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Ahogy az egész természet új életre kel,
úgy változzon a mi életünk is! Kívánok
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a la- mindenkinek sok-sok lágy simogató takosságot abból az alkalomból, hogy ebben vaszt, ragyogja be életüket a béke és a szeaz évben első alkalommal jelenik meg a he- retet.
lyi újság.
Bugyáné Szász Erzsébet
Kívánom mindenkinek, hogy ebben az
polgármester
évben is találja meg, maga és a családja
számára a boldogághoz vezető utat. Ehhez
elengedhetetlen mindannyiunk számára az
egészség, ezért kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget. Mindenki tudja, hogy
ahogy az egész ország, úgy a mi kis községünk, és annak lakossága is megpróbáltatások elé néz.
L. Horváth Zsuzsa:
Az Önkormányzat és a Polgármesteri
Húsvét
Hivatal a lehetőségeihez képest mindent
megtesz azért, hogy a lakosság a mai helyIsten küldötte megölettetett,
de feltámadott
zetben is zökkenő mentesebben élhesse
harmadnap hajnalán,
mindennapjait.
hogy hirdesse az Igét.
Kérem és elvárom a faluban mindenkiDe vajon érti-e már
től, hogy ki-ki a maga munkaterületén tea szeretet örök üzenetét
gyen meg mindent ennek érdekében.
a saját mocskában

Kedves Olvasó!



Kedves fülöpi lakosok!
Húsvét van!
A keresztények legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadását ünnepeljük, aki legyőzte
a halált, s benne a hívőknek új életet ajándékozott. Ehhez a szép naphoz, népszokások kapcsolódnak, s maga a tavasz. Ahogy
Jézus feltámadásával új élet született, úgy
újul meg a természet is. A téli álom befejeződik! Kizöldül a határ. Virágba borulnak
a fák. S itt van a locsolkodás is, mely régi
hagyomány. Kell ennél gyönyörűbb esemény?



fetrengő emberiség?
Vérgőzös háborúkba hajszol
országokat és népeket
a felgyülemlett gonoszság,
aminek semmi se szent.
Hisz magára vette a világ bűneit
Isten ﬁa, ki megfeszíttetett,
nincs már büntetés,
amitől tartani lehet.
A Bárány vére égre kiált,
nem lett még büntetlen a világ,
a hitehagyott emberek
már nem tudják, mi a szeretet.
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Tájékoztató a 2007. március 30-án
megtartott falugyűlésről.
A képviselőtestület tájékoztatást adott az önkormányzat
2006. évben elvégzett munkákról, a 2006.évi gazdálkodásról,
valamint a 2007.évi elképzelésekről.
Elsődleges feladatunk volt óvodai nevelés, az alapfokú
oktatás, egészségügyi, szociális alapellátás biztosítása, a közvilágítás, helyi közutak, a jó minőségű ivóvíz biztosítása, tűzvédelem, közbiztonság, közművelődési feladatok ellátása.
A polgármesteri hivatal hatósági igazgatási és egyéb szolgáltatásainak ellátása.
Nem kötelező feladatként látjuk el a polgárőrség, a helyi
népdalkör, önkéntes tűzoltó egyesület és a sport egyesület
támogatását.
Feladatainkat az állami költségvetés részünkre biztosított
összegéből, és az igen szerény bevételeinkből , valamint a
pályázatok útján elnyert pénzösszegekből valósítottuk és
valósítjuk meg.
A falugyűlésen tájékoztatást hallhattak az elmúlt év bevételeiről és azok felhasználásáról, illetve a 2007. év tervezett
költségvetéséről ,illetve a tervezett beruházásokról.
Tervezzük Pogány Sándortól a hídig 200 m-es szakaszon
szilárdburkolatú 3 méter széles út építését, valamint az
Arany J. utcán 1750 méter hosszan járdaépítését.
Tervezzük a Ravatalozónál a hangosító berendezés korszerűsítését, illetve az épület melletti feljáró, lépcső kialakítását.
Kértük a lakosságot, hogy a temetőben a koszorúkat , virágokat a kijelölt tárolókban helyezzék el, ne a fasorban
illetve üres sírhelyeken.
A lakosság tájékoztatást kapott a nagyobb rendezvényekről:
idősek estje : 2007. május 19- én.
falunap
: 2007. július 28 –án.
A falugyűlésen tájékoztatót tartott a falugazdász a gazdálkodókat érintő aktuális feladatokról.
A falugyűlés anyaga megtekinthető a Művelődési Házban.
Bugyáné Szász Erzsébet
polgármester

Óvodai hírek
A 2007 -es év tavasza megszépült óvodát talált Fülöpön.
Az elmúlt nyáron felújítási munkálatokat végeztek kívül
- belül az óvoda épületén. A Polgármesteri Hivatal sikeres
pályázatának köszönhetően, megtörtént a nyílászárók cseréje és a falak hőszigetelése. Szintén sikeres pályázat tette lehetővé a régi udvari játékok egy részének cseréjét. Helyükre az
óvoda udvarán, az előírásoknak megfelelő minőségű gyerekmászókát, libikókát, egyensúlyozó gerendát adtak át a hálás
óvodásoknak.
A 2006/2007 -as oktatási évben 51 fülöpi kisgyerek vette
igénybe az óvodai ellátást. A két vegyes életkorú csoportban
igényes, tiszta környezetben, családias hangulatban zajlik a
mindennapi óvodai élet.
A nagycsoportosok iskolai életre való felkészítése, kiemelt
feladata az óvodapedagógusoknak, már az oktatási év kezdete óta. A fejlődés egyes területein lemaradt gyerekekkel
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egyéni fejlesztési terv szerint haladunk. Nagy segítség a logopédus munkája, aki a beszédfejlődést segíti az óvodában
és folytatva a megkezdett munkát az iskolában a végleges
javulásig.
A 2007/2008-as iskolai évre 13 nagycsoportos óvodás iratkozik be az Általános Iskola l. osztályába.
Az iratkozás időpontja: 2007. 04. 12-13.
Az iratkozás helye: Az Általános Iskola Titkársága
Szükséges iratok, amit a szülő vigyen magával:
- a gyermek anyakönyvi kivonata
- a gyermek TAJ kártyája
- lakcímkártya
- igazolvány kép
- készpénz :-(a diákigazolvány ára 550Ft + postakölt.) balesetbiztosítás ára
Fülöp, 2007.04.02.

Faluvégi Magdolna
Óvodavezető

Lomtalanítás:
Az Önkormányzat Képviselő Testülete kezdeményezésére
az évi egyszeri lomtalanítás a tavaszi időszakra kerül át, 2007
évben május 2-án szerdán kerül megrendezésre.
A lomtalanításkor minden háztartásoknál keletkező szilárd
hulladék kihelyezhető, mely a kukákban nem fér el, kivéve a
veszélyes hulladékokat pl.: gépjármű gumi, akkumulátorok,
vegyszerek.
A hulladékokat legkésőbb a lomtalanítás napjának reggel
6 órájáig ki kell helyezni úgy, hogy az a szállító gépkocsival
megközelíthető és könnyen felrakható legyen.

Anyakönyvi hírek:
Születések: 2007 első negyedévében mindösszesen 3 gyermek született a településen Csík Gergő, Czirják Nándor,
Milák László Zorán
Halálozások:
Tóth Józsefné sz.: Miklós Ilona
Gulyás Ferenc
Szász János
Birki Mihályné sz.: Czirják Mária
Csák Pál
Kiss Mihály
Nagy János

2007.01.20.
2007.02.26.
2007.03.07.
2007.03.13.
2007.03.17.
2007.03.19.
2007.03.21.

Aranylakodalmasok:
Pogány Ferenc és Fucskó Ilona Rákóczi sor 2007.02.29.

Önkormányzati hírek
Az Önkormányzat Képviselő Testülete 2007 évben 4 alkalommal ülésezett 8 határozatot és 2 rendeletet alkotott. A
rendelet formájában módosította a 2006 évi költségvetést illetve elfogadta a település 2007 évi költségvetését.
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Szervezet neve: Hajdú-Bihar megyei Labdarúgó Szövetség

Program: iroda.mlsz.hu
2007.01.15. 12:28:10

MŰSOR

Hajdú-Bihar megyei Labdarúgó Szövetség - Megyei III. osztály - Kelet - 2006/2007
TERVEZET
15. forduló
2007.03.17.

2007.03.18.
16. forduló
2007.03.24.
2007.03.25.

17. forduló
2007.03.31.
2007.04.01.
18. forduló
2007.04.07.
2007.04.08.
19. forduló
2007.04.14.
2007.04.15.

20. forduló
2007.04.21.
2007.04.22. .
21. forduló
2007.04.28.
2007.04.29.

22. forduló
2007.05.01.

23. forduló
2007.05.05.
2007.05.06.

Szombat 15.00
15.00
15.00
Vasárnap 15.00

MONOSTORPÁLYI SE
DERECSKEl LSE-II.
HAJDÚSAMSON T.T.SZ.SE-II.
KABAI METEORIT SE-II.

- SÁRÁND SE
- KISMARJAI SE
- NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.
- FÜLÖPI SE

Szombat 15.00
Vasárnap 11.00
15.00
15.00

KISMARJAI SE
NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.
SÁRÁND SE
FÜLÖPI SE

- KABAI METEORIT SE-II.
- MONOSTORPÁLYI SE
- DERECSKEl LSE-II.
- HAJDÚSAMSON T.T.SZ.SE-II.

Szombat 15.00
15.00
Vasárnap 15.00
15.00

MONOSTORPÁLYI SE
DERECSKEl LSE-II.
FÜLÖPI SE
KABAI METEORIT SE-II.

- HAJDÚSÁMSON T.T.SZ.SE-II.
- NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.
- KISMARJAI SE
- SÁRÁND SE

Szombat 15.30
15.30
Vasárnap 11.30
15.30

MONOSTORPÁLYI SE
HAJDÚSAMSON T.T.SZ.SE-II.
NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.
SÁRÁND SE

- DERECSKEl LSE-II.
- KISMARJAI SE
- KABAI METEORIT SE-II.
- FÜLÖPI SE

Szombat 15.30
Vasárnap 15.30
15.30
15.30

DERECSKEI LSE-II.
KABAI METEORIT SE-II.
SÁRÁND SE
FÜLÖPI SE

- HAJDÚSÁMSON T.T.SZ.SE-II.
- MONOSTORPAL YI SE
- KISMARJAI SE
- NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.

Szombat 16.00
16.00
Vasárnap 12.00
16.00

MONOSTORPÁLYI SE
DERECSKEl LSE-II.
NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.
SÁRÁND SE

- FÜLÖPI SE
- KABAI METEORIT SE-II.
- KISMARJAI SE
- HAJDÚSÁMSON T.T.SZ.SE-II.

Szombat 16.00
Vasárnap 16.00
16.00
16.00

KISMARJAI SE
FÜLÖPI SE
KABAI METEOR IT SE-II.
SÁRÁND SE

- MONOSTORPÁLYI SE
- DERECSKEl LSE-II.
- HAJDÚSÁMSON T.T.SZ.SE-II.
- NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.

NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.
KISMARJAI SE
SÁRÁND SE
FÜLÖPI SE

- HAJDÚSÁMSON T.T.SZ.SE-II.
- DERECSKEl LSE-II.
- MONOSTORPÁLYI SE
- KABAI METEORIT SE-II.

MONOSTORPÁLYI SE
HAJDÚSAMSON T.T.SZ.SE-II.
SÁRÁND SE
KABAI METEORIT SE-II.

- NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.
- FÜLÖPI SE
- DERECSKEl LSE-II.
- KISMARJAI SE

HAJDÚSAMSON T.T.SZ.SE-II.
KISMARJAI SE
NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.
SÁRÁND SE

- MONOSTORPÁLYI SE
- FÜLÖPI SE
- DERECSKEl LSE-II.
- KABAI METEORIT SE-II.

KISMARJAI SE
DERECSKEl LSE-II.
SÁRÁND SE
KABAI METEORIT SE-II.

- HAJDÚSAMSON T.T.SZ.SE-II.
- MONOSTORPÁLYI se
- FÜLÖPI SE
- NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.

Kedd

Szombat

16.30
16.30
Vasárnap 16.30
16.30

24. forduló
2007.05.12.

Szombat

2007.05.13.

Vasárnap

25. forduló
2007.05.17.

16.30
16.30
16.30
16.30

16.30
16.30
16.30
16.30

Csütörtök 17.00
17.00
17.00
17.00

Az utolsó három fordulót azonos időpontban kell játszani!
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Tisztújítás a Polgárőrségnél.
Községünkben 1998. óta működik polgárőrség. Jelenleg 30 fő a taglétszámunk. Szervezetünk kiemelten közhasznú tevékenységet folytat, tevékenységi körünkbe
tartozik a közrend, közbiztonság védelme, a bűncselekmények megelőzése, gyermek és ifjúságvédelmi feladatokkal kapcsolatos jelzések megállapítások továbbítása
az illetékes hatóságok felé, rendezvénybiztosítások, katasztrófa elhárítás stb...
E rövid bemutatkozást követően engedjék meg, hogy
a 2007 március 04-én megtartott Polgárőr taggyűlésen
történt változásokról értesítsem a lakosságot.
A leköszönő Elnök: Kosztik Ferenc helyett a taggyűlés
egyhangú szavazással Illés Ferencet választotta elnökké.
A szintén leköszönő titkár: Czigle József helyett Gulyás Sándor lett az új titkár.
Bugyáné Szász Erzsébet polgármester asszony a polgárőrség gazdasági vezetői beosztásáról más feladatai
miatt szintén lemondott, helyette Kovács Ferenc az új
gazdasági vezető.
A közgyűlés vezetőségi tagnak: Koncz Gyulát, és Sándor Lászlót választotta meg.
A polgárőrség felhívást tett közzé, melyben értesíti a
lakosságot községünkben, és a környező településeken
elkövetett trükkös lopásokkal, csalásokkal kapcsolatosan.
Terveink:
Jelenleg nincs a polgárőrségnek irodája, kérésünk a
volt rendőrségi szolgálati lakás biztosítása, melyre a
Polgármester asszony a Hivatal részéről beleegyezését
adta, most már csak a Rendőrség részéről várunk kedvező állásfoglalást, mivel a rendőrségnek bérlő kijelölési
joga van a lakásra.
Továbbá célunk egy szolgálati gépkocsi beszerzése,
(valamilyen pályázati lehetőségen). Szolgálataink során
saját gépkocsival teljesítjük feladatainkat. Ezért cserébe
semmilyen ellenszolgáltatást nem kapunk.
A közintézményekkel ( Polgármesteri Hivatal, Iskola,
Óvoda, Posta, Rendőrség, Határőrséggel) együttműködési megállapodást kötni.
Terveink között szerepel a lakossággal együttműködve, illetve a lakosság bevonásával közösen községünk
szebbé tétele, ennek érdekében szemétszedési akciót
szervezünk, melynek időpontjáról a lakosságot időben
értesíteni fogjuk.
Várunk minden olyan ötletet, javaslatot, mely polgárőrségünk munkáját elősegítheti, továbbá számítunk a
helyi vállalkozók anyagi támogatására, mivel éves szinten ezidáig csak az önkormányzat támogatta munkánkat 80000 Ft-tal.
Polgárőrségünknek minden 18 évet betöltött magyar
állampolgár tagja lehet, kizáró ok a büntetett előélet.
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.
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Tagjaink sorában szívesen látunk mindenkit, aki a
községünkben élő emberek nyugalmát, biztonságát
szemelőtt tartva önként vállalja működési szabályzatunkba megfogalmazott feladatokat.
Kérem a lakosságot, hogy egymás értékeire, ﬁgyeljünk, járjunk nyitott szemmel, ha valami rendkívülit
tapasztalunk értesítsük a hozzánk legközelebb lakó polgárőrt, idegen, gyanús gk. észelelése esetén annak rendszámát írjuk fel.
Bejelentést a polgárőrség vezetőinél az alábbi telefonszámokon lehet tenni: Illés Ferenc 06 30/269-7793, Gulyás Sándor 06 30/570-8662
Kérem Önöket, hogy adójuk 1%-ával támogassák polgárőrségünk önként vállalt munkájukat.
Fülöp 2007 március 12.
Tisztelettel: A fülöpi polgárőrség nevében:
Illés Ferenc
elnök

Idősek Klubja Fülöpön
Immár két éve havonta egy alkalommal várjuk időseinket klubunkba a Művelődési Ház nagytermébe. Célunk, hogy hagyományt teremtsünk összejöveteleinkből, s egyszerűen csak kellemesen töltsünk együtt egy
délutánt. Tevékenységeink közé tartozik, hogy egy tea
mellett felelevenítsük a régmúlt hagyományait, szokásait, verseket olvassunk, hímezzünk. Legutóbbi foglalkozásunkon a telet búcsúztattuk a farsanggal, fánkot sütöttünk. Továbbra is szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt!
Foglalkozások időpontjai és témái a következő negyedévben:
Április 25. (szerda) 13.30 óra
téma: Süssünk valami ﬁnomat! Receptcsere
Május 23. (szerda) 13.30 óra
téma: A Pünkösd és hagyományai
Június 20. (szerda) 13.30 óra
téma: Egészséges élet időskorban is
Július 25. (szerda) 13.30 óra
téma: Fülöp önálló községgé válásának évfordulója
Almási Szilvia (családgondozó)

