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Az új busz átadó ünnepsége
A Dél-Nyírség Erdőspuszták Leader Egyesület működési területére meghirdetett VP6-19.2.1-23-5-17 kódszámú – Kedvezőtlen szocio-demográfiai folyamatok megtörése – című pályázat keretében Fülöp Község Önkormányzata egy 22
személyes Iveco Daly típusú buszt nyert
4. oldal >>

Római katolikus templombúcsú
Szent István király ünnepén, 2020.
augusztus 20-án a szokásokhoz híven ismét megünnepeltük római
katolikus templomunk születésnapját templombúcsú keretében. A
délután 4 órakor kezdődő szentmisét Pásztor Károly vasmisés pápai
prelátus, c. apát atya, Eiben Tamás
plébániai kormányzó atya, Csingi
Zoltán paróchus atya celebrálta...

3. oldal >>

Nyári tábor a focipályán

Ballagás a Fülöpi Óvodában

2020.06.22-től 2020. július 17-ig az
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 „Humán kapacitások fejlesztése a Nyíradonyi járásban” keretei között első
alkalommal került megrendezésre
Fülöp községben nappali sporttábor...

A 2019-2020-as nevelési év a megváltozott körülmények miatt rendhagyó volt a mi óvodánkban is. A
2. félévben berobbanó világjárvány
márciustól a nevelést és oktatást is
az otthonok falai közé kényszerítette mintegy 2 hónapra...

5. oldal >>

8. oldal >>
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Önkormányzati
hírek

A Képviselő-testület az elmúlt időszakban 3 önkormányzati rendeletet
alkotott.
• 10/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019.
évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.
15.) Önkormányzati rendeletének
módosításáról
• 11/2020. (VII.17.) önkormányzati
rendelete Fülöp Község Önkormány-

Anyakönyvi
hírek

SZÜLETÉSEK
Varga Hanna
2020.07.21.

Köszöntjük őt!
HÁZASSÁGOK
Kiss Bernadett és
Lakatos Péter
2020.08.01.
Juhász Éva Alexandra és Ráduly János
2020.08.14.
Szívből gratulálunk!
HALÁLOZÁSOK

zata 2019. évi zárszámadásáról
• 12/2020. (VIII.14.) Önkormányzati rendelete a települési támogatás és
szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
A Képviselő-testület az alábbi témákban hozott határozatot :
• Pályázat benyújtása Dózsa sor útfelújítására
• Az önkormányzat és intézménye belső ellenőrzési jelentése
• Nyírábrányi Közös Önkormányzati
Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
• Nyírábrányi Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetésének módosítása
• Nyírábrányi Közös Önkormányzati
Hivatal 2019. évi zárszámadásának elfogadása
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• Óvodavezetői Pályázat kiírása
• Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
• Polgármesteri határozatok visszavonása
• „Fülöp Község belterületi vízrendezés
II. ütem” projektet engedélyes és kiviteli
tervdokumentáció készítésére irányuló
beszerzési eljárásban döntés
• Bölcsőde kiviteli terv készítésére beszerzési eljárásban döntés
• A Debreceni Vízmű Zrt gördülő fejlesztési tervének elfogadása
• Az önkormányzat könyvvizsgálatára
szerződés kötése
• Szociális célú tűzifa pályázat benyújtása
• Bánházasi búcsú megrendezése

KÖZELGŐ
NAGYRENDEZVÉNYEK
2020. szeptember 05. (szombat) – 15:00
A BÁNHÁZI KÁPOLNA BÚCSÚJA ÉS KULTURÁLIS
RENDEZVÉNY A TÁJHÁZBAN
Bánházi kápolna és Tájház
2020. október 18. (vasárnap) – 11:30
GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOMBÚCSÚ
Görögkatolikus templom

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

Gönczi István
2020. 07.21.

Kiadja:
Fülöp Község Önkormányzata, 650 példányban

Csontos Sándor
2020.08.03

Lapalapító:
Fülöp Község Önkormányzat Képvielő-testülete

Emléküket kegyelettel
megőrizzük!

Készült: DELA Könyvkiadó Kft. Nyomdaüzemében
4029 Debrecen, Pacsirta u. 53.
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Római katolikus templombúcsú
tal adott értékeket, pedig kitartóaknak
kell lennünk, drága kincs, amit Isten a
szívünkbe ültetett. Ma nem ünnepelni
jöttünk ide, hanem hálát adni. Szent
István papokat hívott nyugatról, akik
tanítottak, hisz emberhalászokká lettek.
Köszönjük meg, hogy most is vannak
kiválasztottak, apostoli utódok, hisz ők
Krisztus szolgái, kapocsok, melyek Istenhez hívnak bennünket. Isten papjai
végig velünk vannak, a kereszteléstől a
végső búcsúig életünk legfontosabb pillanataiban, sőt halálunk után is imádkoznak érettünk. Kellenek önzetlenül
szerető emberek, hisz minden elmúlik,
de Jézus tanítása örök. Papokra mindig
szükség van, még akkor is, ha természetesen nekik is vannak hibáik, hisz
Isten felé vezetik az embereket. Sok az
aratnivaló, de kevés a munkás. Egerben
mondta egy pap-teológus a szemináriumban, ha kimennek a világba , látni
fogják, az egy nagy kórház, menjetek,
és gyógyítsatok. Persze a legjobb az lenne, ha házról-házra járnának a papok,
mint a drótos ember, de így is mindent
elkövetnek, hogy mindenki Isten felé
forduljon. Ahhoz pedig, hogy legyenek a papságban utódok, sokat kell
imádkoznunk. Szent István koronáját,
országát adta Istennek, hisz a mi reményünk is nem az emberekben, hanem
Teremtőnkben van, ezért kérjük, ahogy
égi Édesanyánkat is énekünkben: “ Ne
feledkezzél meg szegény magyarokról”.

Szent István király ünnepén, 2020. augusztus 20-án a szokásokhoz híven ismét megünnepeltük római katolikus
templomunk születésnapját templombúcsú keretében. A délután 4 órakor
kezdődő szentmisét Pásztor Károly
vasmisés pápai prelátus, c. apát atya,
Eiben Tamás plébániai kormányzó atya,
Csingi Zoltán paróchus atya celebrálta
a szép számban összegyűlő hívek számára, Tapasztó János c. kanonok atya
pedig gyóntatott a szertartás alatt.
Károly atya szentbeszédében elmondta,
a születésnapokat illik megünnepelni, s
ezért Magyarország fővédőszentje tiszteletére szentelt templomunk is szépen
felöltözve várta e jeles napot. Első királyunkat nevezhetjük hazánk megmentőjeként is, hiszen a nyugati hatalmak
összefogtak a kalandozó, portyázó magyarok ellen, s bizony eltűntünk volna
a történelem süllyesztőjében, ha nem
vesszük fel a kereszténységet. Krisztus
követői lettünk, és ezt Szent István nem
politikai okokból tette, hanem – mint a
mai evangéliumban is elhangzott – okos
ember sziklára építi a házát. Tudta, ha
keresztények leszünk, megmaradunk, s
ezáltal jövőt kapott a magyarság. Szent
István példája minket is megmozdít. A

mai világban népünk egy része pogán�nyá vált, sokan Isten nélkül élnek. Nem
vesszük észre, ki adott nekünk jó sort,
egészséget. Elfelejtünk megköszönni,
és csak kérni tudunk, mint ahogy a
tíz leprás történetében is csak az egyik
gyógyult ment vissza Jézushoz, hogy
hálát adjon életéért. A nagy világégések
után is a hit, az imádság tartotta meg
az embereket, főleg akiket kényszermunkára ítéltek. Károly atya úgy látja, a
fülöpiek szívében ott a hit és a remény.
Sokan eldobják az államalapítónk ál-

A szentbeszéd után sor került az új kenyér megáldására, majd a szentmise
végén Hutóczki Péter polgármester úr
és Pogány Sándor, a képviselőtestület
elnöke köszöntötte és ajándékozta meg
a 65 éves papi jubileumát ünneplő Károly atyát községünk és egyházközségünk nevében. A körmenet előtt Tamás
atya megköszönte mindenki munkáját
és részvételét, majd a szertartás vasmisés áldással zárult, ezt követően pedig
a jelenlévők a templomkertben finom
vendéglátásban részesültek.
Török Tamás
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Az új busz átadó ünnepsége Fülöpön

2020. július 15-én, szerdán elérkezett
a várva-várt nap a fülöpiek életében,
hiszen a Dél-Nyírség Erdőspuszták
Leader Egyesület működési területére meghirdetett VP6-19.2.1-23-517 kódszámú – Kedvezőtlen szociodemográfiai folyamatok megtörése
– című pályázat keretében Fülöp Község Önkormányzata egy 22 személyes
Iveco Daly típusú buszt nyert, melynek
átadása ünnepélyes keretek között a
Művelődési Ház melletti rendezvénytéren történt.
A Himnusz közös eléneklése után
Hutóczki Péter polgármester úr köszöntötte a megjelent vendégeket, majd
felsorolta, hogy előreláthatólag kiket,
és milyen célokat fog szolgálni ez a jármű (óvodások, iskolások, népdalkör,
hittanverseny, zarándoklatok, focicsapat stb.). A sor természetesen végte-

len lehetne, hiszen reményeink szerint
ez a busz is sok-sok évig jó állapotban
fogja szállítani balesetmentesen az utasokat. Ezt követően Tasó László, térségünk országgyűlési képviselője ünnepi beszédében viccesen megemlítette,
milyen gazdag lehet ez a település, ha
ilyen sokan fogják majd használni ezt
a közlekedési eszközt. Természetesen
egy ilyen mértékű pályázatot csak ös�szefogással lehetett megnyerni, de ez a
fajta „csapatmunka” a fülöpiekre mindig is jellemző volt. Képviselő úr kérte,
ez a jó társaság maradjon meg továbbra is, örüljünk az együttlétnek, s ezzel
is előbbre visszük szűkebb és tágabb
környezetünket, szolgálva ezzel településünket és hazánkat is. Tasi Sándor,
a Dél-Nyírség Erdőspuszták Leader
Egyesület elnöke, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alelnöke egyetértve

az előtte szólókkal kiemelte, hogy településünk döntéshozói előtt lebegett egy
cél, s inkább pályáztak egy nagyobb dologra, s mertek nagyot álmodni, minthogy a rendelkezésre álló összeget szétaprózva kisebb jellegű beruházásokra
kíséreljenek törekedni. Nagyon kellett
már a fülöpieknek ez az új busz, hiszen
a régi jármű már kevésbé biztonságos,
megszolgálta az idejét, lassan leteszi a
lantot. Az ünnepi beszédek elhangzása
után Hutóczki Péter polgármester úr,
Tasó László képviselő úr, Tasi Sándor
elnök úr, és Szajbert Ákos, a Dél Nyírség Erdőspuszták Leader Egyesület
Munkaszervezet vezetője közösen vágták át a szalagot az új busz előtt.
A közlekedési járművet Csingi Zoltán
görögkatolikus paróchus atya és Eiben
Tamás római katolikus plébániai kormányzó atya is megáldotta, majd ezt
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követően az óvodásaink adtak elő egy
nagyon aranyos táncos produkciót a
megjelentek nagy örömére. A Piros
Mályva Népdalkör tagjai az új buszról
leszállva kezdtek el énekelni, s bizony
messze szállt szép hangjuk a rendezvénytérről. Szerencsére a személyszállító eszköznek nincs ritmusérzéke, különben a kellemes dallamok hatására
biztosan „betáncolt”, begurult volna a
vendégek közé, hogy minél közelebb-

ről halhassa ezt a csodát. A focipályán
táborozó gyermekek a Csák István által
vezetett fülöpi B-közép egyik kedvencét, az „Élesebb legyél a késnél” kezdetű
rigmust adták elő zászlócskákkal a kezükben. Az ünnepség végéhez közeledve Tasó László képviselő úr és Hutóczki
Péter polgármester úr meglepetésszerűen virággal köszöntötték a 30 éve
önkormányzatunkat szolgáló Kissné
Terdik Erzsébetet, településünk jegy-
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zőjét. Ezt követően került sor a busz
kulcsának átadására, melyet Tasó László képviselő úr Hutóczki Péter polgármester úr társaságában ki is próbált egy
tiszteletkör erejéig, majd a ceremónia a
távozók megvendégelésével zárult. Reméljük, az új közlekedési eszközünk sokáig és balesetmentesen fogja szolgálni
a fülöpieket és más utazókat is!
Török Tamás

Nyári tábor a focipályán
2020.06.22-től 2020. július 17-ig az
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 „Humán
kapacitások fejlesztése a Nyíradonyi járásban” keretei között első alkalommal
került megrendezésre Fülöp községben
nappali sporttábor. Négy héten keresztül voltak jelen 6-tól 18 éves korosztályig a fülöpi ifjak. A diákok egy hónapon
keresztül egész nap sporttal kapcsolatos
foglalkozásokon vettek részt.
Azt tudni kell, hogy a testedzési, sportolási szokásokat jelentős mértékben a
családi háttér határozza meg. A pozitív
attitűd kialakításában meghatározó a
szociális makro- és mikrokörnyezet, elsősorban a család életstílusa és szokásrendszerének befolyásoló hatása. Ezen
belül nem elsősorban a sportolásra ösztönző, biztató magatartás a döntő, sokkal inkább a szülők közvetlen foglalkozása, részvétele a sportban.
A sportolás, a testedzés elterjedésében
rendkívül fontosak az úgynevezett életmódminták, azaz mit lát a gyermek
mintaként maga körül a tévében, a
filmeken stb. Különösen fontosak lennének a pozitív példák a 10–15 éves
korúaknál – ahol a serdülő esetleg azt
tapasztalja, hogy a felnőtt nem sportol
(az apa ül és olvas, az anya tévézik, a
testvér számítógépezik stb.) –, mert ebben a korosztályban a legfogékonyabb
a személyiség az életmódminták iránt.
A sporttáborok nagyon jó ösztönző és

fejlesztő elfoglaltságokat tudnak biztosítani.
A szakemberek véleménye szerint a fejlődésben levő fiatal szervezetnek legkevesebb napi 1 órányi, a felnőtteknek
hetente legalább három alkalommal
30-45 percnyi mozgásra van szüksége.
A sportnak meghatározó tényezőnek
kell lennie a gyerekek életében, mivel
az egészségükkel összefügg, valamint a
sport mellett kellő figyelmet kell fordítani a helyes táplálkozásra is.
A táborozók napjaiba beletartozott a
napi háromszori étkezés, azaz a tízórai,
ebéd és uzsonna. Mindezt négy héten

keresztül a Fülöpi Sörkert Kft. biztosította. Ezeken kívül ásványvizet, ivóleveket, szörpöket, rágcsálni valókat,
gyümölcsöket, jégkrémet, süteményeket biztosítottak a tábor lakóinak.
A sportra nevelés érdekében elmaradhatatlan volt minden reggel egy közös
csoportos 20-25 perces testmozgás. A
diákoknak a reggeli torna már a harmadik nap a megszokott rutinjaik közé
tartozott.
A táborlakók naponta különböző akadálypályákon, sorversenyeken mérhették össze gyorsaságukat, ügyességüket
és talpraesettségüket. A Fülöpi Néri
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Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolától kölcsönbe kapott kisebb-nagyobb
zsámolyok, bóják, kötelek, tollasütők,
kézilabdák, floorball szettek, focikapuk,
gumilabdák, jelzőrudak, jelzőmezek,
bowling bábuk, focilabdák és egyéb segítségünkre szolgáló sport felszerelések
felhasználásával minden nap más és
más csoportos vagy egyéni versenyeken vettek részt a gyerekek. A diákokkal közösen akadálypályákat alakítottunk ki, és minden alkalommal kicsit
más felállásban kellett teljesíteniük.
Ezen kívül voltak csapatsportok: kézilabda játék, futball, tenisz, csipeszfogó
verseny, kiütősdi gumilabdával, biliárd
foci, floorball, tollaslabda, számháború, és egyéni sportágak: talajtorna, futóverseny, bicikli gyorsulási „futam”,
kötélhúzás. Minden nap a szabadidős
tevékenységek között szerepelt a gólyaláb, rajzolási lehetőség, sminkelés, csillámtetkó készítés, óriás keresztrejtvény,
célbadobás, képkirakó, szókereső. Mindenki megtalálhatta a kedvére való elfoglaltságot minden egyes napon. Ezek
mellett KRESZ, biciklivel való helyes
közlekedés, egészséges életmódra való
nevelési előadást hallgathattak meg a
diákok.
Jánszki Tamásnak köszönhetően a lovassportba is volt lehetőségük belekóstolni, a gyerekeknek.
Kerékpáros túránk alkalmával a Ligetalja Gyógyfürdő és Termál Hotel
felajánlásának köszönhetően, aki nem
volt kellően elfáradva, azon fiatalok a
tulajdonosok jóvoltából a kétkerekűt
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lecserélhette vízire. Útközben pihenésként lehetőség volt megnézni a Bánházi
kápolnát.
Gyalogos túránk szintén Bánházára, a
Tájházhoz vezetett. Útközben szemétszedési akciót hirdettünk. Voltak, akik
önként jelentkeztek szemétszedésre, de
voltak, akiknek a neve a kalapból került
kihúzásra.
A Vámospércsi Rendőrőrsnek köszönhetően volt lehetőségük a lurkóknak
beleülni egy rendőrautóba, és magukra ölteni a készenléti zubbonyt és sisakot. Ezek mellett a Hajdú-Bihar Megyei
Rendőrfőkapitányság Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltség kutyás szolgálatának két tagja is ellátogatott a tábor helyszínére 3 kutyával. A Debreceni
Rendőr-Főkapitányság munkatársai is
tartottak egy intézkedési bemutatót és
ezek mellett egy pályaorientációs előadást is hallhattunk amit a Hajdú-Bihar
Megyei Rendőrfőkapitányság toborzó
csoport munkatársai tartottak a nagyszámú “nézősereg” számára.
Nagyon nagy élményt szereztek a fiatalságnak a rendvédelmi szervek munkatársai.
A tábor ideje alatt szülinapját ünneplőket aznap, amikorra a neves esemény
esett, felköszöntöttük egy tortával, amit
közösen fogyasztottunk el.
Úgy gondoljuk, hogy a négy hét alatt
minden táborlakó megtalálta a számára
megfelelő sportágat vagy kikapcsolódási lehetőséget. Sokak számára most derült fény, hogy mennyire tetszik nekik
egy-egy sportág, szívesen folytatná azt,
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legyen akár egyéni vagy csapatsport.
Az utolsó héten Somogyi László Gábor
művész úr méltán híres „Laci-tábora”
színesítette a programjainkat.
Az időjárás is nagyon kedvezett a négy
hét alatt, mindvégig ragyogó napsütés
volt, néha némi gomolyfelhővel, egykét alkalommal nagyon gyorsan elvonuló futó záporral. A nagy melegben az
önkormányzat párakapuja biztosította
a felfrissülést.
Négy héten keresztül a hét utolsó tábori
napján, pénteken történtek a jutalmazások, melynek minden gyermek részese volt. Érmet kapott minden ifjonc
a nyakába, amely valami kis édességet
is rejtett.
Nagyon jól érezték magukat a táborozók, igazán tartalmas, vidám szórakoztató napokban lehetett részük, és reméljük, jövőre találkozunk.
Mikáczó Zsuzsanna
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Ökumenikus hálaadás településünk önállóságáért
rációnk is építkezne társadalmi munkával a jövő generációinak? Nehéz erre a
kérdésre helyes választ adni, de bizony
az igaz, a mi nemzedékünk már egy kicsit elkényelmesedett, nem biztos, hogy
ugyanazzal a lelkesedéssel állnánk hozzá településünk fejlesztéséhez, modernizálásához, ahogy azt anno elődeink
tették. Nehéz volt önállóvá válnunk, és
ezt nem is tudtuk megtartani, 1989-ben
sikerült újból kivívnunk függetlenségünket újabb kemény küzdelmek árán.
A ma itt élők feladata, hogy megtartsák
szeretett községünk szabadságát, de ezt
csak egységben, összefogással, egymás
iránti tisztelettel, segítőkészséggel lehet
megőrizni, ami a fülöpiekre jellemző is.
Augusztus első hétvégéjén községünkben ünnepelni szoktunk, hiszen
általában ekkor tartjuk a falunapot,
1946-ban e hónap első napján vált önállóvá településünk. Az idén ez a nagy
esemény a pandémia miatt elmaradt,
pedig kétnapos rendezvényre készültünk a 25., jubileumi falunap alkalmából. Természetesen az élet megy tovább,
de úgy gondoltuk, ha nem is tudtunk
az ismert okok miatt többszáz fős ös�szejövetelt tartani, de mindenképpen
szerettünk volna megemlékezni e jeles
napról, ezért augusztus elsején délután
6 órakor a római katolikus templomban ökumenikus hálaadással köszöntük meg a jó Istennek, hogy megtartott
minket és településünket.
Az egyházak részéről Csingi Zoltán
görögkatolikus paróchus atya, Eiben
Tamás római katolikus plébániai kormányzó atya, és Komor Csaba református lelkész úr vezetésével imádkoztunk,
s mondtunk hálát a Gondviselőnek,

hogy 74 évvel ezelőtt siker koronázta
elődeink önállóságra való törekvéseit.
Hutóczki Péter polgármester úr kiemelte, nem volt ez egy könnyű harc, nagyon
sokat küzdöttek dédszüleink, nagyszüleink ezért a szabadságért. Templomokat, iskolákat, orvosi rendelőt, és egyéb,
a közt szolgáló épületeket húztak fel,
hogy az ő, és az utánuk következő nemzedékek életét megkönnyítsék, szebbé
tegyék. Vajon ha nem segítenének minket a pályázatok és az állam, a mi gene-

Vegyünk példát őseinkről, köszönjük meg a munkájukat, s mi is építsük,
szépítsük Fülöpöt, és ha bárki erre jár,
mondhassa azt, hogy milyen nagyszerű
hely ez a település, és milyen tisztességes és becsületes emberek lakják. Jó itt
lenni, és jó itt élni! Jövőre pedig reményeink szerint a szokásokhoz híven egy
nagyszabású ünnepséggel tarthatjuk
meg a 25. falunapot.
Török Tamás
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Ballagás a Fülöpi Óvodában
„Lám, a cserfes gyerekhad
ünneplőben ballag,
halld a csengőnk víg dalát,
ím eljött a nagy nap!”

A 2019-2020-as nevelési év a megváltozott körülmények miatt rendhagyó
volt a mi óvodánkban is. A 2. félévben
berobbanó világjárvány márciustól a
nevelést és oktatást is az otthonok falai
közé kényszerítette mintegy 2 hónapra.
Szűk keretek közt, de tudtunk ügyeletet
kínálni a leginkább indokolt esetekben.
Május végén pedig a gyermekek tekintetében létszám korlát nélkül, újra indulhatott az óvodai élet.
Aztán eljött az iskolaév vége is, ami a
legnagyobb ovisok számára is mérföldkő, hiszen az iskolások mintájára
ők is ballagással búcsúznak az intézmény falaitól, a társaktól, óvónéniktől,
dadusnéniktől.
Hagyományainkhoz
híven, július elején szerettük volna
megtartani az ünnepséget, viszont a
járványhelyzet miatt csak szűk vagy
zárt körben kerülhetett volna sor erre.

Emiatt döntöttünk úgy, hogy augusztus
elejére tűzzük ki a ballagás napját, bízva
a korlátozások enyhítésében.
2020. augusztus 7-én a nagycsoportos
gyerekek részére elérkezett a várva várt
nap. Ezen a különleges napon csinosan
felöltözve, vidám énekszóval és műsorral búcsúztak a nagycsoportosok az
óvodától.
A meleg nyári délelőtt a fülöpi óvoda
udvarán összesereglett közönség kíváncsiságát talán csak a ballagók izgatottsága múlta felül, akik a várakozás perceiben örömmel vetették magukat bele
kedves műsorukba, táncukba. Talán
még nem egészen fogták fel az esemény
jelentőségét, s még maradt az erős kötődésből a szeretett óvónénikhez, de
a levegőben már ott lebegett a ki nem
mondott gondolat: örökre el kell menni! Sejtették, e jeles nappal megváltozik az életük, új korszak veszi kezdetét,
ahol a tanulásé a főszerep.
A gondos előkészületeknek meglett a
méltó jutalma. Az óvoda dolgozói nem-
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csak a műsor forgatókönyvét dolgozták
ki alaposan, de a dekoráció elkészítésében is jeleskedtek. A gyerekek ötleteire
és táncuk hangulatához igazodva, tengerparti dekorációval készültünk.
A 19 ballagó gyermek szeptembertől az
iskola padjait koptatja, a helyi tanintézményben ismerkednek majd az ABC
betűivel. Az új világban reménység szerint mindannyian megtalálják majd helyüket, és ügyesen sajátítják el az alapokat. Kívánok ehhez sok erőt, egészséget
és kitartást!
Köszönöm a fenntartónknak, Fülöp
Község Önkormányzatának az egész
éves támogatást, szakszerű irányítását a
rendkívüli jogrend alatt.
Köszönöm kollégáimnak az egész éves
kitartó, türelmes munkát, hogy ilyen
magas gyermeklétszám mellett is sikerült ismét egy színvonalas ballagási
ünnepséget rendeznünk. Kívánok az új
nevelési évhez elegendő erőt, kitartást!
Hutóczki Valéria
helyettes óvodavezető

FUL PI HÍREK
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Csizmás kandúr az óvodában
2020. július 21-én, kedden délelőtt a
Méliusz Juhász Péter Könyvtár jóvoltából az Ákom-Bákom Bábcsoport
látogatott el a Fülöpi Óvodába, s adta
elő gyermekeinknek a Csizmás kandúr
című népszerű mesét.
A darab elején az öreg molnár halála
után a két idősebb testvér kisemmizte
fiatalabb öccsüket, aki csak egy bolhás
macskát kapott örökségül. Persze ez a
háziállat nem véletlenül a történet főszereplője, hiszen különleges képességekkel volt megáldva, például tudott
beszélni, ami nem igazán jellemző a
négylábúakra. Kért egy csizmát és egy
zsákot gazdájától, nyulat, majd madarat
fogott az erdőben, ezeket a zsákmányokat elvitte a királynak, mondván, hogy
ezt az ő grófja küldi. Az uralkodónak
ebben az időszakban nagy bánata volt,
hisz a varázserejű óriás minden évben

elvitt valamit tőle, s ezen esztendőben
bizony az eladósorban lévő leányára
vetett szemet. Na de kandúr barátunk
intelligenciája és ravaszsága révén a
gonoszból egér lett, márpedig a macskák szeretik eme apró rágcsálókat, és
hamm, az exóriás ezután már csak a
cica gyomrában tervezhette tovább a
királykisasszonnyal való házasságát.
Minden jó, ha jó a vége, a molnár fia
gyorsan férj lett, s ma is boldogan élnek
a király leányával, ha azóta meg nem
haltak.

hathatós segítsége is. A történet végig
lekötötte óvodásaink (s a jelenlévő felnőttek) figyelmét, és izgatottan várták,
mi lesz a kaland vége, a vicces jeleneteken jóízűen nevettek, az előadók kérdéseire is mindig lelkesen feleltek. Nagyon
szépen köszönjük az anyakönyvtárnak
a lehetőséget, az Ákom-Bákom Bábcsoport művészeinek a nagyszerű előadást,
az óvoda dolgozóinak pedig a helyszín
biztosítását, és a kedves fogadtatást.
Reményeink szerint a közeljövőben is
láthatunk hasonlóan szórakoztató műsorokat, produkciókat, hiszen a gyermekek arcán megjelenő mosoly, kíváncsiság jelzi, hogy a csöppség ”vevő”
az ilyen jellegű művészeti tevékenység
megtekintésére.

A gyermekeknek nagyon tetszett a tanulságos mese, a bábok, a szép díszlet, a
kísérő zene, és az előadás. Ez a klasszikus fabula a jó és a rossz harcáról szólt,
na és persze a szegény emberről, aki a
végén természetesen pozitív hős lett,
bár ehhez kellett a doromboló háziállat

FELHÍVÁS
NEVELÉSI-ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSRA!

Török Tamás

b.) (4) bekezdés b.) pontja szerinti esetben 10.000.-Ft
c.) (4) bekezdés c.) és d.) pontja szerinti esetben 20.000.-Ft”

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
14/2019. (X.08.) Önkormányzati rendelete a települési
támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló
3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete alapján:

A kérelmet személyesen, vagy postai úton az önkormányzat szociális ügyintézőjénél lehet igényelni, valamint benyújtani 2020. szeptember 30-ig lehet.
A határidő elmulasztása jogvesztő.

(1) A polgármester átruházott hatáskörben – nevelési és
tanévenként egyszeri támogatást állapíthat meg óvodai
nevelésben és közoktatásban és felsőoktatásban keletkező
terhek viseléséhez.
(2) A támogatás iránti kérelem 2020/2021 tanévre vonatkozóan 2020. szeptember 30-ig adható be.
(3) A kérelemhez csatolni kell az oktatási-nevelési intézmény igazolását az óvodai jogviszony, nappali oktatás
munkarendje szerint fennálló tanuló vagy hallgatói jogviszonyról.
(4) Nevelési – iskoláztatási támogatásra jogosult:
a.) óvodai nevelésben részt vevő kiskorú szülője, törvényes
képviselője
b.) nappali tagozaton általános iskolai tanulmányokat folytató kiskorú szülője, törvényes gondviselője
c.) nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató
ca.) kiskorú szülője, törvényes képviselője
cb.) vagy nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig
d.) nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató
nagykorú, legfeljebb 25 életévének betöltéséig.
(5) A nevelési – iskoláztatási támogatás mértéke nevelési tanévenként:
a.) (4) bekezdés a.) pontja szerinti esetben 5.000.-Ft

Fülöp, 2020. augusztus 6.

Hutóczki Péter sk.
polgármester

Közlemény
SIP Food Nonprofit Kft. társadalmi értékeket képvisel gazdasági
köntösben, azaz olyan gazdasági ötletet valósít meg, amely a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű munkavállalók
számára könnyen elvégezhető feladatokat teremt és ezzel a társadalmi és gazdasági fenntarthatóság egyben, egymás mellett tud
megvalósulni.
A Nonprofit Kft. nemzetközi és hazai partnerei részére funkcionális kiegészítő állateledeleket gyárt, melyek megoldást jelentenek a
kutyák szájápolási problémáira.
A tevékenység Fülöp településen valósul meg.
Az igényelt vissza nem térítendő támogatás: 191 815 eFt.

FUL PI HÍREK

10

2020. AUGUSZTUS

Kisboldogasszony, Istenszülő születése
„A pócsi szép templomban, kinyílott egy
szép rózsa, siessünk csodájára, születése
napjára”…
Kedves Olvasó! Ma születésnapot ünneplünk. Énekeink, szimbolikus szavaink azt mondják, hogy a föld gazos,
bozótos világában ”kinyílott egy szép
rózsa”. Így nevezzük mi ezt a „rózsát”:
„Kisasszonyunk, Mária”. Csodálni jöttünk Őt, csodáljuk benne azt, hogy szíve
legmélye hajlandóságával kimutatta Isten iránti szeretetét.
Ünnepelünk, születésnapot tartunk,
mert mi még tudunk ünnepelni. Jól tudjuk, hogy emberi közösség elképzelhetetlen ünnepek nélkül. A legkisebb közösségnek, a családnak is megvannak a
meghitt, bensőséges ünnepei: házasságkötés, keresztelés, elsőáldozás stb... Az
egyházközségnek is vannak lélekemelő
ünnepei, mint pl. a templom születésnapja és az ismert egyházi ünnepeink.
Ennek a szép Magyarországnak is vannak gyönyörű ünnepei, s jó volna, ha
minden magyar ember magyar szívvel,
tiszta szívvel ünnepelne.
Az ünnep a szív legfőbb gazdagsága. Hiszen minden ünnep előbbre visz, lelkileg
fölemel, mert az ünnep belül történik.
Ha nem így lenne, akkor az egész külsőségekben elveszne.
Aki nem tud ünnepelni, az mondhatom,
hogy értelmetlenül él. Meg kell keresni
az ünnepi alkalmakat.
Ünnep nélkül nincs hétköznap, hétköznap nélkül nincs élet. Mert AZ ÜNNEP
A LÉLEK MEGFÜRDETÉSÉT JELENTI. Kimossa a lelkünket a rárakódott
szennytől. Rosszul ünnepel az, akinek
arca nem lesz sugárzóbb az ünnep után.
Hát ezt jelenti ma nekünk égi édesanyánk születésének ünnepe.
Születésnapot tartunk. Hogyan készülünk, mit viszünk az ünnepeltnek? Ajándékot, tortát, pénzt, számítógépet, tele-

font? De hiszen Máriának nincs szüksége
ezekre, Neki egy dologra van szüksége,
a mi szívünkre. Milyen szívvel élek ma?
Mivel akarom megtölteni szívemet? Lehet, hogy tele volt bűnnel, gonoszsággal,
lelki fájdalommal, nagy-nagy lelki teherrel, s most ki akarom cserélni, új szívvel,
szerető szívvel akarok megújulni az ünnep után.
Milyen volt Mária? Teljes emberi mivoltában részt vett a megváltás művében,
és Isten így fogadta el őt. Nem azt nézte, hogy érdekében most mennyi csodát
kellene tenni, hanem elfogadta a szívéből
fakadó odaadást.
-Azt, hogy mindig kész volt az alázatra,
-’Íme az Úrnak szolgálója vagyok…’,
-Az imádságra, - ’Magasztalja az én lelkem az Urat…’
-Mindig kész volt az odaadásra, az elmélyülésre. Vagyis életét adta egy nagyobb
titok szolgálatára, ezért szólít az ének:
„Siessünk csodájára, születése napjára…”
Mária, a mi Édesanyánk, égi Édesanyánk,
hisz nincs szebb szó annál, mintha vala-

kit édesanyának szólíthatunk. Mert van
mindenkinek földi édesanyja, jó édesanyja. A jó édesanyák szeretete olyan,
mint a napsugár, mely nem feltűnő, ha
ránk ragyog, csak akkor borzadunk ös�sze, ha a felhők eltakarják. A jó édesanyák szeretete olyan, mint a friss levegő,
mely észrevétlenül árad tüdőnkbe. Sokszor ez a természetesség akadályoz meg
bennünket abban, hogy az édesanyák
szeretetén elcsodálkozzunk, még inkább
abban, hogy nekik elmondjuk, mennyire
jó, hogy ránk árasztják szeretetük sugarait. Hány és hány megható történetet lehetne erről elmondani. Földi édesanyák,
akik elfáradnak, akiknek keze elgyengül,
szívük dobogása megszűnik. De az égi
Édesanyánk, Mária szíve értünk is dobog, Ő most is a keresztények megszégyenülhetetlen pártfogója, a Teremtő
előtt a mi változhatatlan közbenjárónk.
Ezért éneklik mindig oly sokan: „Vigyázz
reánk édesanyánk, angyaloknak királyné
asszonya”.
Kedves Olvasó! Ez az üzenete ma Mária születésének, hogy próbáljunk meg
azonosulni vele, példáját követni, s ha
majd elérkezik életünk utolsó órája,
kérjük, hogy vegyen védelmébe bennünket. Ahogyan Kis Szent Terézről leírták: gyerek korában huncut volt, s egy
alkalommal ezt mondta édesanyjának:
„A mennyországba ugye csak a jók mehetnek be? Édesanyám, te olyan jó vagy,
hogy téged biztosan beengednek. Én egy
kicsit rossz vagyok, de majd megfogom
a kezedet, s így én is bejuthatok.” Hát kapaszkodjunk mi is égi Édesanyánk kezébe, s így mondjuk: imádkozzál érettünk,
bűnösökért, most és halálunk óráján.
Szabó Gábor
demecseri görögkatolikus esperes,
parókus

A 2020/2021-es bajnokság őszi sorsolása
1. forduló:
2020. augusztus 16. (vasárnap) 17:30
Hajdúsámsoni T.T.I.SZE.-Fülöp SE
2. forduló:
2020. augusztus 23. (vasárnap) 17:30
Fülöp SE-Hajdúbagosi SE
3. forduló:
2020. augusztus 29. (szombat) 17:00
Tiszacsegei VSE-Fülöp SE
4. forduló:
2020. szeptember 06. (vasárnap) 15:30
Fülöp SE-Nyírábrány
5.forduló:
2020. szeptember 12. (szombat) 15:30
Hortobágyi LSE-Fülöp SE
6.forduló:
2020. szeptember 20. (vasárnap) 15:00

Fülöp SE-Hosszúpályi SE
7. forduló:
2020. szeptember 27. (vasárnap) 10:00 vagy 15:00
Hajdúszoboszlói SE-Fülöp SE
8. forduló:
2020. október 04. (vasárnap) 14:00
Nyíracsádi Petőfi SE-Fülöp SE
9. forduló:
2020. október 11. (vasárnap) 14:00
Fülöp SE-Hajdúhadházi FK
10. forduló:
2020. október 18. (vasárnap) 13:30
Bocskai SE Vámospércs-Fülöp SE
11. forduló:
2020. október 25. (vasárnap) 13:30
Fülöp SE-Újszentmargita
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GASZTRONÓMIA
Sajtkrémmel töltött csirkemell
Hozzávalók:
• 6 db csirkemell /feles/
• 10 dkg kockázott bacon /füstölt/
• 1 kisebb fej lilahagyma
• 2 db paprika
• 3 db tömlős sajt
• petrezselyemzöld
• 6 dkg reszelt sajt
• 2 db sütőzacskó
Elkészités:
Kicsi olajon a felkockázott bacont és a
hagymát megdinsztelem. A paprikákat

Banános-túrós keksz
Hozzávalók:
• 1 csomag keksz
• 25 dkg túró
• 2 dl tejszín
• 2 banán
• pár csepp citromlé
• 10 dkg porcukor

felkockázom. A tömlős sajtot egy tálba
teszem, belerakom a dinsztelt hagymát, a
paprikát, az összevágott petrezselymet, és
végül a reszelt sajtot.Ezt nagyon jól kikavarom/fűszert nem igényel/. A csirkemellet a
hosszabbik oldalán megvágom/zsebet csinálok/, és megszórom csirke fűszersóval.
Ezt követően megtöltöm a sajtkrémmel.
Fogvájóval összetűzöm a nyílást, majd beleteszem a sütőzacskóba.Tepsibe 2oo fokon
kb. 40 percig sütöm. Rizzsel vagy hasábburgonyával tálalom.
Jó étvágyat kívánok!
Halászné Balogh Ibolya

Elkészítése:
Egy közepes méretű tepsi alját kirakom
keksszel. A tejszínt habbá verem, belekeverem a túrót, a porcukrot, és pár csepp citromlevet. A krém felét rákenem a tepsiben
lévő kekszre. A következő réteg a karikákra
szeletelt banán, majd a krém másik fele jön,
végül a tetejére is kekszet teszek. A tetejét
citromlével megkenem, és pihentetem a
hűtőben, amíg a keksz meg nem puhul.
Jó étvágyat kívánok!
Puskás Józsefné

Gyémántlakodalom
2020. augusztus 6-a nagy nap
volt Tóth János és Kompár Julianna számára, hiszen 60 évvel
ezelőtt ekkor kötöttek házasságot
egymással. Az örök hűség, amit
akkor ígértek egymásnak, mind
a mai napig kíséri őket, és kitartanak egymás mellett örömben
és nehézségben is. A sok-sok év
alatt házastársuk melletti kitartásuk csak erősödött, és mind a
mai napig úgy tekintenek egymásra, mint amikor 60 évvel
ezelőtt kimondták a boldogító
igent. Hutóczki Péter polgármester úr Fülöp Község Önkormányzata és kicsiny községünk lakói nevében köszöntötte a gyémántlakodalmas házaspárt, akik a római katolikus
templomban Eiben Tamás atya közreműködésével Isten áldását is kérték
eme szép évforduló alkalmából. Isten éltesse sokáig jó egészségben az
ünnepelteket és szeretteiket egyaránt!

Munkatársakat keresünk!
A Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus
Gyermekvédelmi Központ
NEVELŐSZÜLŐKET
keres.
A nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek,
de a már meglévő munka mellett is végezhető ez a hivatás.
A képzést biztosítjuk.
Teljes körű felvilágosítás:
30/555-68-16 vagy 52/249-667
Cím: 4025 Debrecen Petőfi tér 9.

Felhívás adófizetési kötelezettség teljesítésére
Tisztelt fülöpi lakosok!
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a kommunális adó, gépjárműadó és iparűzési adó második részletének befizetési határideje 2020. 09. 15. Tavasszal az egyenlegértesítővel mind a márciusi, mind a szeptemberi csekket kiküldtük.
Amennyiben valaki elhagyta, elrontotta a csekket, másikat személyesen igényelhet az önkormányzat adóügyi ügyintézőjétől. Telefonos egyeztetésre a 70/940-2522 telefonszámon van lehetőség, kizárólag munkaidőben.
Felhívom az adóhátralékkal rendelkezők figyelmét, hogy a végrehajtási eljárások elindultak, illetve folyamatosan indulnak. Végrehajtási eljárás alatt munkabér letiltás, nyugdíjletiltás, bankszámla inkasszó, területalapú földtámogatások kifizetéséből követelésfoglalás, gépjármű törzskönyvébe elidegenítési tilalom bejegyzése, illetve gépjárműadó
tartozás esetén a gépjármű forgalomból történő kivonásának kezdeményezésére kerülhet sor. Amennyiben végrehajtási eljárás megindítására kerül sor, egyszeri 5000 Ft végrehajtási költség is kivetésre kerül.
Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével szíveskedjenek teljesíteni adófizetési kötelezettségeiket, illetve köszönetet
mondunk mindenkinek, aki teljesítette és teljesíti adófizetési kötelezettségét.
Illés Éva
adóügyi ügyintéző
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FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES
CSALÁDJÁT A BÁNHÁZASI KÁPOLNA BÚCSÚ ÉS
KULTURÁLIS RENDEZVÉNYRE

- 15.00-ÜNNEPI SZENTMISE A KÁPOLNÁBAN

/SZENTBESZÉDET MOND: HAJDU ISTVÁN NYÍRCSAHOLYI
PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓ ATYA

- 17.00- KÖZÖS ESTEBÉD A TÁJHÁZNÁL
- PIROS MÁLYVA NÉPDALKÖR
- KISLIGET NÉPTÁNCEGYÜTTES
- 19.00- HYPPOLIT A LAKÁJ

/MANDALA DALSZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN
MIKÓ ISTVÁN FŐSZEREPLÉSÉVEL

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN
KEDVES FÜLÖPI LAKOST, ÉS
CSALÁDJÁT!

A SZENTMISE A KÁPOLNÁBAN LESZ MEGTARTVA, A
PROGRAMOK A TÁJHÁZNÁL KERÜLNEK MEGRENDEZÉSRE!
A rendezvény az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatásával valósul meg.

www.fulopkozseg.hu

