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KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi
lakost a fülöpi hírek első évének utolsó számának
megjelenése alkalmából.
A karácsony, a szeretet ünnepe előtt, egy esztendő végén, illetve egy új előtt állunk. Az adventi
időszakra esik néhány kedves ünnep, amely közelebb hozza egymáshoz a családot. December
hatodika, szent Miklós napja a családi mikulás
ünnepe. A gyerekek fényesítik a cipőjüket, csizmájukat, hogy azünnep éjszakáján ajándékkal rakják
tele. Advent vége karácsony viliája, december 24-e
Ádám és Éva napja. Ez az este minden családban
a szeretet ünnepe. Ilyenkor mindenki feldíszíti a
karácsonyfát, alá kerülnek a karácsonyi ajándékok,
a meleg meghitt fényt sugárzó gyertyák közelebb
hozzák egymáshoz a szíveket. Érezzük, mennyire fontos számunkra a másik, a család többi tagja.
Szeretünk és viszontszeretnek bennünket. Ez az a
nagy élmény, ez teszi kiemelkedő jeles napunkká
karácsony estéjét. Ez egyben felelősség is a család
számára, ne maradjon senki egyedül, magányosan,
elhagyatottan, gondoljuk az idősekre, az egyedül
élőkre, a betegekre.
Ezen az estén a templomban a falu lakossága az
éjféli misén egymásra talál, köszönti énekkel a betlehembe érkezett Isten ﬁát. Nálunk Fülöpön még
december 24-e délutánján a betlehemi játékok teszik színesebbé az ünnepet. A karácsony Jézus születésének napja. A szeretet ünnepe. Ez az az ünnep
amikor mindenki megpróbál egy kicsit jobb lenni,
egy kicsit jobban szeretni és egy kicsit jobban ﬁgyelni a másikra. Születésnap. Jézus születésének
napja, mikor vállalva a szegény istállót közénk jött
a Fiú Isten. Ajándékot hozott nekünk: a szeretete, a
békét. A hívők számára Jézus az, aki minden emberért szenvedett, hogy a legmegalázottabbak szemében is felcsillanjon a remény egy boldogabb életre.
Ő mindenki bírája, mert ő büntetlen volt, cselekedeteivel példát mutatott arra, hogyan kell szeretni
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embertársainkat. Ilyenkor még a haragvó felek is
felejtenek s békejobbot nyújtanak. Ezen a napon
még a fegyverek ropogása is elcsendesül. Nyugalom száll a szívekbe, a lelkekbe. Olyan jó lenne,
ha ez a nap nem csak egy napig tartana. Bárhol
legyünk is a szeretet ünnepén gondolatban hazavándorol csapongó lelkünk, újra otthon vagyunk
szeretteinkkel, s a gyertyák fényében kívánunk
egymásnak meghitt, békés boldog karácsonyt.
Én is kívánok Önöknek az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a magam nevében áldott békés kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet.
Bugyáné Szász Erzsébet
polgármester

Ady Endre: KARÁCSONY (részlet)
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
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Nagy István címzetes apát, Fülöp
község díszpolgárának emlékére
Az egész települést megrendítette a hihetetlennek
tűnő gyors tragédia, mely az 52 évig a fülöpi római katolikus egyházközségben lelkiismeretesen dolgozó Nagy
István címzetes apátúr halálát hozta.
1946-ban szentelték pappá, 1954-ben került a faluba
plébánosként. Szegény körülmények közé érkezve is
vállalta a munkát és dolgozott szerényen élve, lendületesen és lelkiismeretesen. Szorgalmas hittartó munkájával hatalmas kultúrát teremtett, épített templomot,
plébániát, többször újíttatta fel a bánházi kápolnát, de
ezeknél is fontosabbak az emberi lelkekben felépített és
állandóan karbantartott „lelki templomok”.
A társadalmi munkákból aktívan kivette részét, személyes példát adva sokszoros önkéntes véradó volt és
másokat is erre buzdított. A gondok és munkák mellett
az iskolában mindenütt volt hitoktatás, a legnehezebb
időkben is. Eleinte gyalog, kerékpárral majd motorral
járta a három tanyasi iskola úttalan útjait, míg egészségi állapota miatt jogosítványát bevonták, ismét sok évig
kerékpározott hóban, sárban, homokban.
A sokévi szemet, lelket gyönyörködtető ﬁzikai-szellemi munkájáért a fülöpi képviselőtestület 1992-ben díszpolgári címet adományozott részére, mely egybeesett
hetvenedik születésnapjával. Ezzel a címmel fejezte ki a
képviselőtestület és a falu nagyrabecsülését tisztelendő
úr iránt. Folytathatnánk a sort, de a faluban mindenki
jól ismerte őt. Élese olyan volt, mint a tiszta víz, homályos, rejtett zugot nem őrzött magában.
Hirtelen halála megdöbbentett bennünket, valamenynyiünknek fáj, hogy elveszítettük azt az embert, akivel
megoszthattuk legféltettebb titkainkat, örömünket, bánatunkat.
Szomorúan búcsúztak tőle a képviselőtestület tagjai,
a polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda dolgozói, és
az egész falu lakossága az alábbi gondolatokkal:
„Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt.
ajka nem szól többé, mert lezárt, néma holt
megállott a kéz mely mindig csak adott,
soha semmit nem kért, el nem fogadott.”
Emlékét kegyelettel őrizzük, nyugodjon békében.

1956 községünkben
Idén az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából számtalan ünnepséget rendeztek hazánkban. Mi,
Fülöpön 2006. október 20-án emlékeztünk az országos
és a helyi 56-os eseményekre.
Az ünnepség az iskolában zajlott, melyet a hetedik osztályosok igényes, jól szerkesztett műsora tett még emlékezetesebbé. A gyerekeket felkészítette Mikáczó Ferenc,
segítette Bábelné Zán Katalim és Földhátiné Terdik Edit.
Ezt követően községünk polgármestere Bugyáné Szász

2. oldal

Erzsébet mondott ünnepi beszédet, melyben méltatta
az ötven évvel ezelőtti események jelentőségét és máig
ható üzenetét. Az ünnepséget Boros Viktorné narrátori
szavai fűzték egységbe.
1956-nak fülöpi vonatkozású emléke is van. Október
23-át követően sorra alakultak meg a településeken a helyi forradalmi bizottságok. Nálunk 1956. október 30-án
a községháza udvarán mondták ki a harminctagú forradalmi bizottság megalakulását és csatlakoztak írásban a
debreceni forradalmi bizottsághoz.
A harminctagú forradalmi bizottság két élő tagja közül Nagy Béla bácsi elevenítette fel a fél évszázaddal
ezelőtti eseményeket. Czimbor Dénes bácsi betegsége
miatt nem tudott részt venni az ünnepségen, ahol az
elhunyt tagok emlékére egy-egy mécsest gyújtottak a
hozzátartozók, rokonok.
Ehhez az eseményhez szorosan kapcsolódik egy másik alkalom, amikor október harmincadikán egy múltidéző kötetlen beszélgetésre hívtunk idősembereket. A
jó hangulat mellett nagyon érdekes történetek mesélése
tette kellemessé és feledhetetlenné ezt a délutánt, melyet reméljük máskor is megismételhetünk majd. Addig
is köszönjük az ünnepségen és a beszélgetésben résztvevőknek a segítséget és a közreműködést.
Lugosiné Illés Margit
alpolgármester

Az agrár-környezetgazdálkodási
(AKG) támogatás
kötelezettségeinek átadása
és átvállalása
Valamely AKG célprogram átadásakor a területhez,
állatállományhoz tartozó kötelezettségeket és a programban való részvétel jogát átvállalja valaki más az eredeti igénylőtől.
Kötelezettség átadás, átvétel esetei:
- Jogutódlás: Öröklés, gazdasági társaságok átalakulása
(szétválás, egyesülés, formaváltás),
- Egyszerű kötelezettség átadás, átvétel: A támogatott
gazdálkodó másik gazdálkodónak adja át a kötelezettséget.
- Névváltoztatás.
Kötelezettség átadó csak olyan személy lehet, aki támogatási kérelmének helyt adó vagy részben helyt adó
határozattal rendelkezik és a továbbiakban az adott
földterületet nem kívánja használni, illetve az állatokat
a továbbiakban nem birtokolja. Kötelezettség átruházással átadható a teljes kérelemmel érintett terület, állatállomány, vagy egyes célprogramok részei is.
A kötelezettség átvevő lehet olyan mezőgazdasági
termelő, aki jelenleg is részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási célprogramban, és olyan is, aki jelenleg
nem vesz részt abban. Az átvevő az adott földterület
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használója, illetve az állatok tartója a támogatási időszak hátralévő időszakában.
Átadó kötelezettségei:
Az átadónak nyilatkoznia kell arról, hogy az átadott
agrár-környezetgazdálkodási célprogramban résztvevő területek, állatállományhoz kapcsolódó támogatási
összegről lemond az átvevő javára, ezen kívül további
kötelezettsége nincs a területek, állatállományhoz kapcsolódóan. Ha az átadónak pénzügyi tartozása van az
MVH felé, úgy annak kiegyenlítése az átadót terheli. A
gazdálkodási napló, illetve permetezési napló másolati
példányát az átvevő rendelkezésére kell bocsátania.
Átvevő kötelezettségei:
A kötelezettség átvállalása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik, a támogatási időszak
5 éves időtartama nem kezdődik elölről. Az átvevőnek
rendelkeznie kell regisztrációs számmal. Az átvevő a
kérelem aláírásával és benyújtásával nyilatkozik arról,
hogy a támogatási időszak hátralévő időtartama alatt
az agrár-környezetgazdálkodási támogatások hatályos
jogszabályi előírásait betartja, és az átvállalt célprogramban szereplő jogosultsági feltételeknek a támogatási
időszak hátralévő időtartamára megfelel.
Kérelem benyújtása:
Kötelezettség átvállalásáról szóló kérelmet minden
érintettnek külön-külön kell benyújtania. A kérelem
főlapból, betétlapból és mellékletekből áll (R1008, 1010,
1011, 1012-es nyomtatványok).
A kérelmet a lakhely/székhely szerint illetékes megyei MVH kirendeltségre kell benyújtani. A kötelezettség vállalójának személyében bekövetkező változást
bejelentő kérelemhez nem kell az érintett ügyfeleknek
blokktérképet csatolniuk.
A kötelezettség átvállalásról szóló kérelem elbírálásának eljárási lépései:
1. A kérelem a főlapon szereplő adatok, valamint a benyújtott betétlap alapján kerül elbírálásra, az átadó és
az átvevő együttes vizsgálatával.
2. A benyújtott kérelem először adminisztratív úton kerül ellenőrzésre.
3. Az esetlegesen szükséges hiánypótlások után az érintett felek kérelmének összevetése történik.
4. A kérelem elbírálásáról a Hivatal határozatot hoz,.
5. A határozat kézhezvétele után adható csak be a következő gazdasági évhez kapcsolódó kiﬁzetési kérelem.
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel az átadással, átvétellel kapcsolatban, keresse fel az agrárkamara helyi kirendeltségein az NVT tanácsadókat.
Kovács László
NVT tanácsadó





Önkormányzati hírek:
A képviselőtestület a legutóbb megjelent újság
óta 4 alkalommal ülésezett.
28 db határozatot hozott,
6 db rendeletet alkotott.

A polgármesteri hivatal hírei:
- 2006. december 1. napjától a nyírábrányi mentőállomáson megszűnik a szolgálatvezetés. Ennek következtében a betegszállítási igényeket a
debreceni mentőállomásra kell bejelenteni a 414333-s telefonszámon. Amennyiben mégis a nyírábrányi mentőállomásra fut be az igény, az úgy
elutasításra kerülni.
- A betegszállítási igényt a 104-es segélykérő számon is be lehet jelenteni, melyen szintén a debreceni állomás jelentkezik be.
- A telefonvonalak átkötésre kerülnek és ezután
a nyírábrányi mentőállomás jelenlegi személyzetével és gépkocsi parkjával továbbra is ellátja a
betegszállítási és mentési feladatait.
Tájékoztatás a 2006. október 1.napján megtartott
helyhatósági választás eredményéről:
Polgármester:
Bugyáné Szász Erzsébet
Képviselő:
Czigle József
Czuper Árpádné
Hegedűs Lászlóné
Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia
Hutóczki Péter
Lekkáné Nyíri Franciska
Lugosiné Illés Margit
Nagy Béla
Sándor Jánosné
A képviselőtestület alpolgármesternek Lugosiné
Illés Margitot választotta.
A polgármester asszony és a képviselők köszönetüket fejezik ki a lakosságnak, hogy bizalmat
szavaztak számukra, az elkövetkezendő időszakban polgármesteri és képviselői esküjükhöz híven
minden igyekezetükkel Fülöp község és az itt élők
javát szolgálják.
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Születés:
Fülöp Maja
Fülöp Mira
Kató Tünde
Őri Georgina Kitti
Biró Alexandra
Hamza Kálmán
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MEGHÍVÓ
Fülöp Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja a lakosságot

SZILVESZTERI


MULATSÁGRA

Aranylakodalom:

Helye: Művelődési Ház

2006. november 18. Borsi Imre és felesége
2006. december 3. Tóth István és felesége
2006. december 27. Lászlófalvi János és felesége

Ideje: December 31. 18. óra



Gyémántlakodalom:
2006. november 26. Kővári Sándor és felesége


Halálozás:
Bábel Richárd
Kubicza Ferenc
Török Istvánné
Litvák Csaba
Nagy Mártonné
SzatmáriCsaba
Zajácz Sándor
Kocsárdi Ferenc
Varga istvánné
Nagy István
Takács Mihály
Kupecz Árpád
Nagy Gábor
A Fülöpi Hírek Fülöp negyedévente megjelenő hírlapja
Felelős szerkesztő: Hutóczki Péter és Bugyáné Szász Erzsébet
Szerkesztőség címe: 4266 Fülöp, Arany J. u. 19.
Telefon: (52) 208-491
Kiadja: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19.
Lapalapító: Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Készült: Center-Print nyomda, Debrecen, Nyugati u. 5-7.

Az est folyamán vacsorával, színvonalas
zenével, pezsgővel és éjfél utáni
harapnivalóval szolgálunk kedves
vendégeinknek.
Jelentkezés:
2006. december 27-ig a szervezőknél,
illetve
a polgármesteri hivatalban
Belépődíj: 4.000.- Ft/fő

A Művelődési Ház és a Könyvtár
nyitva tartása:
A Művelődési Ház teljes munkaidőben, illetve
munkaidőn kívül az alábbi időszakokban áll a
lakosság rendelkezésére:
hétfő – szerda – péntek 18-22 óráig
az esti időszakban kötetlen szórakozással,
sportolással (pl. sakk, asztalitenisz) állunk a lakosság rendelkezésére.
Könyvtár nyitva tartása:
kedd – szerda – csütörtök 12.30 – 15 óráig
szombaton 9 – 12 óráig
A könyvtár nyitvatartási idejében a könyvtárhasználaton kívül ingyenes internethasználatra
is lehetőséget biztosítunk.

