illetve 
semmilyen kilátása nincsen jelen-
legi kedvezőtlen, vagy kifejezetten 
rossz helyzetéből kilábalni. Ha 
mégis ez az érzete, akkor valami-
lyen ezt érzékelő és ellátó rendszer 
nem működik jól, valahol valakik 

hibáznak, vagy éppen hiányzik az 
akarat és a bajban lévő aktivitása. 
Sok esetben a legalapvetőbb lépése-
ket sem teszik meg annak érdeké-
ben, hogy kilátásaik javuljanak, de 
vitathatatlanul igaz, hogy léteznek 
olyan problémák, melyeket a kor-
mányzati rendszer nem ismert fel, 
vagy nem jól kezel. Ezért rendkívül 
fontos, hogy időben kapjunk jelzé-
seket ezekről az esetekről, mert az 
idő múlása a segítség lehetőségét is 
elveszik. Példaképpen 2-3 éve fel-
mondott lakáshitellel már hiába 
keresnek meg bárkit azzal, hogy 
mégis vegye át az eszközkezelő a 
lakását, ezen a módon már nem fog 
segítséget kapni. Ettől függetlenül 
minden bizonnyal van még esély a 
segítségnyújtásra, csak nem szabad 
feladni és nem kell belenyugodni. 

Ezért amikor hisztériakeltést 
látunk és tapasztalunk azoktól, 
akiknek a politikai hozzáállásáról 
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és kínált megoldásaikról a választók tavasszal 
világos véleményt mondtak, bosszantó. 

Ezért rendkívül fontos lenne, hogy a felemelt 
témára vonatkozóan időben és hiteles tájékoz-
tatás kerüljön ki, ami alkalmanként valljuk be, 
nem sikerült fényesen. 

Az is bosszantó, amikor az előterjesztő ma-
gyarázkodásra szorul, mellé az érvelése sem hi-
bátlan, nem oszlatja el a kételyeket. Ez okozza a 
nyugtalanságot és a feszültséget, amit valójá-
ban a félrevezető hírekkel, durva hazugságokkal 
operáló ellenlábasok produkálnak, meggyaláz-
zák a Magyar Parlament tekintélyét, hergelik 
a közvéleményt. Valószínűleg ez a magatartás 
nem fog változni, ezért rendkívül fontos, hogy a 
szükségszerű tájékozódáson túl a vélemény kiala-
kításához ne a médiára támaszkodjunk, hanem 
a „valóságos világra”, vagyis a bennünket körül-
vevő és velünk élők emberek helyzetét vegyük 
alapul. Hitelesnek a tapasztalatot, a közvetlen 
érzékelést kell figyelembe venni, minden más 
csak egy virtuális világba navigál bennünket.   

Ma Magyarországon tervezhető a minden-
napok világa, tervezhető a jövő és vállalható a 
hozzá vezető út. Mindig lesznek, akik segítségre 
szorulnak, akik önerőből még nem, vagy már 
nem lesznek képesek a problémáik kezelésére, 
illetve a tovább lépésre.  Ennek érdekében mű-
ködtetünk szolgálatokat, ellátó szervezeteket, 
intézményeket, de ezek nem segíthetnek senkit 
erőfeszítés nélküli minőségi haladásra, csak 
az alapbiztonságot adhatnak. Ezért továbbra is 
jellemzően azok tudnak gyorsabban haladni és 
magasabbra jutni az élet bármely területén, akik 
megdolgoznak érte, sőt megszenvedik a sikerhez 
vezető utat. 

A siker azonban múlandó és annak hajszolása 
elveszi az időt magától az élettől, ami megada-
tik az embernek. Nem fordítunk kellő időt és 
figyelmet sokszor a családra sem, a közeli hozzá-
tartozókról nem is beszélve. Elmaradnak, vagy 
ritkábbak a közösségi, baráti összejövetelek és 
alig vannak önszerveződő, önkéntes közössé-
geink. Nem vesszük figyelembe, hogy bármit 
elérhetünk, de az időnket nem hosszabbíthatjuk 
meg. Nem tudjuk meddig tart és mit tartogat még.

Ezért arra bíztatom a választókerület lakossá-
gát és minden magyar embernek javaslom, több 
időt fordítsanak a családjaikra és hozzátartozóik-
ra, a barátaikra és a közösségeikre, mert minden 
erőfeszítés hiábavaló, ha nem arra használjuk 
fel, amiért vállaltuk.

Márpedig azért dolgozunk és vállalunk terhe-
ket, hogy megvalósítsuk a terveinket és elérjük 
az álmainkat, tudjunk segíteni azoknak, akik 
számítanak ránk, egészségesek, jó kedvűek, bol-
dogok legyünk és minél több szépet éljünk meg 
földi életünk során.

A szeretet vezérli életünket, még akkor is, ha 
ezt elfedjük és titkoljuk a hétköznapok során.

A Karácsony Szent Ünnepe lehetőséget ad 
arra, hogy átgondoljuk eddigi életünket és a rá-
következő Évben egy valóban Újat kezdjünk.

Ha vannak is nehéz időszakok, érnek ben-
nünket tragédiák és sokszor összeroppanunk a 
ránk nehezedő terhek alatt, mindig eggyel több 
érvünk van amellett, hogy valójában ez a legjobb 
hely, ahol lehetünk. 

Előző gondolatokat figyelmükbe ajánlva kö-
szönöm meg megtisztelő támogatásukat  

és kiállásukat, egyben kívánok 

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és 
Egészségben Sikerekben 

Gazdag Boldog Új Évet!

Tisztelettel
Tasó László

Vegyszermentes szappan készítés 
a Fülöpi Ifjúsági Klub szervezésében…

Gasztronómia

2018. október 27-én, a Fülöpi Ifjúsági Klub szervezésében 
vegyszermentes szappankészítéssel ismerkedhettek meg a 
résztvevők. 

A foglalkozás Nagy Györgyné Ilike tanárnéni vezetésével nagyon 
jó hangulatban telt, valamint a szappanok készítése közben kicsik és 
nagyok egyaránt élvezték a kémiai folyamatokról tartott interaktív 
előadást, melyet Koncz Gyuláné tanárnéninek köszönhetünk. A 
szorgos és ügyes kezeknek hála, rövid idő alatt megannyi illatkombi-
nációjú és formájú szappan készült el.  A minden korosztály számára 
ajánlott vegyszermentes natúr szappanokat a nap végén minden 
résztvevő hazavihette. A klubfoglalkozás a „Humán szolgáltatások 
fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00077” kód-
számú projekt keretében valósult meg.

Jekk Gergő

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A NYÍRADONYI JÁRÁSBAN 
  
Nyíradony Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel, többek között Fülöp Község 
Önkormányzata is támogatást nyert az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben című felhívás keretein belül. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00077 kódszámú, összesen 9 
konzorciumi taggal rendelkező projekt 482, 73 Millió Ft vissza nem térítendő, Európai Uniós 
támogatást fordíthat a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítése mellett,
a hátrányos helyzet csoportok javára az érintett településeken.

A fejlesztés célja egyrészt olyan képzések, ösztönző programok megvalósítása, amelyekkel enyhíthető a 
humán közszolgáltatásokban jelentkező szakemberhiány, másrészt a településeken élő hátrányos helyzetű 
csoportok felkészítése a foglalkoztathatóságra, munkaerő-piacon való megjelenésre. Harmadrészt pedig a 
helyi kisközösségek társadalomszervező szerepének megerősítése a közösségfejlesztés által, valamint a 
vidék megtartó képességének növelése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése. A konzorciumot magában 
foglaló 8 településen – Nyíradony, Vámospércs, Nyírmártonfalva, Nyírábrány, Nyíracsád, Álmosd, Fülöp és 
Bagamér – az elkövetkező 24 hónap során a humán szolgáltatások fejlesztése érdekében képzések, 
szakmai workshopok kerülnek megszervezésre, a foglalkoztatás növelését egyéni fejlesztési folyamatok, 
mentorálás és pályaorientációs foglalkozások segítik. A helyi kisközösségek szerepének növelését családi 
napokkal, egészségfejlesztő rendezvényekkel és klubfoglalkozások indításával szeretnék a települések 
elérni, amelyhez a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat – mint kilencedik konzorciumi tag - programjai is 
hozzájárulnak. A vidék megtartó képességét települési ösztöndíjjal, lakhatási támogatással, a kultúrák 
közötti párbeszédet pedig helyi nemzetiségi napokkal kívánják elősegíteni.  
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2020. március 31.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretein belül valósul meg.

Községünkben havi 1 alkalommal lehetőség nyílik klubfoglalkozásokon történő részvételre.
Klubfoglalkozásainkkal szeretnénk az érdeklődők, résztvevők között baráti légkörben, kellemes idő 
eltöltésére szolgáló foglalkozásokat tartani, melyek során különböző témákban ismeretszerzésre is 
lehetőség nyílik. 

- Közösségben Egymásért Klub – vezetője: Jekk-Bányár Enikő
- Tudatosabb Életért Klub – vezetője: Szűcsné Almási Andrea
- Ifjúsági Klub – vezetője: Tóthné Ratku Zsuzsanna
- „Ferderít Elek” Egészségőr szolgálat – Biróné Sulina Mónika

Bizalommal keressék klubvezetőinket a tevékenységekkel kapcsolatosan bővebb információért.
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A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot 
hirdet  

Járőrtárs 

beosztás betöltésére 

  

A pályázatra cselekvőképes, 18. és 55 év közötti 
érettségizettek jelentkezését várjuk.  

Felvételi követelmény egészségügyi, pszichikai és fizikai 
megfelelés, magyar állampolgárság, valamint büntetlen 
előélet.  

A jelentkezésről bővebb tájékoztatás a HBMRFK Debrecen 
Kossuth utca 20. szám alatt, vagy a 06-70/654-4778-es 
telefonszámon. 

 

 Hozzávalók:
A cukormázhoz:
tojásfehérje ..................................................1 darab
átszitált porcukor ....................................... 20 dkg
ecet ................................................................ 8 csepp
és a többi hozzávaló
liszt ........................................................................1 kg
őrölt fahéj (20 gr), vagy  
6 kávéskanál mézeskalács  
fűszerkeverék.......................................... 1 csomag
szódabikarbóna (15 gr) ..................0.25 csomag
tojássárgája ..................................................3 darab
langyos tej ........................................................... 1 dl
víz ...........................................................................2 dl
méz .................................................................. 35 dkg
cukor ............................................................... 25 dkg
vaj vagy margarin ........................................ 10 dkg

Elkészítés
Összekeverjük a lisztet, fahéjat, szódabikar-
bónát. A tejet elkeverjük a tojás sárgákkal. A 
vizet, mézet, cukrot és a margarint felforral-
juk, langyosra hűtjük. Minden hozzávalót ad-

dig gyúrunk, amíg a tészta az edény falától el 
nem válik. Az elején a tésztát én kézi mixerrel 
szoktam morzsásra keverni, majd kézzel ösz-
szeállítom. Min. 3-4 órát pihentetjük. Egyen-
letes vastagságúra nyújtsuk ki. A kisebb figu-
rákhoz kb. 3 mm vastagra, a nagyobbakhoz, kb 
4-5 mm-re (dupla magas lesz), kiszaggatjuk, 
majd 180 fokon csak 8 percig sütjük! 
A cukormáz receptje: 
A mázhoz nagyon finom szemcséjű porcukor 
szükséges. Ehhez a porcukrot legalább kétszer 
kell átszitálni apró lyukú szűrőn. A tojásfe-
hérjét verjük fel félig habverővel, majd kana-
lanként dolgozzuk bele a porcukrot. Akkor jó 
a máz, ha a felemelt habverőről már csak egé-
szen lassan folyik le. Ekkor keverjünk hozzá 
még 8 csepp ecetet, ami megakadályozza majd 
a cukor kikristályosodását. Kicsi tojást válasz-
szunk, abból is sok máz lesz. Lehetőleg kézi 
habverőt használjunk, a géppel felvert máz 
folyóssá válhat.

Furó Tiborné Marika

A hűvös téli idő beköszöntével fokozottan oda 
kell figyelnünk egészségünk megőrzésére! A 
lehető legjobb, ha természetes vitaminforrás-
ra támaszkodva óvjuk szervezetünket.  

A cékla, az alma és a sárgarépa külön-külön is 
nagyszerű vitamin- és rostforrás. Ezzel a vita-
minbombával elképesztően hatásosan erősít-
hetjük az immunrendszerünket.

Hozzávalók (kb. 0,5 l elkészítéséhez): 
• 1 cékla
• 2 alma
• 1 sárgarépa
• 300 ml víz
• 2 evőkanál méz

Elkészítés:
Tisztítsuk, majd hámozzuk meg a céklát és a 
sárgarépát, majd alaposan mossuk meg az al-
mával együtt. Vágjuk fel a hozzávalókat egyen-
lő darabokra. Víz és méz hozzáadása után tur-
mixoljuk össze. 
Akik nem kedvelnék, frissen facsart citromlé-
vel vagy naranccsal ellensúlyozhatják a cékla 
– kissé „föld” - ízét.
Fogyasztás: lehetőleg éhgyomorra, heti 2-3 
pohárral. 

Jekk Gergő

PUHA MÉZESKALÁCS

IMMUNERŐSÍTÉS A TÉLI IDŐSZAKBAN
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