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Önkormányzati hírek
•
Karácsonyi települési támogatás megállapítása
•
Zárolt előirányzatok feloldása,
rendelkezés felhasználásukról
•
BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatok elbírálása

•
Intézményi gyermekétkeztetés
biztosítása digitális tanrendben részt
vevő gyermekek esetén
•
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Anyakönyvi
hírek
A Képviselő-testület az elmúlt időszakban önkormányzati rendeletet nem alkotott.

SZÜLETÉSEK

A Képviselő-testület az alábbi témákban hozott határozatot :

Horváth Milán Károly
2020.10.17.

•
T O P - 2 . 1 . 3 - 1 6 HB1-2019-00002 számú „Fülöp Község belterületi vízrendezés II. ütem”
című pályázat - projektmenedzsment
feladatainak ellátása beszerzési eljárásban döntés
•
Szociális célú tűzifa beszerzési
eljárásban döntés
•
Gazdaságélénkítő Program keretében ”Gyepszőnyeg előállítás Fülöpön” elnevezésű támogatási kérelemhez kapcsolódóan önerő biztosítása
•
Közalkalmazotti
jogviszony
megszüntetése

Molnár Liza
2020.10.29.

Fülöp Község Önkormányzat Polgármesterének a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelet 1.§.-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat és hatáskörébe eljárva hozott határozatai:
•
Veszélyhelyzet kihirdetéséhez
kapcsolódó intézkedések
•
Óvodavezető pályázat elbírálásához véleményező bizottság létrehozása
•
A 16/2020. (XI.05.) polgármesteri határozat módosítása

HALÁLOZÁSOK
Kiss György
2020.11.09.

Köszöntjük őket!

HÁZASSÁGOK
Keczán Orsolya és Bellon Richárd
2020.10.17.

Szívből gratulálunk!

Rácz Istvánné
(sz. Ratku Ilona)
2020.11.26.
Berki Tiborné
(sz. Kléh Mária)
2020.12.02.

Emléküket
kegyelettel
megőrizzük!
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Rendetlen világban rendrakó Isten
az ünnepünk, hamis a karácsonyunk.
Úgy is mondhatjuk, hogy szertelen,
rendszertelen, mert nincs benne rend,
nincs benne Krisztus. Az ilyen ünnep
pedig nem Istentől van. Mert az Isten
szeretet. Ha szép, igaz, méltó és szeretetben gazdag Karácsonyt szeretnénk,
akkor kezdjük el a rendrakást MOST.
Krisztussal. Mert Ő olyan Vendég, aki
nem sértődik meg, és nem rója fel, ha
a segítségét kérjük a rendrakásban. Hiszen Ő maga a Rend. Az Ő segítsége
nélkül semmi sem sikerülhet.

„Az Isten szeretet”(1Jn 4,16). Ez a szeretet érkezik meg a világba karácsonykor. Az a szeretet, melyet Isten táplál
felénk emberek felé. Az a szeretet, mely
mindennél erősebb kötelék Isten és ember között. Az a szeretet, melyből csak
jó fakad, és gonosz nem származik: ez
a szeretet Jézus Krisztus. Általa megváltozott a világ. Minden új értelmet
kapott, átformálódott. Más lett a világ,
mert az isteni szeretet hajolt le az emberi bűnhöz és gyarlósághoz, hogy azt
átformálja szeretetté Szent Fia, Jézus
Krisztus által.
Tudnunk kell, hogy magyar nyelvünkben a SZER szavunk mit jelent. A SZER
jelentése: REND. E két szó megjelenik
a keresztény kolostorokban is, hiszen a
SZERzetesek különböző RENDekhez
tartoznak. Ebből is láthatjuk, milyen
szorosan egymásba fonódik ez a két
szó: SZER és REND, majd lesz belőlük
RENDSZER.
Az Isten szeretet, ami egyben Rend is.
Ez a Rend maga Jézus, általa lesz ren-

des a világ. Hiszen nemcsak eljött erre
a földre, de elszenvedte bűneinket is a
keresztfán. Harmadnapon pedig feltámadt, és ezáltal elvégezte megváltó
munkáját. Ez a Vendég érkezett hozzánk most karácsonykor. A Vendéget
pedig renddel kellett várnunk. Ez a
rendrakás az advent volt, a tisztítás és
a megtisztulás időszaka. Régen őseink
karácsony közeledtével nem pénzköltéssel készülődtek az ünnepre, hanem
rendrakással. A házat kitakarították kívül-belül, a szőtteseket kicserélték, még
az istállót is kipucolták. Így készültek
a legnagyobb Vendég fogadására. De
nemcsak a környezetüket tisztogatták,
hanem a lelküket is, méghozzá bűnbánattal. Tudták, hogyha a belső készülés
hiányzik, akkor semmit sem ér a külső
dísz.
Mi hogyan készültünk az ünnepre? Hogyan várakoztunk? És kit várunk karácsonykor? Kit akarunk vendégül látni?
Ezt kell eldöntenünk! Ha nincs ott az
ünnepünkben a szívbéli várakozás, Éltető fény, Jézus Krisztus, akkor hamis

Ha Jézus nincs bennünk semmik vagyunk. Mert Jézus türelmes, jóságos.
Nem irigykedik, nem kérkedik, nem
fuvalkodik fel. Az Isten Fia nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga
hasznát, nem gerjed haragra, nem rója
fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak,
de együtt örül az igazsággal. Mindent
elfedez, mindent hisz, mindent remél,
mindent eltűr. Mert Jézus SZERETET,
amely soha el nem múlik. „Aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és
Isten is őbenne.”(1Jn 4,16)
Adja Isten, hogy minden dolgunk szeretetben menjen végbe, és Istennel
együttmunkálkodva tudjunk rendet
rakni életünkben. Mert Rend nélkül,
Szeretet nélkül nincs igaz élet. Csak úgy
lehet Rendes az életünk, ha Jézus nemcsak vendége szívünknek, hanem örökös lakója. Ha számára a szívünk nem
vendéglő, hanem otthon. Kívánom,
hogy mindenkinek legyen egy Jézus
Krisztus nevű örökös lakója!
Komor Csaba
református lelkipásztor
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Fekete István – RORÁTE

Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az
álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak. És még nem tudják: sírásra vagy
nevetésre nyíljanak-e, avagy aludjanak
tovább. Hát, csak pislognak. Enyhe az
idő, a szél csak a kerítések mellett lézeng, ámbár elég hűvösen. Az ablakok
néhol nézik már a hajnalt, néhol nem,
és a csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább csak cuppognak.
Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol
csak árnyak járnak. Néhol kis lámpások imbolyognak és mutatják, hova kell
lépni. Ámbár hiszen sár van mindenütt. Az ég még sötét. A tegnap gondja,
mintha még aludna, a mai még nem ébredt fel. S a falu csak tiszta önmagát viszi a hajnali misére. Ajtó nem csattanik,
kiáltás nincs.
A külső mozgás bekúszik a templomba s megnyugszik. Suttog egy kicsit,
vár, s amikor már a gyertyák lángja is
meggyúlik a várakozástól, felkiált az
időtlen vágy: „Harmatozzatok égi Magasok!”
Mise végére egészen bemelegedett a
templom, szinte otthonos lett. Legalább
is így érezte ezt Baka Máté az alszegből,
de így érezte ezt Hosszú Illés is ugyanonnan. Ámbár, ha tudták volna, hogy
most egy véleményen vannak, aligha
érezték volna, nagy harag volt ugyanis a
két öreg között. Kitartó, régi harag. Formája sem volt már, nem is emlékeztek,
ló volt-e az oka vagy asszony, mindenesetre ragaszkodtak hozzá, mint beteg
szilva a fához.

És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtóban még mozgás,
hát csak ülnek tovább, sőt Illés a lábát is
kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés
nem szereti a tolongást. De egyébként
is ráér. Félszemmel odapislant Mátéra,
hogy alszik-e már, mozdul-e már, de
Máté nem mozdul. Amilyen kutya, konok ember volt világéletében, azt várja – gondolja Illés – hogy én menjek
előbb. De abból nem eszel! Pedig már
a gyertyát is eloltotta a dékán. Azaz a
harangozó, szóval a sekrestyés. Azután:
csend.
Illés gondol erre, gondol arra, állát behúzza a meleg nyakravalóba és a szeme
szép lassan lecsukódik.
– Nem! – ijed meg. – ezt igazán nem
szabad – s Mátéra néz, aki úgy látszik
elaludt.
Hö-hö-hö. Ez hát a híres? – mosolyodik el magában. Pedig három évvel fiatalabb. Nem nagy idő, az igaz, de mégis
csak fiatalabb. Aztán meg, milyen sárgák a fülei. Na, akár a halotté.
Uram Isten! Csak nem lett vele valami?
Harag ide, harag oda – a rothadt szilva
is lepottyanik egyszer a fáról – csendben odamegy Mátéhoz, és kicsit borzongva megérinti a vállát.
– Hallod-e, te! Máté!
Máté felhorkan:
– Hö?! Mi? – és néz Illésre, mint a csodára.
– Te vagy az, Illés?
– Én hát. Hát mondok megnézlek, mert

olyanformán ültél, hogy …
És nézi egymást a két öreg.
A templomban meleg csend, a kőszentek elmosolyodnak.
– Kicsit megszédültem – hazudja Máté.
De áhítattal. Mert tele van a szíve. Szereti most Illést így közel látni. Már elmúlott.
– Há no! Hál Istennek, akko menjünk.
És egymás mellett kicsoszognak a
templomból.
Mi volt ez, Szentatyám? – néz fel egy
pufók kis angyal Szent Péterre, ahogy
az ajtó becsukódott. Olyan meleg lett a
szívem egyszerre.
Két ember kibékült – mondja a főszent.
És melegen sóhajt.
– Hjaj! Csoda! – suttogja a kis angyal.
– Hát bizony. A mai világban …
– És most mit csinálnak?
– Nézz utánuk, fiam.
A két öreg közben Illés háza elé ér. Az
utca üres, a kémények lágy selymet füstölnek a reggelnek, s a kertekben puhán
békét álmodnak a fák.
– Gyere be, Máté, rég voltál nálunk –
mondja Illés. Lángost sütött a lányom…
A kis angyal kérdőn néz a főszentre:
– Mi az a „lángos”, Szentatyám?
A toronyban ekkor hetet ütött az óra.
S e földi hangtól megmerevedtek újra
a szobrok, de a mosolygás mintha ott
maradt volna az arcukon.
Eiben Tamás atya ajánlásával
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Advent – a várakozás, felkészülés ideje

Advent (adventus Domini – Az Úr eljövetele) idején várakozunk, készülődünk a Megváltó eljövetelére minden
esztendőben. Hisz nem akárki érkezik karácsonykor, hanem maga Jézus
Krisztus, s erre rá kell hangolódnunk.
El kell hagynunk a hétköznapok megszokott, már-már unalmasnak tűnő gépies cselekedeteinket, s figyeljünk olyan
dolgokra, melyeket egyébként észre
sem vennénk. Ilyenkor vasárnaponként
megszoktunk gyújtani egy-egy gyertyát
a koszorún. A tűz fényt és meleget ad.
Pont ezekre van szükségünk. Fényre,
hiszen az Örök Világosság jön el hozzánk, és melegre, melyet a Szeretet helyez a szívünkbe. Készülődünk, kitakarítjuk a lakást, s közben talán lelkünket
is tisztítjuk. Sütünk-főzünk a majdan
érkező vendégeknek, de közben tudjuk,
ez alkalommal egy újszülött, különleges vendéget is várunk.
Ez a 2020-as év talán teljesen mást hozott, mint amit gondoltunk. Egy járvány határozta meg eme esztendőt.
Minden ettől függött, találkozásokat,
ünnepeket tett szerényebbé. Nem tudtunk annyiszor együtt lenni, ahányszor
akartunk, nem tudtunk együtt nevetni,
viccelődni családi, baráti összejöveteleken, sőt valljuk be, néha rettegtünk
és rettegünk. Nem ezt vártuk, nem ezt
akartuk. Bezártak minket egy vég nélkülinek tűnően hosszú időre. Kényszerű szabályokat kell betartanunk, és nem
hisszük el, hogy velünk ez történik.
Várakozunk, csakúgy, mint az adventi
időszakban. Elcsendesedünk, magunk-

ba nézünk, s kezdjük értékelni az eddig
olyan természetesnek hitt dolgokat,
mint az együttlét, találkozás, közös ünneplések, melyeket a pandémia elvett
tőlünk. Aggódunk szeretteink egészségéért és a sajátunkért, figyeljük a híreket, mi várható, mikor lesz már ennek
vége. Lehet, karácsonykor sem lehetünk együtt? Hisz az a szeretet ünnepe.
Aki szeret, lélekben is tud ünnepelni, s
megérti, hogy a betlehemi hideg istállóban született Megváltó velünk van
minden pillanatban, s ha egyedül is
érezzük magunkat, a szívünkbe “helyezett” szeretet által velünk vannak, akiket hiányolunk.
Az adventi koszorún az első gyertya a
hitet jelképezi. Elsőként Ádám és Éva
kapott ígéretet a megváltásra. Ez a hit
többezer éven keresztül megmaradt,
s bár egyesek meginogtak, de a Megváltó nem “feledkezett” el megérkezni közénk. Itt van velünk, köztünk. A
második gyertya a reményé. A zsidó
nép kapott ígéretet, hogy közülük fog
származni a Messiás. Ez is teljesült. A
harmadik gyertya az örömé. Szűz Má-

ria megszülte a Fiút, s ez az öröm mindannyiunk számára jó hír. A negyedik
láng a szeretetet jelképezi. Keresztelő
Szent János készítette az utat az emberek szívéhez, s hirdette a Megváltó eljövetelét. Hit, remény, öröm , és szeretet.
Ez a négy szó az út az örök boldogsághoz, s itt a földön egy jobb világhoz. Ha
a mostani nehéz időszak eszünkbe jut,
gondoljunk erre a négy fogalomra is.
Hisz Ő sem könnyű körülmények között jött e világra, de közénk érkezett,
mert szeret minket, s velünk akar lenni
akkor is, ha éppen nem így gondoltuk
földi létünk alakulását. Advent útján
lelkünk is tisztul és örül, mert tudjuk,
hogy az istállóban született gyermek is
képes volt mosolyogni az Őt körülvevő emberekre, s a világra. Mi is vigyük
magunkkal ezt a mosolyt erre az időszakra, hogy a szeretet nyelvén tudjunk
beszélni és gondolkodni Advent szent
napjain. Áldott várakozást, áldott készülődést kívánunk mindenkinek ezen
szép téli napokon!
Török Tamás
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Megemlékezés halottainkról
2020. november 1-jén, Mindenszentek
napján délután 3 órakor a szokásokhoz
hűen ismét a temető ravatalozójánál gyülekeztünk, hogy ökumenikus szertartás
keretében emlékezzünk meg elhunyt szeretteinkről.
A történelmi egyházakat Csingi Zoltán
görögkatolikus paróchus atya, Eiben Tamás római katolikus plébániai kormányzó
atya, és Simon Mátyás református segédlelkész képviselte, és közösen imádkoztak
a hívekkel együtt halottainkért.
Simon Mátyás lelkész úr igehirdetése
előtt röviden bemutatkozott, hiszen az
idén ősztől Fülöp község református lelkipásztora lett. Visszaemlékezve a régebbi
időkre, a Mindenszentek napján évtizedekkel ezelőtt olyan magával ragadó volt,
ahogy az élen a fiatal fáklyás emberekkel
közösen vonultak a temetőbe megemlékezni a hívek. Persze, mint sok régi más
szokás, ez is eltűnőben van, de azért a ha-

lottainkról ma sem feledkezünk meg, s
eljövünk ide emlékezni és imádkozni. Lelkipásztor úr elmondta, a halál a bűneink
oka, s ezzel a tudattal együtt kell élnünk.
Isten is elveszítette egyszülött Fiát, de feltámasztotta, s mi is ebben hiszünk, hisz
velünk is ez fog történni, ezért a halál tulajdonképpen az új élet reménye.
Szent Pál szavai is ezt a hitet táplálják
belénk: “Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus
feltámadt a halálból, hogyan állíthatják
némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus
sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem
támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem.
Ráadásul még Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert Istenről azt tanúsítjuk,
hogy Krisztust feltámasztotta, holott nem
támasztotta fel, ha a halottak egyáltalán
nem támadnak fel. Ha ugyanis a halottak
nem támadnak fel, akkor Krisztus sem tá-

madt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt
fel, semmit sem ér a hitetek, mert még
mindig bűneitekben vagytok. Sőt azok is
elvesztek, akik Krisztusban haltak meg.
Ha csak ebben az életben reménykedünk
Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus
feltámadt a halálból elsőként a halottak
közül. Mivel egy ember idézte elő a halált,
a halottak is egy ember révén támadnak
fel. Amint ugyanis Ádámban mindenki
meghal, úgy Krisztusban mindenki életre
is kel.” (1Kor15, 12-21)
Természetesen az örök élet reménye nélkül hiábavaló lenne földi létünk, hiszen
küzdelmeinknek, gyötrelmeinknek, sőt
betegségeinknek is kell, hogy legyen egy
végcélja, ez pedig nem más, mint az örök
boldogság. Ha egyszer letesszük a lantot,
a hangszer csendben marad, de a dallamok továbbra is csengenek a füleinkben.
A temetőbe nemcsak emlékezni járunk,
hanem a találkozás reménye miatt is, hiszen tudjuk, eljön majd az idő, mikor újra
együtt lehetünk. Ez a világ csak átmenet,
de itt kell kivívnunk a helyet Isten országába. Krisztus útmutatása segít ebben
bennünket., Ő azért jött közénk, hogy
mindenkit üdvözítsen: “Mert úgy szerette
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta
oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen,
hanem örökké éljen.” (Jn3, 16)
A közös megemlékezést követően átvonultunk az egykor itt szolgáló elhunyt
atyák sírjaihoz, s önkormányzatunk képviselői és dolgozói koszorút helyeztek el
Nagy István római katolikus apát atya,
Török István görögkatolikus esperes atya,
és Szarvas Imre egykori iskolaigazgató
nyughelyeire. Ezután a paróchus atya, a
plébániai kormányzó atya, és a lelkész úr
közösen imádkoztak a hívekkel a már tőlünk eltávozott lelki vezetőinkért, egyházakat szolgáló személyekért, és minden
elhunytért, majd a szertartás végeztével
mindenki saját családjainak, ismerőseinek
a sírhelyét kereste fel, és gyújtott érte egy
gyertyát, s mondott el egy imát.
“Nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van
minden.
Meg fogod találni a lelkemet és benne
Egész letisztult szép gyöngéd szeretetemet.
Kérlek, légy szíves… ha lehet, töröld le
könnyeidet,
És ne sírj azért, mert annyira szeretsz
engem.”
(részlet Szent Ágoston: Ne sírj azért,
mert szeretsz című verséből)
Török Tamás
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Jobbá kell tenni a világot

Különleges évszám a 2020 és minden
bizonnyal mély nyomot hagy az emberiség legújabb kori történelmében. Ismerjük és szerencsénkre átéltük az év 11 hónapját, aminek összegzésekor úgy vélem
nagyobb a negatívumok aránya, mint
amire szívesen emlékszünk majd vissza.
Tavasszal a Húsvétra készülődve abban reménykedtünk, legkésőbb a nyár
végére túljutunk a világjárvány okozta
korábban nem próbált nehézségeken, az
őszi korlátozások bevezetésekor abban
bíztunk, hogy Karácsonykor mindenki
az ünnepi asztalhoz ülhet. Advent első
gyertyájának fényében reménykedünk
könnyítésekben, de a védekezést folytatni
kell, legfeljebb csak kisebb engedmények
lehetségesek.
A családok és egyének mindennapjai átalakulóban vannak, a gazdaság új
szerkezete kezd körvonalazódni. Új világrend van kialakulóban, ami még formálódik és szerencsére formálható is, de
rendkívül fontos, hogy utóbbiban az általunk ismert világ lakói jó irányba tartsanak. Az egyre szaporodó káros jelenségek, tematizált folyamatok mellett, amit
a média láthatóan és kézzelfoghatóan
megrendelésre szállít ugyanis rendkívüli
mértékű hangulatromlást okoznak.
Az emberi tragédiák, a családi és egyéni katasztrófák egyébként is nagy számát
tovább mélyíti szenzációhajhászó körítés, a figyelmet mindenáron felkelteni
szándékozó általános ingerküszöb feletti

hatás elérésnek sok esetben embertelen
alkalmazása. Üvölt a bemondó, sikít, vihog a bemondónő amikor bejelenti, hogy
hányan haltak meg itt és ott, valahol, illetve újabb” rekord” született a halálozási
adatok területén! Kiesik a betű az írott
sajtóból, vagy a hírműsor fejvonaláról,
amikor másoknak tragédiát okozó hírről
számolnak be és külön ömlik 25 percenként – fél óránként a frissítés, ha nem
történik valami, akkor az ismétlés, állandó szajkózás! Az embereket szándékosan
rettegésben tartó törekvéseket lehet felfedezni hírcsatornákon, hírportálokon,
nem is beszélve az álhírek gyártásáról,
amit a törvény erejénél fogva a legszigorúbban kellene büntetni. A kereskedelmi
tv csatornákat (is) fenntartó hirdetéseknek állítólag nem lehet, de meggyőződésem, hogy szándék kérdése a kordában
tartása, mert ahogyan berobban egy figyelmet igénylő adásba a reklám, az egyszerűen merénylet az idegrendszer ellen.
A frusztráció folyamatos fenntartása pedig tudjuk a szorongó embert vásárlásra
készteti, az aggódás olyan lépésekre sarkallja, amit normál, nem zaklatott állapotban kontrollálni tudna. A hírgyártás
ma a világ rákfenéje, a kommunikációs
tér a nagytőke legfontosabb fegyvere és
amikor ez a politikai erőtérben szövetkezik, annak mindig ezrek, milliók lesznek
kárvallottjai.
Ezzel egy időben szerencsére erősödik
az igény a változásra is, a szétzilált nem-

zetek és országok polgárai egyre jobban
érzik szükségét a tisztánlátásnak, egyre
fontosabbnak látják hazájuk sorsát és közösségeik, családjaik értékének elsődlegességét.
Változtatni akarnak a körülöttük lévő
világon, mert most a saját bőrükön tapasztalhatják, hogy a tőke nem karitatív,
a pénz nem mindenható, ha nincs értelmes és erős szándék, családok, közösségek tűnhetnek el, szűnhetnek meg, amit
csak egy statisztikai adat, vagy egy szalagcím fog jelezni. Az egyetemes emberi
értékek tiszteletben tartása és a mindennapi értelmes élet szervezése nem válhat
el egymástól. Nem előzhetik meg gazdasági, kulturális, politikai érdekek a családok és közösségek érdekeit. Nem írhatják felül tőke és befolyásolási erejüknél
fogva az emberi élet törvényszerűségeit
néhányan, mert egyéni céljaik vannak
és nem lehet előbbiek belátására bízni a
változást, nekünk magunknak, a magunk
erejéből, szövetségeseket találva kell
kezdeni a változtatást. Jobb világot kell
építeni attól, amit eddig összehoztunk,
mert sokkal biztonságosabban és sokkal
magasabb színvonalon élhetnénk, mert
sokkal több érték van az életünkben,
mint amit visszaigazol a környezetünk,
mert sokkal jobb emberek vagyunk, mint
amit a véleményvezérekkel kimondanak
rólunk és azért, mert képesek is vagyunk
egy emberibb és több jóval, szépséggel és
élménnyel teli életet élni és hozzá segíteni
másokat is.
Nem hittük el, hogy az egészségnél
nincs fontosabb, pedig minden szülő erre
tanítja gyermekeit, nem hittük el, hogy
amit mi teszünk másokkal, arra számíthatunk mi is és nem hittük el, hogy az
élet mennyire fontos és mennyi szépség
van benne.
Az Édenkert almájába mindannyian
beleharaptunk, talán akkor is megkóstoltuk volna, ha nem bíztatnak rá, csupán
azért, mert emberek vagyunk.
Meggyőződésem azonban, hogy képesek vagyunk változtatni is az életünkön.
Jobbá kell tenni a világot, mert most
nagy árat fizetünk azért, hogy rádöbbenjünk, minden igaz, amire tanítottak bennünket:
- az életnél nincs fontosabb, a szeretetnél nincs erősebb.
Tasó László
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II. Fülöpi tökfaragó verseny

Tavaly október végén nagy sikert aratott az
első tökfaragó verseny, nagyon sokan eljöttek a Művelődési Házba, és készítettek a tökökből remekműveket. Olyan nagy számú
alkotás volt, hogy sorba rakva is alig fértek
el a színpadon.
Az idén sajnos a járvány miatt nem tudtunk közös “tökünnepet” tartani, de a versenyt most ősszel is meghirdettük azzal a
különbséggel, hogy a tökfaragást otthon
kellett elvégezni, és a kész alkotásokat október 29-ig kellett felhozni a nagyterem
színpadjára.
Sokan úgy hiszik, a Halloween szokása az
Amerikai Egyesült Államokból származik, de igazából ez egy ősi kelta ünnep, a
Samhain (nyár vége), mely szerint október
31-én a világ rendje felborul, eltűnik a ha-

tár az evilág és a túlvilág között, az emberfeletti lények és a halottak szabadon járhatnak közöttünk. Sok szertartás kapcsolódott
ezen ünnephez, melynek célja a szellemek
távoltartása volt. A Halloween (All Hallows
Eve) jelentése: Mindenszentek előestéje.
Ezt a szokást Észak-Amerikába az 1840-es
években vitték be az ír telepesek, akik akkor még karórépából készítettek faragott
lámpást, de mivel a tök az USA-ba őshonos, és könnyebb látványosabb lámpást
faragni belőle, ezért hamar elkezdett terjedni a tökfaragás. A halloweeni szokások
hazánkban a 2000-es évek elején kezdtek elterjedni, s ma már itt is szerveznek
Halloween bulikat, készítenek töklámpást,
és öltöznek ijesztő jelmezekbe.
Visszatérve a fülöpi versenyünkre, mivel

nem “élőben” zajlott a küzdelem, nyilván
kevesebb jelentkező akadt, de akik mégis
úgy gondolták, hogy megmérettetik magukat, remek faragásokat készítettek, 9
gyönyörű tököt láthatott a zsűri. A képzeletbeli dobogó felső fokára Papp Attila állhatott, mögötte Tóth Ákos és Bognár Hanna végzett, míg a különdíjat Balogh Bence
érdemelte ki, de összességében mindenki
nagyon jól teljesített, s megérdemelten vihette haza az önkormányzatunk ajándékát.
Reméljük, jövőre a III. Fülöpi Tökfaragó
Verseny ismét közösen, együtt ünnepelve
fog lezajlani, és csapunk majd egy “tök jó”
bulit, ahol felnőtt és gyermek egyaránt jól
fogja magát érezni.
Török Tamás
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Bemutatkozás

Áldás, Békesség! Nagy szeretettel köszöntöm ezen sorok olvasóit! Simon Mátyás segédlelkész vagyok, feleségemmel
Simon Zitával, a fülöpi, nyírábrányi és
nyírmártonfalvai református gyülekezetekben látjuk el a szolgálatokat szeptember
1-től. Kérem engedjék meg, hogy néhány
szóban bemutatkozzam.
Bár Budapesten születtem, de nem sok kötődésem van a fővároshoz. 2 éves voltam,
amikor édesapám meghalt, ezért anyukámmal visszaköltöztünk az anyai nagyapámhoz Székelybe. Ebben a kis szabolcsi
faluban nőttem fel. Gyermekkoromban sokat jártam a rokonaimmal a római katolikus templomba, de az általános iskola után
elmaradoztam. Valami azonban úgy éreztem, hogy hiányzik az életemből. Ezért 16
évesen úgy döntöttem, hogy megveszem
életem első Bibliáját. Szorgosan olvastam
azt, majd egy barátom révén megismerkedtem egy református gyülekezettel, s egy
időnként ott szolgáló, akkor már nyugal-

mazott lelkipásztorral. A vele való beszélgetés és a közösség erejének megtapasztalása
nagy hatással volt rám. Ezután elkezdtem
járni a székelyi gyülekezetbe, ahol 19 évesen konfirmáltam. Az érettségi vizsga után
elvégeztem egy 2 éves elektrotechnikus
képzést is Nyíregyházán, s közben Kisvárdán a Református Gimnáziumban hittanból érettségiztem, majd Isten elhívásának
engedelmeskedve jelentkeztem a Debreceni Hittudományi Egyetemre lelkész szakra,
ahová felvételt nyertem.
Itt ismerkedtem meg a feleségemmel Zitával. Ő Tiszacsegéről, a Hortobágy mellől
származik, egy négygyermekes, református családból. 16 évesen konfirmált a húgával együtt. Bár akkor még sok mindent
nem értett meg, mégis az akkor hallottak
mélyen gyökeret vertek a szívében, egy év
múlva pedig a gyülekezet egyik legaktívabb
tagja lett, s szeretett volna minél többet
megtudni Istenről, így ő is lelkész szakra
jelentkezett.
Már az egyetem évei alatt is igyekeztünk
kipróbálni magunkat különböző szolgálatokban. Nyaranta általában 3–4 gyermektábor megszervezésében segédkeztünk, az
egyetemen pedig részt vettünk a diákság
hitéleti alkalmainak megszervezésében.
Gyakorlati évünket Szentesen töltöttük. A
tavalyi évet pedig én a téglási, geszterédi,
bökönyi, feleségem pedig a nyíradonyi
református gyülekezetben, főként hittanoktatással. Szeptembertől megadatott a lehetőség, hogy olyan gyülekezetekbe kerüljünk, ahol közösen szolgálhatunk, egymást
segítve.
Szeretnénk – amint a helyzet lehetővé teszi – összefogni a református közösségeket,
megkeresni azokat, akik vágynak Isten igéjére. Sajnos a járványhelyzet miatt ez most
nehéz, hiszen a megszokott módon nem

találkozhatunk, nem tarthatunk istentiszteletet. De, hogy ne maradjon ki Isten
igéje, s a közösséghez való tartozás érzése
az életünkből egy gyülekezeti újságot indítottunk Keret címmel, amit igyekszünk
minden reformátushoz és érdeklődőhöz
eljuttatni, hogy ebben a bizonytalan és válságos helyzetben is legyen egy biztos pont
– Az Isten igéje – az életünkben, amiből
erőt meríthetünk, hogy valódi ünnepünk,
ünnepi készülődésünk lehessen. Mert, bár
a forma más is a vírushelyzet miatt, a tartalom mindig ugyanaz: A karácsonykor értünk megszületett Jézus Krisztus!
Köszönöm, hogy megtiszteltek azzal, hogy
elolvasták soraimat. Áldott ünnepi készülődést kívánunk feleségemmel Önöknek!
Simon Mátyás
református lelkész

Online oktatás egy középiskolás szemszögéből
November 10-e óta újra itthonról tanulunk. Hirtelen ért minket a hír, de mivel
már egyszer átestünk ezen a gyors digitalizálódáson, így szerencsére zökkenőmentesen ment az átállás.
Furcsa volt reggel felkelni, és nem kapkodva az iskolába menni, hanem csak leülni
a számítógép elé, és várni az aznapi órák
anyagát.
Az online tanulásnak, bár nehezen hihető,
de vannak pozitív oldalai is a sok negatív
mellett. Például nem kell túl korán kelni,
és így nem vagyunk annyira kimerültek,
illetve annyi időt tudunk szánni egy adott
leckére, amennyi számunkra szükséges,
vagy akár az is, hogy nem kell korán reggel
a hidegbe kimenni. Azonban tény és való,
hogy a nehezebb tantárgyak kicsit feladják
a leckét.
A legrosszabb dolog azonban az, hogy nem
találkozhatunk minden nap az osztálytár-

sainkkal és barátainkkal teljes életnagyságban.
Így lassan egy hónap után azt veszem észre,
hogy a tanárok és a diákok egyaránt kezdik
megszokni ezt a tanulási formát és még az
is lehet, hogy a jövőben a diákok sűrűbben

fognak így tanulni.
Bármennyire is jó itthon lenni, vágyunk
vissza az iskolapadba.
Nagy Zsófia
középiskolás tanuló
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Élménypedagógiai óra
a fülöpi iskolában

Gyakorló hittanárként tapasztalatból tu-

dom, hogy a gyerekeknek, főleg az alsó
tagozatos korosztálynak nehéz elmagyarázni az örök élettel kapcsolatos
tudnivalókat. Több élménypedagógiai
és KETT- módszertani tanfolyamon
vettem már részt, és úgy gondoltam, itt
a lehetőség, hogy az eddig tanult dolgokat kamatoztassam a fülöpi általános
iskolában.
A két módszerről a következőket kell
tudni. Az élménypedagógia lényege,
hogy a tanítandó anyagot játékos, élményszerű formában adjuk át a gyerekeknek. Sokan azt gondolják, hogy

„csak játszunk”, de ez nem fedi a valóságot. A gyermek minden tevékenységének az alapja a játék. Tapasztalatból tudom, hogy azok a gyerekek, akik órán
nehezen leköthetők, ezzel a módszerrel sok dolgot megtanulnak, a nagyon
szorgalmasok pedig szinte szárnyalnak!
A KETT- módszer leegyszerűsítve padlóképes foglalkozást jelent. Lényege,
hogy a történet, vagy a tananyag átadása úgy történik, hogy közben közösen
egy padlón elhelyezett képet készítünk
különböző anyagokból, eszközökből,
mindenki a saját elképzelése szerint.
Ez egy alkotási folyamat, mely szintén

mély nyomot hagy a gyermekben, így
rögzül a történet, vagy a legfontosabb
mondanivaló.
Az őszi szünet utáni héten került sor
ezekre a hittan órákra, 1-4. évfolyamban a teljes osztállyal. Mivel Mindenszentek és Halottak napja után voltunk,
ezért az örök életről és a mennyországról beszélgettünk. Magáról az óráról
nem szeretnék sokat beszélni, hiszen a
képek magukért beszélnek. Annyit szeretnék leírni, hogy az óra elején énekkel
és mondókával kezdtünk, kialakítottuk
a képünk középpontját. Ezekbe a feladatokba igyekszek mindig lehetőleg
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sok gyereket bevonni, hogy érezzék az
összetartozást, és az együtt munkálkodás fontosságát. A központi kép elké-

szítése után a lényegi mondani valóra
tértem rá, itt a mennyország és az angyalok, elhunyt hozzátartozóink sorsa
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volt a fontos mondanivaló. A tényleges
alkotás a személyes angyalunk képének
elkészítése volt. Ez a kép a saját fantáziájukra volt bízva. Gyönyörű alkotások
készültek! Egyetlenegy sem volt hasonló a másikhoz! A végén „lefényképeztük” az alkotásunkat, megnéztük a
többiekét is, és a „fényképet” előbb az
emlékeinkbe, majd a szívünkbe mentettük.
Nagyon szeretem az ilyen órákat, mert
más a hangulatuk, és mégis sokat ad
a gyermeknek. Nagyon kérem ezért
a szülőket, ha azt mondja a gyermek,
hogy csak játszottunk az órán, akkor
gondoljon arra, hogy ez is egy módszer
mellyel a gyermek hitbeli tudását és fejlődését segítjük elő.
Nagy Attiláné
hittanár

Szent Miklós napja 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”.
Mindkét csoport énekekkel, versekkel és
rajzokkal készül a Mikulás köszöntésére.
Az örömmel tanult dalaikat, mondókáikat
közösen mondják el, de vannak bátrabb
gyerekek, akik önállóan is énekelnek. Hetekkel előtte készülünk, hogy örömet szerezhessünk a Mikulásnak.
A hosszú előkészület a délelőttöt, vagy

akár az egész napot átszövi. Napokkal
előtte megteremtjük a hangulatot, szorgalmasan színezik, festik a Mikulás csizmáját, mikulást hajtogatunk, ragasztunk,
aranydiót készítünk, almát, mandarint pucolunk, illatával becsalogatjuk a Mikulást
a szívünkbe.
A faliújság, folyosó, csoportszoba díszítésével (mely egységes óvodánkban) is megteremtjük az ünnepi hangulatot a gyerekek
rajzaival, alkotásaival, égőkkel, mikulás
díszekkel.
Idén a kialakult helyzet miatt rendhagyó
módon érkezett a Mikulás. Az épületbe
sajnos nem tudott bejönni. A gyerekek a
megtisztított csizmáikat az ablakpárkány-

ra készítették ki, izgatottan lesve a csoda
érkezését. Délelőtt 10 órakor pillantották
meg az ablakon kopogtató jóságos Mikulást és segítőjét, a barátságos Krampuszt.
Hatalmas örömmel és izgalommal fogadták. Nyitott ablak mellett énekeltek és
mondták el verseiket, adták át rajzaikat,
ajándékaikat. Az otthon lévő gyerekekhez
is ellátogatott, hatalmas meglepetést szerezve nekik.
A megváltozott körülmények ellenére is,
igazán meghitt, örömteli percekben volt
része a gyerekeknek a délelőtt folyamán.
Hutóczki Valéria
h. óvodavezető
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Konferenciasorozatot tartottak a
hátránykompenzáció jegyében
Nyolc település bevonásával sikeresen
zárult a hátrányos helyzetben élők felzárkóztatását célzó programsorozat
Két évvel ezelőtt indult, s 2020-ban ér
véget az a programsorozat, melyben
Nyíradony járásszékhely irányításával Nyíradony, Nyíracsád, Nyírábrány,
Nyírmártonfalva, Vámospércs, Bagamér, Álmosd, Fülöp konzorciumi
települések célcsoportjai és szakemberei vettek részt. A hátrányos helyzetben élő roma és nem roma lakosok
felzárkóztatását célzó rendezvények
eredményességéhez a helyi szakmai
megvalósítókon kívül a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat, mint kilencedik konzorciumi tag programjai is
hozzájárultak. A pályázati támogatással
megvalósult projekt szakmai vezetője
a nyíradonyi Molnár Csilla volt, aki a
két év munkáját így foglalta össze. – A
programnak két irányvonala volt. Az
egyik a hátrányos helyzetben élő emberek felzárkóztatása, visszairányítása a munkaerőpiacra, a másik, a már
humánszolgáltatás területén dolgozó
munkatársak képzése, továbbképzése
volt. Valamennyi résztvevő településen
klubok alakultak a tudatosabb életért,
a közösségek összefogásáért, de működött ifjúsági klub és diákszövetség
is. Ezeken keresztül próbáltunk kompetenciafejlesztést elérni a célcsoport
tagjainál, valamint a mentális egészség
fejlesztésével is folyamatosan foglalkoztak a szakemberek, akik csoportos
és egyéni mentorálást is végeztek – fogalmazott a szakmai vezető.
Színes volt a programelemek palettája
A klubfoglalkozások mellett helyi nemzetiségi és családi napokat szerveztek,
települési és megyei ösztöndíjak segítették a közép- és felsőoktatásban
résztvevő tanulókat, amivel a helyben
maradást próbálták elősegíteni. Fontos eleme volt a programsorozatnak
a szívességbank, ami a másokon való
önzetlen segítségnyújtásra irányította a
figyelmet, de szerveztek család- és gyermekjóléti preventív programokat, pályaorientációs foglalkozásokat, és sze-

métszedési akciókat is,
valamint egy vándorkiállítást, mely a kultúrák
közötti kommunikáció
vizuális formában megvalósuló elősegítését célozta meg. A programsorozat két konferenciával
zárult. Az elsőre október
23-án Nyíradonyban került sor, melyen a résztvevő szakemberek vettek
részt, és számoltak be a
programelemek megvalósítása során szerzett tapasztalatokról. A második, novemberben tartott
konferenciának három roma származású vendége is volt - Balogh Szilvia
szociálpedagógus, az Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesületének elnöke,
Horváth István Nyíradony Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke és Horváth-Balogh Szabrina családgondozó -, akik saját élettapasztalatukat osztották meg arról, hogyan lehet
kitörni az előítéletek rabságából.
Legyen hosszú távú a hozadék
Tasó Béla, Nyíradony város polgármestere örömmel fogadta és támogatta
a kezdeményezést. – Minden lehetőség és minden segítség fontos, amivel
a hátrányos helyzetben élő embereket
támogathatjuk. Ugyanakkor szükségesnek tartom a magyar kormány, a

magyar állam és az Európai Unió támogatását is, aminek köszönhetően a
programok megvalósulhatnak. Célunk
volt, hogy olyan kezdeményezés induljon el, melyre további programokat
is ráépíthetünk. Ezzel elérhetjük, hogy
hosszabb távon is legyen hozadéka a
projektnek, hiszen a hátrányos helyzetben élő emberek integrációja, felzárkóztatása szempontjából elengedhetetlen a több generáción átívelő példaadás
és folyamatos motiváció – fogalmazott
a konzorciumvezető polgármester, aki
fontosnak tartja, hogy a mai tizenévesek már abban a szellemben szocializálódjanak, hogy érezzék, van kitörési
lehetőség, van segítség az állam és a települések részéről egyaránt.
Kedves Zilahi Enikő
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Az őszi szezon értékelése
A 2020-as tavaszi szezon az első két fordulót követően a világjárvány miatt sajnos
véget ért, és az egész bajnokság törlésre
került, amit nagyon sajnálhatunk, hiszen
a 3. helyen álltunk, de hát az egészség a
legfontosabb, ezért el kellett fogadnunk a
döntéshozók határozatát. A nyár folyamán
enyhült a pandémia, ami lehetővé tette,
hogy néhány edzőmeccsel megpróbáljunk
felkészülni az előttünk álló új szezonra. A
játékoskeretben nagy mozgás, sok változás
volt, össze kellett szoknia a csapatnak, és
a szezon elején még eltiltások és sérülések is nehezítették a helyzetünket. Az első
három meccset elbuktuk, ráadásul elég
súlyos vereségeket szenvedtünk, a gólkülönbségünk 3-16 volt. Puff neki, nem ezt
akartuk, a népszerű slágert idézve ezek
után egy kicsit szomorkás volt a hangulatunk. A 4. fordulóban a helyi El Clasico
várt ránk, Nyírábrány csapatát fogadtuk, és
végre nyertünk 3-1-re, ami a rossz kezdet
után különösen fontos volt számunkra. Az
ezt követő 7 meccsből 4-et megnyertünk,
kettőt elveszítettünk, és az utolsó körben
volt egy döntetlenünk Újszentmargita csapata ellen, ahol sajnos az utolsó pillanatban engedtünk ki a 2 pontot a zsebünkből.
Ezzel a 12 csapatos mezőnyben a 6. helyen
állunk 16 megszerzett ponttal, s reményeink szerint a tavasszal feljebb zárkózunk a
tabellán, s bízunk benne, a járvány is véget
ér addigra. Öröm volt látni, hogy a kezdeti
nehézségek után sem esett össze a csapat,
mindenki tette a dolgát, nem mutogattunk
egymásra, hanem küzdöttünk, aminek végül meg is lett az eredménye.Természetesen összefogás nélkül nem érhettünk volna
el ilyen szép eredményeket, nagyon szépen köszönjük a segítséget és a támogatást
Hutóczki Péter polgármester úrnak és az

önkormányzatunknak, a sok munkát Sándor László edzőnek, Bányai Imre és Jekk
Gergő elnökségi tagnak, Csák Pál szertárosnak, és természetesen a játékosainknak.
Hálásak vagyunk a Sörkert Kft-nek a mérkőzések utáni vendéglátásokért, Csák István főszurkolónak a szép dekorációkért és

minden pályán megjelenő érdeklődőnek a
szurkolásért. Reméljük, a továbbiakban is
rá fogunk szolgálni erre a bizalomra, ezért
megteszünk minden tőlünk telhetőt.
HAJRÁ FÜLÖP!

Török Tamás

50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ

ARANYLAKODALOM

2020. november 14-én nagy
nap köszöntött Nagy Imrére és feleségére, Birki Máriára, hiszen 50 évvel ezelőtt
ezen a jeles napon fogadtak
örök hűséget egymásnak.
A hosszú évek alatt jóbanrosszban kitartottak egymás mellett, és a sok nehézséget mindig elviselhetőbbé
tette az egymás iránti szeretet és hűség, s ez a ragaszkodás mindig erőt adott számukra. Hutóczki Péter polgármester úr Fülöp
Község Önkormányzata és településünk lakói nevében köszöntötte az aranylakodalmas házaspárt. Isten áldását és jó egészséget kívánunk az ünnepelteknek és szeretteiknek egyaránt!

Ez év november 28-a Pogány Sándor és felesége, Buzi Erzsébet számára nagy ünnepnap volt, hiszen
50 éve ezen a napon kötöttek házasságot egymással. Örök hűséget
ígértek akkor egymásnak, s ez mind
a mai napig kíséri őket, kitartanak
egymás mellett örömben és nehézségben. Kis szónak tűnhetett akkor
az “igen”, de minden egyes betűje
folyamatosan nagyobbodott az eltelt évek alatt, és bizony az akkori ígéret mind a mai napig kíséri az
ötven éves házasokat, s erőt ad a mindennapokhoz. Hutóczki Péter
polgármester úr Fülöp Község Önkormányzata és kicsiny községünk
lakói nevében köszöntötte az aranylakodalmas házaspárt. Isten éltesse sokáig jó egészségben az ünnepelteket és szeretteiket egyaránt!
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GASZTRONÓMIA

Hozzávalók a tésztához:
•
•
•
•
•
•

6 tojás
6 evőkanál porcukor
10 dkg RAMA sütőmargarin
6 evőkanál finomliszt
fél csomag sütőpor
2 evőkanál keserű kakaópor

Hozzávalók a tepsi kikenéséhez:
•
•

RAMA sütőmargarin
finomliszt

Hozzávalók a krémhez:
•
1 csomag (49 g) főznivaló vaníliaízű pudingpor
•
3 dl tej
•
25-30 dkg porcukor
•
20 dkg RAMA sütőmargarin
•
50 dkg fagyasztott gesztenyemas�sza
•
2 evőkanál rum
Hozzávalók a tetejére:
•
•
•
•

6 dl habtejszín
1 csomag habfixáló
3-4 evőkanál kristálycukor
2 evőkanál keserű kakaópor

Elkészítése:
A tojások sárgáját a cukorral habosra ke-

verjük. Az olvasztott, de nem meleg margarint belecsurgatjuk, 1-2 percig tovább
keverjük. A lisztet a sütőporral és a kakaóval összeforgatjuk, egyharmadát az előzőekre szitáljuk, de még nem keverjük el.
A tojásfehérjét kemény habbá verjük, egyharmadát a masszára kanalazzuk, óvatosan
összeforgatjuk. A többi kakaós lisztet és
tojáshabot ugyanígy, két részletben hozzáadjuk.
Egy nagy tepsit margarinnal kikenünk, belisztezünk, és a tésztát 30 x 30 cm nagyságban rásimítjuk. Előmelegített sütőben, közepes lánggal kb. 20 perc alatt megsütjük.
A krémhez a pudingport a tejben, 10 dkg
porcukorral ízesítve sűrűre főzzük, hűlni

hagyjuk. A puha margarint először magában, majd a többi porcukorral keverjük habosra. A fölengedett, puha gesztenyemas�szát átpasszírozuk, a cukros margarinhoz
keverjük a hideg vaníliakrémmel együtt, a
rummal ízesítjük. Egyenletesen a tésztára
kenjük.
A tejszínt kemény habbá verjük, a vége
felé először a habfixálót, majd apránként a
cukrot keverjük bele. Egyenletesen a gesztenyekrémre simítjuk, a tetejére kakaóport
szitálunk, és rövid időre behűtjük, hogy
egy kicsit megdermedjen. Tálaláskor forró
vízbe mártott késsel kockákra vágjuk.
Jó étvágyat kívánok!

Közben elkészítjük a tölteléket. A tejet felforraljuk, hozzáadjuk a cukrot, a diót vagy
a mákot, a reszelt citromhéjat, és a maradék
fél csomag vaníliás cukrot, és közben jól
összekavarjuk. A felforralás után kihűtjük.
A megkelt tésztákat kinyújtjuk, a töltelék-

kel megtöltjük, feltekerjük, és belerakjuk a
tepsibe, és még fél órát pihentetjük. Ezután
megkenjük tojássárgájával, és megsütjük.
Jó étvágyat kívánok!

Pappné Bodnár Mónika

Bejgli
Hozzávalók a tésztához:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fél kg liszt
5 dkg vaj
5 dkg porcukor
2 tojássárgája
2 dl tej
2 dkg élesztő
fél csomag vaníliás cukor
csipet só
reszelt citromhéj

Hozzávalók a töltelékhez:
•
•
•
•
•

fél kg darált dió vagy mák
20 dkg cukor
2 dl tej
fél csomag vaníliás cukor
reszelt citromhéj

Elkészítése:
A tejet meglangyosítjuk, elkeverjük benne az élesztőt, egy kanálnyi porcukrot, 4
kanálnyi lisztet, és hagyjuk megkelni. A
maradék lisztben elmorzsoljuk a vajat, és
hozzadjuk a sót, a maradék porcukrot, egy
fél csomag vaníliás cukrot, a reszelt citromhéjat, a tojássárgáját, és a megkelt élesztős
tejet. A tésztát összegyúrjuk, letakarjuk,
és megkelesztjük. Ha megkelt, újból jól átgyúrjuk, két cipót formálunk belőle, és egy
ideig ismét pihentetjük.

Sulina Mónika
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Sajtóközlemény a program indításáról
A Belügyminisztérium Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében a 1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozat alapján programokat indított a kedvezményezett településeken gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő, foglalkoztatást elősegítő beruházások támogatása érdekében.
Fülöp Község Önkormányzata gyepszőnyeg előállító üzem létrehozására nyújtott be támogatási kérelmet 2020.
szeptember 11-én. A program keretében 10 ha önkormányzati tulajdonú területen valósul meg gyeptelep kialakítása, eszközbeszerzés és raktárcsarnok kerül felújításra. Várhatóan 2021. tavaszán lehet elkezdeni termőterület
kialakítását (magágy-, öntözőrendszer kialakítás, kútfúrás, kerítés kiépítés). Ezzel párhuzamosan elkezdődik
a raktárcsarnok felújítása (nyílászárók cseréje, fűtésrendszer felújítás, iroda helyiségek kialakítása), amely a
termesztéshez szükséges gépek elhelyezéséül, és a dolgozók irodáinak, szociális helyiségeinek biztosításául
szolgál.
A támogatási döntésről szóló értesítő levél 2020.11.23-án született meg. A tevékenység megvalósításához az
Önkormányzat 200.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Támogatás intenzitás: 100%
A program fizikai befejezésének dátuma: 2021.11.30. A program befejezését követően a településen 3 új munkahely létesül, akiket legalább három éven keresztül szükséges foglakoztatni, az üzem öt éves fenntartási időszaka
mellett.

Támogató: Belügyminisztérium
Kedvezményezett neve: Fülöp Község Önkormányzata
Program címe: Fülöp Grass – Gyepszőnyeg előállítás Fülöp településen
Támogatás mértéke: 200.000.000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Program fizikai befejezésének időpontja: 2021.11.30.

HIRDETMÉNY
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve a 8/2017. (III.20.) számú önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy Fülöp
Község közigazgatási területére vonatkozó településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási terv (a
továbbiakban együtt: településrendezési eszközök) tervezete elkészült a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával.
A Korm. rendelet 36.§-a alapján a településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása teljes eljárásban történik.
Az eljárás véleményezési szakaszban van. A tervdokumentáció 2020. november 30. napjától megtekinthető a www.
fulopkozseg.hu honlapon
A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendeletben meghatározott Partnerek élhetnek.
A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2020. december 2-tól 2020. december 22. napjáig tart.
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a fenti időszakban, kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott szövegszerű, indokolással ellátott véleményben lehet.
Tájékoztatjuk az érintetteket hogy a veszélyhelyzetre tekintettel – a 2020. évi LVIII. törvény 165.§. (2) bekezdés b.) és c.)
pontja alapján a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően – a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le, valamint a lakossági fórum helyett is elektronikus úton történő
véleménynyilvánításra van lehetőség a fulop.polgarmester@gmail.com e-mail címen.
A véleményezési eljárás alatt kérdést lehet feltenni a dokumentációval kapcsolatban a fulop.polgarmester@gmail.com
e-mail címen, vagy a 06 20 669 6093 telefonszámon.
Fülöp, 2020. november 30.
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