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Trianon – 100 év fájdalom

2020. június 4-én, a szégyenletes Trianoni Békediktátum 100 éves évfordulóján 16 óra 32 perckor országszerte megszólaltak templomainkban a harangok, és közvetítették számunkra a fájdalmat, ami ennyi eltelt esztendő alatt sem tompult.
3. oldal >>

Általános Iskola
végzős diákjainak ballagása
Hutóczki Péter polgármester úr
ünnepi beszédében kiemelte, nem
búcsúzni jött ide, hiszen településünk továbbra is számít elköszönő
tanulóinkra, mint ahogy ők is számíthatnak ránk....

4. oldal >>

Gyermeknap Fülöpön

74 éves Fülöp község

1954-ben az ENSZ közgyűlése azt
javasolta, hogy minden országban
tartsák meg a gyermeknapot. Azt
javasolták a kormányoknak, hogy
mindenhol olyan napra tegyék ezt
az eseményt, melyet megfelelőnek
gondolnak. Magyarországon május
utolsó vasárnapja került kiválasztásra..

Örömmel, nagy lelkesedéssel és
semmit nem kímélve kezdtek a település építéséhez. Ezt követően
épültek a templomok, a parókiák,
iskola, óvoda, orvosi rendelő és így
tovább….Épült egy máig híres Isten- és Emberszeretetben élő összetartó közösség is...

5. oldal >>

8. oldal >>
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Önkormányzati
hírek

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

Anyakönyvi
hírek
SZÜLETÉSEK
Damu Dzsenifer Éva
2020. május 12.

• Fülöpi Óvoda újranyitása
• VP6-19.2.1-23-1-17 kódszámú „Kis
értékű eszközbeszerzés” eljárás eredménye
• Művelődési Ház fűtéskorszerűsítés elvégzésére beszerzési eljárás eredmény
megállapítása
• Polgármesteri Hivatal felújítás beszerzési eljárás eredmény megállapítása
• Jelzálogjog törlés engedélyezése
• „Fülöp - Gépjármű beszerzés” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredmény megállapítása.
• Óvodavezető megbízása

KÖZELGŐ (várható)
NAGYRENDEZVÉNYEK
2020. augusztus 20.
(csütörtök)

Balogh Lilla
2020. június 15.

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBÚCSÚ
Római katolikus templom

Milák Bibiána Dorka
2020. június 23.

Köszöntjük őket!
HÁZASSÁGOK
Pálinkás Brigitta
Almási Róbert
2020. június 20.

A Képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az alábbi témákban hozott határozatot a polgármester:
• Polgármesteri utasítások megerősítése
• Képviselő-testület határozatainak
megerősítése
• Önkormányzati rendelet megerősítése
• Biztos Kezdet Gyerekház újranyitása
• Bizottság létrehozása óvodavezető pályázat véleményezésére
• MFP járdaépítés anyagbeszerzés eredmény megállapítása

2020. JÚLIUS

és

2020. szeptember 05.
(szombat)
A BÁNHÁZI KÁPOLNA BÚCSÚJA ÉS KULTURÁLIS RENDEZVÉNY
A TÁJHÁZBAN
Bánházi kápolna és Tájház

Sándor Enikő és Molnár Zsolt
2020. június 26.

Szívből gratulálunk!
HALÁLOZÁSOK
Jelinek Sándorné
2020. május 03.
Nagy Márton
2020. május 07.
Herczeg Ferenc
2020. június 04.
Gábor Sándorné
2020. június 28.

Emléküket kegyelettel
megőrizzük!

FUL PI HÍREK
A Fülöpi Hírek, Fülöp község kéthavonta megjelenő közéleti lapja
Felelős szerkesztők: Török Tamás, Jekk Gergő, Furó Tiborné
Szerkesztőség címe:
4266 Fülöp, Arany J. u. 21., Telefon: (52) 208-473
e-mail: fulopihirek@gmail.com
Kiadja:
Fülöp Község Önkormányzata, 650 példányban
Lapalapító:
Fülöp Község Önkormányzat Képvielő-testülete
Készült: DELA Könyvkiadó Kft. Nyomdaüzemében
4029 Debrecen, Pacsirta u. 53.

FUL PI HÍREK

2020. JÚLIUS

3

Trianon – 100 év fájdalom

2020. június 4-én, a szégyenletes Trianoni Békediktátum 100 éves évfordulóján 16 óra 32 perckor országszerte megszólaltak templomainkban a harangok,
és közvetítették számunkra a fájdalmat,
ami ennyi eltelt esztendő alatt sem tompult.
A koronavírus enyhülése lehetővé tette, hogy az országban június 3-a és 7-e
között megemlékezéseket tarthassanak
Trianonról. Fülöpön június 4-én, csütörtökön este 7 órakor került sor eme
szomorú napról való múltidézésre.
Az időjárás nagyon szeszélyes volt
egész nap, viharos volt a szél, mint a
történelmünk, esőre állt az idő a kezdési időpontra, de aztán megenyhült,
szebbik arcát mutatta, talán a jövőnkre utalt ezáltal. Hutóczki Péter polgármester úr megemlékező beszéde előtt
a képviselő testület tagjait felkérte az
őrtűz meggyújtására, majd a Him-

nusz közös eléneklése után – melyet a
Piros Mályva Népdalkör tagjai vezettek – községünk vezetője köszöntötte
a megjelenteket, kiemelve azon fülöpi
személyeket, akik a határ másik oldalán látták meg a napvilágot, s élték meg
magyarságukat úgy, hogy bizony ezzel
sok mindenben hátrányt szenvedtek, és
sokszor megaláztatásban volt részük.
Közben az összetartozás jeleként égő
őrtűz szép magasba csapott, megható
volt látni e jelet, a fényt, amely összeköt
határainkon túl élő honfitársainkkal.
Polgármester úr emlékeztetett Szent
István királyunkra, aki az országot Szűz
Mária oltalmába ajánlotta, s égi Édesanyánk ma is vigyáz ránk magyarokra.
Ezt követően egyházi vezetőink, Csingi
Zoltán görögkatolikus paróchus atya,
Komor Csaba református lelkész úr, és
Eiben Tamás római katolikus plébániai
kormányzó atya mondtak beszédet eme

sanyarú történelmi igazságtalanságról,
és kifejtették, hogy felfelé kell néznünk,
hiszen Isten nélkül nincs haza, nincs
magyar nemzet, hitünk kell, hogy továbbra is eggyé kovácsoljon bennünket, a többit bízzuk a Teremtőnkre, Ő
sohasem hagy cserben minket. Tamás atya befejező szavait tolmácsolva
Nagypéntek nem a történet vége. Mi
fülöpiek különösen szerencsések vagyunk, hiszen a határ vonalait nem
messze húzták meg tőlünk, nem sok
hiányzott, hogy más országban éljünk.
A megemlékezés végén elénekeltük az
Ima a hazáért című éneket, és természetesen a Székely Himnuszt népdalkörünk csodálatos kíséretében. Hutóczki
Péter polgármester úr búcsúzóul azt
mondta a megjelenteknek, hogy még
hisz abban, lesz Nagy-Magyarország!
100 év hosszú idő, azóta sok minden
történt a világban, de mi ezt a napot
soha nem feledjük, a sérelem, mely
minket ért, azóta is velejéig fáj. Megásták Magyarország sírját, félig bele is
dobták, de elföldelni nem tudták, mert
ez a nemzet élni akart. Szét lehetett darabolni egy államot, de a lelkeket nem.

„Erős igazsággal az erőszak ellen:
igy élj, s nem kell félned, veled már az Isten.
Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok.
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod.
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg,
és jön az igazság, közelebb, közelebb...”

(részlet Babits Mihály: Áldás a magyarra című verséből)

Határainkat „behatárolták”, de az
össznemzeti tudatunk mindig is megmaradt, a diktatúrák idején is gondoltunk egymásra a határok különböző
oldalairól, ha másra nem volt lehetőségünk, az imádság ereje akkor is egységbe kapcsolt bennünket. Szükségünk
lesz a jövőben is e nemes tulajdonságunkra megmaradásunkhoz, de a történelem során számos alkalommal bizonyítottuk, hogy vagyunk és leszünk,
Szűz Mária keze továbbra is véd minket.
„Magyarország az én hazám
Neked szült és nevelt anyám
100 esztendő nem a világ
Éljen a magyar szabadság!”

(részlet a Csík Zenekar: Hazám, hazám, édes hazám
című népdal átdolgozásából)

Bízunk benne, a történelem valamikor
igazságot fog szolgáltatni nekünk, de
addig is fogjunk össze, tegyünk nagy
dolgokat együtt, s ha határaink egyelőre
nem is változnak, közös erővel és Isten
segítségével továbbra is Európa szíve
maradunk, mely erőteljes dobogásával
mindenkinek üzeni: Élni akarunk, és
élni is fogunk!
Török Tamás
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A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola
végzős diákjainak ballagása

“Szeress áldozattal, szeress kifogyhatatlanul!
Ne hagyd magadat legyőzni a nehézségekkel, a
közönnyel, a sikertelenséggel!
Szeress, és jobb lesz a világ”
(Prohászka Ottokár)

2020. június 13-án, szombaton a volt
székesfehérvári megyéspüspök (1905től 1927-ig) táblára írt szavaival búcsúzott a “régi” terem a 8. osztályos tanulóktól, akik délután 4 órakor elindultak
a római katolikus templomba, hogy
elballagjanak a szeretett alma matertől.
Isten házába érve először közösen elénekeltük a Himnuszt, majd Csík Gergő 7. osztályos diák Nagy Sándorné:
Ballagó diákokhoz című költeményét
szavalta el, utána pedig Popovics Ferencné igazgatónő köszönt el a nyolcadikosoktól.
Iskolánk vezetője visszaemlékezett 1-2
vicces jelenetre az elmúlt időszakból,
majd három fontos dologra hívta fel a
figyelmet útravalóul. Tartsuk a kapcsolatot Istennel, legyünk jóban embertársainkkal, és nem utolsósorban törekedjünk harmóniában lenni önmagunkkal.
Merjünk nagyokat álmodni, célokat
kitűzni, s ezáltal hasznos tagjai lenni
társadalmunknak. Ezt követően Szilágyi Ádám ballagó diák Váczi Mihály:
Még nem elég! című versét tolmácsolta
a megjelenteknek, majd Horváth Mária
búcsúzott el a 8. osztályosok nevében a
hetedikesektől.
Az elköszönés után megható volt látni a
végzős diákokat, amint háláik jeléül virággal és ajándékkal lepték meg peda-

gógusaikat. Hadnagy Ivett 7. osztályos
tanuló osztálytársai nevében búcsúzott
a nyolcadikosoktól, majd a ballagók
szüleiknek is megköszönték a sok jót
jelképesen egy szál virággal.
Hutóczki Péter polgármester úr ünnepi beszédében kiemelte, nem búcsúzni
jött ide, hiszen településünk továbbra
is számít elköszönő tanulóinkra, mint
ahogy ők is számíthatnak ránk. Különös ez a ballagás, s küzdelmes lesz a
folytatás, de egy olimpiai bajnok sportoló útja sem a győzelmekkel indul,
hanem a sok munkával, melynek gyümölcse a későbbi siker, ezért vegyünk
példát róluk. Ezt követően településünk
vezetője községünk nevében ezúttal is
megajándékozta egy kerékpárral a tanulmányaiban legtöbbet fejlődő diákot,
idén Csík Gergő 7. osztályos diák érdemelte ki a “kétkerekűt”. Polgármester

úr Kissné Terdik Erzsébet jegyzővel és
Szilágyiné Ferencz Henriettával, a Szülői Munkaközösség vezetőjével virággal
köszöntek el ballagóinktól. Popovics
Ferencné igazgatónő ezután könyvjutalmakat, elismerő okleveleket adott át,
majd a Szülői Munkaközösség vezetőjét, Szilágyiné Ferencz Henriettát virággal és ajándékkal lepte meg az iskola
és a munkaközösség tagjai nevében is.
A ballagás vége felé került sor az egyik
legmeghatóbb pillanatra, a zászlóátadásra, melyet Ratku Roland végzős
diák nyújtott át Marozsán Patrik hetedikes tanulónak. Az ezt követő könyörgésekben Pósán Györgyné osztályfőnök
kérte Isten segítségét a továbbiakban is
az eddig általa vezetett osztályra!
Eiben Tamás atya, iskolánk lelki vezetője viccesen elmondta, anno ő ilyenkor

FUL PI HÍREK

2020. JÚLIUS

ezt írta a táblára: Itt szenvedtem 8 évet!
4 évvel később hasonló tartalmakat írt
középiskolás ballagóként, míg később
aztán átgondolva megértette, hogy magának tanult, s így ez már nem negatív
dologként hatott rá, hanem ösztönző
célként. Isten vezetésével, vigyázó tekintete által mindenkinek a maga útját
kell járnia. Elmondta, pont akkor vizsgázott, akkor szentelték pappá, mikor a
most búcsúzók elkezdték az iskolát. A
ballagás a végzős diákok kivonulásával
ért véget.
Kedves Balogh Dorina Magdolna, Balogh Ilona Dzsenifer, Czibere Petra,

Hamza Klaudia, Harangi Noémi, Horváth Mária, Kiss Erik, Nyika Dániel
József, Ötvös Emese Evelin, Ratku Roland, Ruha Ildikó Vanda, Sipos Noel,
Szilágyi Ádám, Szilágyi Levente Róbert,
Vajda Patrícia Tímea! Bő egy hónappal
ezelőtt talán még nem is gondoltátok,
hogy elbúcsúzhattok tanáraitoktól, diáktársaitoktól. A koronavírus járvány
okozta “sokk”, amit a világ kapott, nem
tette lehetővé, hogy normális körülmények közt éljük életünket, bezárt
minket otthonainkba. Ez a ballagás is
csak korlátozottan volt látogatható, de
legalább meg lehetett rendezni, és méltóképpen lezárhattátok az elmúlt 8 évet.

5
Talán az ünnepség alatt átgondoltátok
azt is, mi vár reátok a jövőben, egy-egy
rejtetten elhullajtott könnycsepp pedig
jelezte mindazt, amit itt hagytatok. A
Mindenható vigyázni fog rátok az elkövetkező években is, csak hagyjátok,
engedjétek, hogy vezessen benneteket,
és tegyétek hozzá azt, amit tudásotok és
tehetségetek enged, s így biztosan szép
és boldog élet vár rátok.
Isten óvja minden lépéseteket!
Török Tamás

Gyermeknap Fülöpön
1954-ben az ENSZ közgyűlése azt javasolta, hogy minden országban tartsák
meg a gyermeknapot. Azt javasolták a
kormányoknak, hogy mindenhol olyan
napra tegyék ezt az eseményt, melyet
megfelelőnek gondolnak. Magyarországon május utolsó vasárnapja került
kiválasztásra eme nemes nap megünneplésére.
Sajnos a koronavírus járvány az idén
nem tette lehetővé, hogy közösen, egy
szórakoztató műsor keretében örvendezhessünk gyermekeinkkel, unokáinkkal, de önkormányzatunk természetesen nem feledkezett meg a település
ifjoncairól, és május 29-én, pénteken
délután 4 óra után egy-egy szerény
ajándékkal meglepett minden 18 év
alatti fülöpi lakost. A labdákat (hiszen
ez volt a meglepetés) Hutóczki Péter
polgármester úr, községünk képviselő-testületi tagjai, önkormányzatunk-,
és az általa működtetett intézmények
dolgozói nagy lelkesedéssel és öröm-

mel juttatták el a fülöpi gyerekeknek,
melyeket csillogó szemekkel fogadtak a
megajándékozott ifjak. Nem volt olyan
hely, ahol legalább egy mosolyt ne kaptak volna munkatársaink, akik a nap
végére a vidám gyermekek közt töltött
időnek köszönhetően új impulzusokhoz jutva megfiatalodva térhettek haza.
Felelősek vagyunk az utánunk következő generációkért, ezért fontos úgy
nevelnünk gyermekeinket, hogy ők is
építői és hasznos tagjai legyenek földünknek, a világunknak, hiszen azt
használatra kaptuk a jó Istentől. Arra
kell őket tanítanunk, hogy közösen,
egymást megbecsülve, szeretetben és
békességben kell élnünk, s ezáltal jobbá, élhetőbbé alakíthatjuk jövőnket.
Fontos, hogy ne csak “legyünk” itt a világban, hanem érezzük jól is magunkat.
Gyermekeink mosolya gyógyír minden
nehézségre, fájdalomra, értelmet ad az
értük való erőfeszítéseinknek, hiszen
mégiscsak magunkat látjuk bennük,

magunkat adjuk, örökítjük tovább.
Köszönjük szépen a jatekcsillag.hu közreműködését. Segítségüknek köszönhetően a gyermekek időben megkaphatták az ajándékokat.
Isten éltesse sokáig a gyermekeket!
Török Tamás
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Gyermeknap a Gyerekházban

2020.06.03-án kedvezett a szerencse a
Hétszínvirág Biztos Kezdet Gyerekházba járó gyermekeknek!
Egyrészt azért mert szép napos idő
volt, másrészt azért, mert miután május
11-én újra nyithattuk a gyerekházunkat, megtartottuk a gyermeknapi rendezvényünket.
A fenntartónk segítségével számunkra kialakított udvarrészen, a szép napsütésben örömmel játszottak a gyerekek
a homokozóban, rajzoltak, színeztek,
célba dobtak kislabdával, tekéztek. Az
általunk készített színes és illatos gyurmát és ujjfestéket is kipróbálták, készültek a szebbnél szebb sütemények,
virágok, pillangók stb. A higiéniás szabályok betartása mellett a szülők is aktívan bekapcsolódtak a játékokba, ugróiskoláztak, labdáztak a gyerekekkel. A
trambulin is nagy kedvenc volt, piciktől

a legnagyobbakig mindenki kipróbálta.
A felszabadult játék során mindenki elengedte a vírus okozta feszültségét, és
a vidámság győzött! A felkínált szendvicsek, pizza szeletek és egyéb finomságok bizony jól estek a sok móka közben. Hazainduláskor nagy örömmel
vették át az ajándékba kapott homokozó vödröket és egyéb csemegéket, valamint az önkormányzat ajándékát, amit
az Aljegyző asszony adott át. Jó volt
látni újra az önfeledt gyermekarcokat, a
vidámságot, jó kedvet a közös játék során. Köszönjük a szülőknek, nagyszülőknek is, hogy élménnyé tehettük ezt a
napot a gyermekek számára!

Magyarországon a gyermekek ünnepét 1931-ben tartották meg először,
igaz, akkor még Gyermekhétnek hívták, egy egész hétig tartott. Célja, hogy
a kicsik jól szórakozzanak, az övék legyen minden figyelem.
A Gyermeknapon minden évben rengeteg rendezvény, program várja a kis
lurkókat. Nem volt ez másként a mi
Fülöpi Óvodánkban sem, június 11-én
tartottuk meg saját vigasságunkat.
Sajnos az időjárás nem kedvezett nekünk, így bent kellett megszerveznünk

a rendezvényt. A dajka nénik reggeli
után különböző ízű vattacukrot készítettek a gyerekeknek, s miután elfogyasztották a finomságot, különböző
programokon lehetett részt venni.
Az óvónénik arcfestéssel, csillámtetoválással kedveskedtek a gyerekeknek,
ami szórakoztató és látványos színfoltja
volt a napnak. Ezen kívül a nagy kedvenc az ugrálóvár, amely igazán színessé tette a programot. Egy feledhetetlen
élmény volt, minden gyereknek mosolyt csalt az arcára. A horgászos játék

Kozma Ferencné
Hétszínvirág Biztos Kezdet
Gyerekház

Gyermeknap az óvodában
is kimondottan nagy népszerűségnek
örvendett az óvodások körében. Színes,
vidám halakat kellett kifogni a vízből,
amelyek villogtak, ha horogra akadtak.
Az győzött, akinek több hal volt a vedrében.
Nagyon jól érezték magukat a gyerekek, igazán tartalmas, vidám és szórakoztató napban lehetett részük.
Zsurka Zsanett
Óvodapedagógus
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Reneszánszát éli a kovászolás

A kovász, csoda. A kenyér lelke. Egy
titok, melyet az emberiség több ezer év
óta ismer és használ kenyérsütéshez.
A kovász víz és liszt keveréke, melyben az erjedési folyamatok hatására tejsav és ecetsav baktériumok képződnek.
Egy olyan élő dolog, mely a közvetlen
környezetéből veszi fel a különböző
baktériumokat és gombákat (pl. élesztőgomba). Ezért nincs két egyforma
kovász. A benne található ecetsavnak

köszönhetően tartósítja a kenyeret, így
az akár egy hét elteltével is ízletes lesz.
A kovász egészségre gyakorolt hatását
számos kutatócsoport vizsgálta, melyek
eredményei megegyeznek nagyanyáink
tanításaival. Talán az egyik legfontosabb hatásuk, hogy nem emelik meg
drasztikusan a vércukorszintet.
A benne található tejsavas baktériumok előemésztik a glutént a kenyérben,
így azoknak, akik emésztési problémák-

Isten veled G. Nagy Gyula barátunk!
Sok éves jó együttműködés, baráti kapcsolat és rengetek kedves emlék
közepette az elmúlt év végén szomorúan fogadtuk, hogy súlyos beteg lettél. Bizakodtunk, hogy van gyógyulás, biztattunk kedves barátunk, és
gyógyulásodért bemutatott szent misén imádkoztunk érted. Te amennyire
mindig büszkén vállaltad és vallottad,
hogy Fülöpről származol, mi Fülöpiek ugyanilyen büszkék voltunk és vagyunk rád.
Nagy szeretettel vártunk mindig
HAZA.
Megrendített mindenkit, hogy végleg
elköltöztél a nyíradonyi és a fülöpi hazából az Örök hazába.
Kedves Barátunk!
Köszönünk mindent, amit kaptunk
tőled, Isten áldjon és jutalmazzon meg
érte.
Mindörökre velünk maradsz….. emlékedet kegyelettel megőrizzük…… Te
mindörökre fülöpi vagy……
Nyugodj békében…..
Hutóczki Péter,
polgármester

kal küzdenek (irritábilis bél szindróma,
lisztérzékenység egyes fajtái), könnyebb
megemészteni a kovászos kenyeret. A
hosszú erjedési folyamatoknak köszönhetően szervezetünk képes lesz elraktározni a lisztben található vitaminokat
és ásványi anyagokat. Fogyasztásukkal
a gyomorban, belekben, megnövekedett számú bifidobaktériumok keletkeznek (szemben élesztős társaikkal),
mely erősíti a belek mikroflóráját, ezáltal immunrendszerünket.
Régen a kovászt az asszonyok nagy
becsben tartották, sőt a házasságkötés
után az új asszony vitte magával a szülői házból a saját háztartásába. Ismerve
a jótékony hatásait, ezt a hagyományt
magam is fontosnak tartom. Szeretném, ha minden háztartásba eljutna
legalább az információ, mint pici mag,
melynek hatására az otthonokban frissen sülhetne a kovászos kenyér. Ezért is
örültem, hogy kicsiny falunkban 2020.
június 19-én megrendezésre került az
önkormányzat szervezésében és támogatásával az első KOVÁSZDA, melynek
én lehettem a háziasszonya.
A rendezvényen minden korosztály
képviseltette magát. A résztvevők saját
maguk dagaszthatták be első, vagy akár
sokadik kovászolt kenyerüket, betekintést nyerhettek a kovászolás folyamatába, a tészta érlelésébe. Információt
kaptak a kovász neveléséről, valamint
élettani hatásairól.
Közösen készítettük el ebédünket,
mely tradicionális kovászolt olasz pizza, valamint kovászolt langalló volt.
Bízom benne, hogy hagyományőrző
rendezvényünk egyben hagyományteremtővé is válik!
Tulipán Anita
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74 éves Fülöp község
Kedves Fülöpiek, Fülöpöt és közösségét
tisztelő és szerető Barátaink!
Közeledik augusztus elseje, amit Fülöpön ünnepnapként tartunk meg 74 éve.
Ünnepeljük azt, hogy 1946-ban is voltak Fülöpön elkötelezett, szülőföldjüket
szerető és azért tenni akaró emberek.
Ők akkor ragaszkodtak hozzá, hogy
erről az 56 négyzetkilométeren élő
közösségről, sorsukról, jövőjükről maguk döntsenek, ne pedig a fejük fölött
mások. Ennek eredményeként 1946.
augusztus elsejével létrejött a közigazgatásilag is önálló Fülöp település.
Örömmel, nagy lelkesedéssel és semmit
nem kímélve kezdtek a település építéséhez. Ezt követően épültek a templomok, a parókiák, iskola, óvoda, orvosi
rendelő és így tovább….Épült egy máig
híres Isten- és Emberszeretetben élő
összetartó közösség is. Az elmúlt 74
évben nagyon sokan erejükhöz és lehetőségükhöz képest mindent megtettek
a település fejlesztéséért. Mindezt az
időszakot szeretnénk összefoglalni, és

egy Fülöpi Kalendáriumban kiadni az
ősz folyamán.
Ebből az alkalomból az augusztus elsejéhez legközelebb eső hétvégén nagy
születésnapi ünnepséget, Falunapot
tartunk évente. Ebben az évben nagy
tervekkel kezdtük szervezni a Jubileumi, 25. Falunapot, ami azonban a koronavírus járvány miatt nem tartható
meg. A 2 napos rendezvény fellépőivel
kötött szerződéseket felbontottuk. A
2 napos fülöpi szülinapi party, a falunap tehát nem lesz megtartva augusztusban. Semmiképp nem mehetünk el
azonban szó nélkül az évforduló mellett. Mi, akiknek sokat jelent Fülöp és
sokat jelent az a közösség, aki itt él, sokat jelentenek elődeink, akik előttünk
településünkért sokat tettek, köszönetet
szeretnénk mondani. Éppen ezért augusztus 1-jén, szombaton Ökumenikus hálaadó szertartást tartunk, ennek
keretében mondunk köszönetet az Istennek és elődeinknek szeretett falunk
önállósulásáért és fejlődéséért. Hálát

2020. JÚLIUS

adunk mindenkinek mindenért, amit
Fülöp és mi fülöpiek adunk és kapunk.
Külön megköszönjük, hogy a világszerte veszélyesen pusztító vírus elkerülte
településünket, és minket fülöpieket.
Tisztelettel hívunk mindenkit a hálaadó ünnepünkre, akinek az erre való
eljutás nehézséget jelent, annak az önkormányzat segítséget nyújt.
A Jubileumi 25. Falunapot tehát terveink szerint 2021. július 31-én és augusztus 1-én tervezzük megrendezni.
Addig is még ünneplünk együtt szeptember 5-én Bánházán a Kápolnánál és
a Tájháznál, ahová szintén szeretettel
várunk mindenkit.
Engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjem mindenkinek, aki segíti, támogatja Fülöpöt és a fülöpieket, értük
dolgozik. Külön nagy tisztelettel köszönöm a fülöpieknek, hogy ilyen szerető és szerethető összetartó közösséget
alkotnak.
Kívánom, hogy Isten tartsa meg, áldja
meg és segítse meg Fülöpöt! Isten Éltesse a fülöpieket!
Hutóczki Péter
polgármester
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Május a Szűzanya hónapja
Május hónap a római katolikus Egyházban a Szűz Mária hónapja. Ennek
eredete a XIII. századra vezethetőek
vissza. Május hónap természeti szépsége - a rügyező fák, a fakadó virágok
csodálata indította a Szűzanya tisztelőit
imádságra. „A Boldogságos Szűz Isten
legcsodálatosabb teremtménye, és legszebb az asszonyok között, méltó arra,
hogy tisztelet övezze, és szeretettel forduljanak felé.”
Néri Szent Fülöp (XVI. század) örömmel buzdította a fiatalokat, hogy a májusi virágokból koszorút fonva fejezzék
ki szeretetüket a Szűzanya felé, és éne-

kekkel köszöntsék Jézus Édesanyját, és
mindannyiunk Égi Édesanyját. Mi is
szerettük volna ezt a Néri Szent Fülöp
által kezdeményezett hagyományt ápolni, kifejezni Máriának szeretetünket,
ezért a felnőttek és a diákok együtt egy
szép koszorút fontak Szűz Máriának.
Május 26-án, iskolánk névadójának
emléknapján át is vittük a templomba.
Bízunk benne, hogy a Szűzanya olyan
szeretettel fogadta, mint ahogy mi készítettük.
Május napjaiban katolikus templomainkban felhangzottak a rózsafűzér
imádság és lorettoi litánia Szűz Máriát

Bizonyítványosztás
Kedves Szülők! Kedves Diákok!
Osztálykeretben, az előírt szabályokat
betartva tartottuk a bizonyítványosztást. A Gyermekekért Alapítvány Fülöp
az 1. osztályban legjobban teljesítőket
(5 fő), a kitűnő tanulókat (7 fő) és azokat a diákokat, akik önmagukhoz képest legalább 0,5-et javítottak (18 fő),
megjutalmazta.

Bízunk benne, hogy a következő tanévben még több gyereket tudunk megajándékozni!
A nyárra jó pihenést, feltöltődést és
sok-sok élményt kívánok diáknak, szülőnek és pedagógusnak egyaránt!
Popovics Ferencné

megszólító és dicsőítő szép szavai – Égi
Édesanyánkhoz imádkoztunk, hogy
anyai szeretetével vezessen minket
Szent Fiához, Krisztushoz.
„Tengernek csillaga, Isten édesanyja /
Üdvöz légy, mindig szűz, menny boldog kapuja! (Himnusz)
Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi, a te híveid, akik a Boldogságos Szűz Mária oltalmában örvendezve bízunk, anyai közbenjárására
minden rossztól megszabaduljunk itt a
földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennybe.” Ámen!
Popovics Ferencné
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Tanév végi találkozó a szülőkkel

Kedves Szülők! Kedves Diákok!
Június 23-án találkoztunk a szülőkkel. A
megbeszélésen szóban - és képek segítségével is -, beszámoltunk a 2019/20-as tanév
eseményeiről, programjairól, eredményeiről, a digitális oktatás tapasztalatairól, valamint a jövőbeni változásokról.
A digitális oktatásban több diákunk sokkal
jobban teljesített a korábbiakhoz képest: 12
kitűnő tanulónk lett, 18-an pedig legalább
0,5-et javítottak. Idén először indítottunk
fegyelmi eljárást két olyan diákunk ellen,
akiknek viselkedésével és magatartásával
sok probléma volt. Egyiküket a legsúlyosabb fegyelmi intézkedésben, az iskolából
való kizárásban részesítettük. A következő
tanévet már nem nálunk kezdi meg. Bí-

zunk benne, hogy ez intő példa lesz mások
számára is!
Szeptemberre nem lehet majd ráismerni az
iskolánkra! A nyár folyamán fenntartónk,
a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
iskolakorszerűsítési pályázata eredményeképpen a következő változások lesznek
(vannak):
· A felsős épület minden helyisége ki van
festve.
· Az udvar új aszfaltburkolatot kap, új dísznövények is lesznek.
· Az alsós épületet szigetelik.
· A hátsó udvaron sportudvar, valamint egy
külső fedett foglalkoztató lesz kialakítva.
· Egy finn játszótér (kondipark) épül az első
udvar végén.

· Mindenhol új kerítést kapunk.
· Kamerarendszer lesz kiépítve.
· Négy új digitális táblával rendelkezünk
szeptembertől.
· A könyvtár nem a tanteremben, hanem
külön helyiségben lesz.
· Oratóriumot alakítunk ki, amely alkalmas
lesz kiscsoportos foglalkozások, lelki beszélgetések megtartására.
Tisztelettel megköszönöm azoknak a szülőknek, akik megjelenésükkel megtisztelték rendezvényeinket. Azok számára, akik
most nem tudtak eljönni, majd a következő
tanév elején, az első szülői értekezleten tartok egy kis beszámolót.
Popovics Ferencné

Eiben Tamás atya könyvajánlója
Bán Mór Hunyadi regénysorozata

Petőfi Sándor írja a Magyar vagyok című
versében:
,,Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.
Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep;
Ugy rettegé a föld kirántott kardunk,
Mint a villámot éjjel a gyerek.”
A költő nagy tettekről, bajnok nemzetről
ír, melynek a történelem színpadán bizony nem kis szerepet szánt a Mindenható. A történelem biztosan állítom, az élet,
a mindenkori jelen pillanat tanítómestere,
aki e mestertől tanulni tud, biztos léptekkel
haladhat az élet kiszámíthatatlannak tűnő
ösvényein. Bán Mór Hunyadi regénysorozata egy olyan kalandra hívja meg az olvasót, mely egyszerre röpít a múltba, a múlt
eseményeiben, mintha a jelent idézné, ám
mindenképpen bátorítást ad a jövendő
időkhöz. A kötetek mindegyike bőséges
tudásanyagot hordoz magában, a történelmi regények számára magasra teszi ezzel
a mércét, ugyanakkor nem válik unalmas
nyomtatott történelemmé, hanem megmarad hús-vér, élettel teli, megtörtént események izgalmas bemutatásának. Ezidáig 10
kötet jelent meg, s miközben olvastam őket
kivétel nélkül mindegyik hátborzongató

élményt jelentett, rengeteg érzést felszínre
hozva, hiszen mindvégig az a gondolat kísért, hogy ez így történt. Ez nem egy Trónok harca, attól sokkal több. Az én nemzetem története, amiben oly sok szép, jó,
küzdelem, kudarc, bánat, öröm, siker van.
Az író szókimondó és fennkölt stílusa önmagában egy jó ajánló:
,,A lelkek betegek (...). Itt mindenki lop,
csal, hazudik, saját hasznát lesi. Az igaz
ember megvetett, ostoba fajankó, a tolvajok gúnyolásának céltáblája. A becsület ritka portéka, értéke nincsen. Büszke, bátor
magyarok helyett kiket látsz? Kapzsi tolvajok hadát, hitvány kis senkiket. Hol vannak
a hazáért halni kész hősök?”

,,- Hadak útja... szép neve van - álmélkodott Lackó.
- A magyarok Csillagösvénynek is híjják.
Úgy tartják, minden hős, ki a hazáért adja
életét, annak hídján tér meg a magyarok
istenéhez.
- Egyszer te is meghalsz, apám?
- Egészen biztosan.
- Akkor te is végigmész a Csillagösvény
hídján?
- Remélem, fiam. S egy napon, remélem,
majd csak nagyon soká, te magad is végigmész azon. De oda csak az léphet be, ki kiérdemelte azt.
- S hogyan lehet?
- Méltón élni, s hősként halni.”
A regény eddig megjelent kötetei:
1.A hajnalcsillag fénye
2.Az üstökös lángja
3.A Csillagösvény hídja
4.A hadak Villáma
5.A mennydörgés kapuja
6.A holló háborúja
7.A félhold tündöklése
8.A hit harcosa
9.Isten árnyéka
10.Vihartépte zászlaink
Eiben Tamás
plébániai kormányzó
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GASZTRONÓMIA

Marhagulyás
Hozzávalók:
• 1 kg csontos marhahús, pl. tarja • 2 szál
sárgarépa • 3 szál petrezselyem • kisebb fej
zeller • 1 fél karalábé • 2 vöröshagyma • 2
cikk fokhagyma • 1 TV paprika • 1 paradicsom • 10 dkg zsír • 1 kanál pirospaprika •
só • babérlevél • bors
• ételízesítő
• 20 dkg krumpli
Hozzávalók a nokedlihez:
• liszt • 2 db tojás
Elkészítése:
A húst kockára vágjuk és megtisztítjuk az
inaktól, a hagymát a zsíron üvegesre pá-

roljuk, belenyomjuk a 2 cikk fokhagymát,
majd a tűzről félrehúzva belekeverjük a
pirospaprikát, és rátesszük a húst, a fűszereket, s felöntjük annyi vízzel amennyi épp
ellepi, és így kicsit előfőzzük. Amikor már
a hús kezd puhulni, magába szívja a fűszereket, felengedjük a szükséges mennyiségű
vízzel, hozzáadjuk a felkarikázott zöldségeket, és a kockára vágott krumplit. Mikor
már megfőtt, beleszaggatjuk a nokedlit.
Készre főzzük, tálaláskor ízlés szerint gazdagíthatjuk tejföllel és csípős paprikával.
Jó étvágyat kívánok!
Bilanics Györgyné

Aranygaluska
Hozzávalók a tésztához:
• 50 dkg liszt • 7,5 dkg porcukor • pici só
• 3 tojássárgája • 1 citrom héja • 10 dkg vaj
• 2,5 dkg élesztő • 2,5 dl tej
Hozzávalók a szóráshoz:
• 30 dkg darált dió • 10 dkg kristálycukor
• ízlés szerint fahéj
Hozzávalók a sodóhoz:
• 2,5 dl tej • 1 csomag vaníliás pudingpor
• 3 db tojás 15 dkg porcukor • 1 csomag
vaníliáscukor

Elkészítése:
A tészta hozzávalóiból kelt tésztát készítünk, és hagyjuk kelni. Ha megkelt, kanállal
kiszaggatjuk, és egyenként olvasztott vajba
forgatjuk. Tortaformába teszünk egy sort,
és megszórjuk a dióval. Addig rétegezzük,
amíg el nem fogy a tészta. Hagyjuk újra
kelni, és sütés előtt megkenjük a tojássárgájával. Ha megsült, darabokra tördeljük.
A sodó elkészítése:
A tojássárgáját simára keverjük a porcukorral. A felforrt tejből öntünk hozzá egy
keveset, és jól elkeverjük. Ezután hozzá
öntjük a többi tejhez, és visszatesszük sűrűsödni, majd hozzákeverjük a felvert tojásfehérjét, és ezzel is összeforraljuk.
Jó étvágyat kívánok!
Zihné Kiss Erika

Csatornahasználat és csapadékvíz elvezetésének szabályai

Mit lehet a szennyvízcsatornába bebocsátani?
A csatornába csak olyan anyagok kerülhetnek,
amelyek a csatornarendszert és a tisztítótelepet,
valamint ezek működését nem zavarják, nem
károsítják, és nem veszélyeztetik. A jogszabályok pontosan meghatározzák a csatornahasználat módját, mely előírások megszegése szabálysértési eljárást vonhat maga után.
Kérjük ne kerüljön a szennyvízcsatornába:
• durva, darabos anyag (szemét, rongy, vatta,
darabos gyümölcs, zöldség, csonthéjas gyümölcsök magvai),
• állattartásból származó trágya, trágyalé,
• állati tetem, hús, belsőség,
• zsír, olaj, olajszármazék, fáradt olaj, benzin,
• mérgező, maró és más vegyi anyag (sav, lúg,
festék, növény-védőszer, nehézfém vegyület).
A szennyvíztisztítás jórészt biológiai folyamat,
ahol a tisztítást végző baktériumok igen érzékenyek a lökésszerű terhelésekre, ezért:
• a szennyvíz túlzott hígulásának (és a többletköltségek) elkerülésére csapadékvizet - esővizet, havat - és talajvizet a csatornába juttatni
tilos!
Ha ezeket a szabályokat felhasználóink nem
tartják be, a szennyvízelvezető- és tisztító rendszert nem tudja a közszolgáltató rendeltetésének megfelelően működtetni. Ez a szolgáltatóknak is gond, de hosszú távon a település, végső
soron az Önök érdekei sérülnek.
Kérjük továbbá, hogy - főként vákuumos rendszernél -, ha nehezen folyik el a szennyvíz,
azonnal jelezzék a hibát, mert ez a szomszéd
épületeknél elöntést okozhat. Nyomott elvezető
rendszereknél csekély mértékű, vagy szünetelő vízhasználat esetén, 2-3 hetente, 100 – 200
l vízzel történő átöblítés szükséges a hibátlan
működéshez
Mi történik, ha az esővíz az elválasztott rendszerű közcsatorna-hálózatba jut?

• Nagyobb esőzésekkor a rendszer nem bírja el
a megnövekedett terhelést. A szennyvízelvezető-hálózatba jutó nagy mennyiségű csapadékvíz a közcsatorna-hálózat egyes szakaszainak
telítődését okozza, a keverékvíz (szennyvíz és
csapadékvíz) kifolyik a hálózatból, és eláraszthatja a közterületeket.
• Az alacsonyabban fekvő területek (alagsorok,
pincék, szuterének, mélygarázsok, stb.) elöntése sok esetben jelentős vagyoni károkkal jár,
mindamellett a fertőzésveszély komoly kockázatával is számolni kell.
• A szennyvíztisztító-telepre érkező keverékvíz
hidraulikailag túlterheli azt, kimossa a tisztításhoz használt baktériumokat, így károsítja
a szennyvíztelep tisztítási mechanizmusát és
technológiáját, ezáltal veszélyezteti a telep hatékonyságát. Ugyanakkor, ha a szennyvíztelep
kapacitását meghaladó mértékű keverékvíz jut
a telepre, és annak megfelelő minőségű megtisztítása már nem végezhető el, akkor a telep
nem megfelelő minőségű tisztított vizet bocsát
ki, amely a környezetbe kerülve szennyezi és
károsítja a természeti értékeinket, vizeinket. A
szennyvíztelepről kibocsátott víz minőségi határértékének túllépéséért a szolgáltató jelentős
– akár több millió forintot meghaladó – hatósági bírság megfizetésére kényszerül.
• A szabálytalan csapadékvíz-rákötések a szolgáltatónak minden esetben többletkiadást
jelentenek, amely kihatással lehet a végzett
szolgáltatás minőségére és a szennyvízdíj mértékére, ezáltal közvetett módon a szolgáltatást
szabályosan igénybe vevő többi felhasználóra
is.
Mit tehet a szolgáltató társaság?
• Rendszeresen tájékoztatja a települések lakóit,
és felhívja figyelmüket a csapadékvíz közcsatornába juttatásának szabálytalanságára és annak
következményeire.
• Rendszeres vizsgálatokat végeznek az üzemel-

tetett szennyvízelvezető-hálózaton, mely során
az észlelt illegális csapadékvíz-bebocsátásokról
digitális felvételt készít, és azokat jegyzőkönyvben dokumentálja.
• A jogsértést elkövető felhasználókat írásban
felszólítja a jogellenes állapot megszűntetésére.
• Ha a csapadékvíz szabálytalan elvezetésével a felhasználó a felszólítás ellenére sem
hagy fel, a jogellenes állapotot a felhasználó költségére a szolgáltató megszüntetheti.
Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85.§
(6) bekezdése lehetővé teszi, a közszolgáltató (Debreceni Vízmű Zrt) részére, hogy
szennyvízelvezető törzshálózatba jogellenesen bevezetett csapadékvíz mennyisége után
az üzletszabályzat 14. fejezetében és a 24.22.
meghatározott mértékű pótdíjat (kötébért) jelenleg 300 000 Ft/felhasználó - számítson
fel a vízműszolgáltató.
• Ezen túlmenően a járási hivatalnál kezdeményezésre kerül, hogy a felhasználót kötelezze
a szolgáltató tudomása nélkül végzett bekötés,
illetve a csapadékvíz szabálytalan elvezetésének
megszüntetésére, a bekötéssel összefüggő műtárgy, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére vagy átalakítására.
• Ezzel együtt a járási hivatal a házi ivóvízhálózat vagy házi szennyvízhálózat, illetve a
csatlakozó hálózat ellenőrzésének, valamint
a bekötési vízmérő, a mellékvízmérő vagy a
szennyvízmennyiség-mérő leolvasásának tűrésére is kötelezheti a felhasználót.
Mit tehet Ön?
• A házi szennyvízhálózat rendeltetésszerű üzemeltetése, rendszeres karbantartása és szükség
esetén javítása a felhasználó kötelezettsége.
Kérem a Tisztelt Lakosainkat a fenti szabályok
betartására, közös érdekünk egészséges ivóvízkészletünk, természeti környezetünk megóvása érdekében!
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Trianon - 100 év fájdalom

Trianon - 100 év fájdalom

Gyermeknap a Gyerekházban

Gyermeknap az óvodában

Gyermeknap Fülöpön

Iskolai ballagás

Iskolai ballagás

Reneszánszát éli a kovászolás
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