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Karácsonyfa alatt
Eljött a nap, mit várva-vártunk,
Az égen csillagfény ragyog,
Jézuska fáját, ím' elhozták
A halkan szálló angyalok.
Köszönjük neked, édes Jézus,
Hogy szíved minket így szeret,
S az angyalok dalával együtt
Dicsőítjük ma szent neved!
S ha elmúlik majd a karácsony,
Te akkor is maradj velünk,
Míg élünk, ezt a kis családot
Szeresd, ó édes Istenünk!
Pohárnok Jenő

Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a
Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése
alkalmából.
Az advent időszaka a készülődés, a várakozás, a karácsony
pedig a békesség és a szeretet ünnepe.
Tiszteletre méltó vendéget, Jézus Krisztust várjuk, és
fogadjuk be. Legyen minden fülöpi család otthona a
betlehemi istállóhoz hasonló, a boldogság lakóhelye.
Az ünnepi asztalnál, a csillogó karácsonyfa fényében, a
karácsonyi ajándékok színében megjelenő szeretet legyen
minden fülöpi lakos állandó vendége, aki soha el nem
költözik közülünk, szívünkből, lelkünkből.
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag újesztendőt kívánok a
Képviselő-testület, a Polgármesteri hivatal és a magam nevében minden kedves
olvasónknak!
Hutóczki Péter
polgármester
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Önkormányzati hírek
A képviselő-testület 4 db rendeletet alkotott az alábbi témákban.
•

13/2010. (X.29.) Kt. sz. rendeletét az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2003.(IV.30.) Kt. számú rendeletének módosításáról

•

14/2010. (X.29.) KT. sz. rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 3/2008. (II.15.) KT. sz. rendeletének módosításáról
15/2010. (XI.19.) KT. sz. rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
3/2010. (II.15.) KT számú rendeletének módosításáról
16/2010. (XI.19.) KT. sz. rendelet az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti
díjának megállapításáról szóló 8/1995. (Ill. 02.) KT. sz. rendeletének módosításáról.

•
•

A képviselőtestület az alábbi témákban hozott határozatot az elmúlt ülések
alkalmával:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módosította az Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programját
Határozott a Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő Bizottság tagjai részére
megállapított tiszteletdíj csökkentéséről, Kft. részére kamatmentes kölcsön
biztosításáról
Elfogadta az önkormányzat 2011. évi belsőellenőrzési terv programját
Határozott az orvosi rendelő közbeszerzési eljárás tárgyban.
Perczákné Horvát Emma Fülöp, Deák F. utcai alakos kérésére díj fizetése nélkül
biztosította a Művelődési házat jótékonysági rendezvény megtartására
Határozott a Hajdú-Bihar Megyei Vízmű Rt által kiadott szervezetkorszerűsítési
intézkedésekről szóló tájékoztatójának elfogadása tárgyban,
Felhatalmazta Hutóczki Péter polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Vízmű
Rt közgyűlésén napirendek tárgyalásánál nemmel szavazzon.
Döntött a Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése Pályázat
hiánypótlásának tárgyában
Az orvosi rendelő felújítása kapcsán új gázmérő felszerelésének fedezetére Tas
Humán - Jóléti BT. részére 70.000.- Ft támogatás utalásáról döntött
Határozat a FORD TRANZIT gépkocsi cseréjéről
100,000,. – Ft támogatás utalásáról döntött a Csontos Ferenc Sportegyesület
részére.
Elfogadta az Önkormányzat 2010. III. negyedévi költségvetési beszámolóját
Meghatározta a 2011. évi költségvetési koncepció irányelveit
Megállapította önkormányzati helyiségek bérleti díját 2011. évre
Jóváhagyta a Nyíradonyi Mikrotérség Szociális Szolgáltató Központ Alapító
Okiratának módosítását
Döntött az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő diákok
támogatásáról
Elbírálta a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatokat,
Döntést hozott ápolási díj megállapítása iránti kérelemben.
Az orvosi rendelő felújítására kiírt közbeszerzési eljárás nyertesét hagyta jóvá.
Döntött közművelődési előadó, valamint közszolgálati és közösségi
médiaszerkesztő és szervező határozott idejű kinevezéséről.
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Karácsonyi játszóház
„Készítsünk együtt ajándékot az ünnepre”
2010. december 23-án (csütörtökön) 10 órától
szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket a Klubkönyvtárban, ahol karácsonyi
kézműves foglalkozást tartunk.

Aranylakodalom
A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni,
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok, sok önzetlen, tiszta szerelmet.
Goethe

Szívből gratulálunk és további jó egészséget és hosszú, boldog életet kívánunk
Földháti Józsefnek és feleségének Hutóczki Juliannának házasságkötésük
50. évfordulója alkalmából.

Anyakönyvi
Anyakönyvi hírek
Házasságot kötött:
Czibere Péter - Hegyi Brigitta

2010. 11. 06.

Elhunyt:
Vajtu Jánosné

2010. 07. 28.

Juszel Orsolya

2010. 11. 18.

Ulics Ferencné

2010. 11. 22.

Babák Józsefné

2010. 12. 04.

Újévi köszöntő
Adjon az Isten szerencsét,
szerelmet, forró kemencét,
üres vékámba gabonát,
árva kezembe parolát,
lámpámba lángot, ne kelljen
korán az ágyra hevernem,
kérdésre választ ő küldjön,
hogy hitem széjjel ne düljön,
adjon az Isten fényeket,
temetők helyett életet –
nekem a kérés nagy szégyen,
adjon úgyis, ha nem kérem.
Nagy László
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Jótékonysági gálaműsor
A Művelődési Házban gyűltek össze községünk lakói, hogy önzetlenül
adományozzanak Perczák Csaba gyógyulásának elősegítésére 2010.
november 25.-én. A gálaműsor védnöke, Hutóczki Péter Fülöp
polgármestere köszöntő beszédében az önzetlen segítségnyújtásra és az összefogásra
hívta fel a jelenlévők figyelmét. Az Általános Iskola tánccsoportja latin táncokat
mutatott be, melyekre Kertész Csaba
táncpedagógus készítette fel a diákokat. Az
Isten nem bottal ver című verset Tóth
Sándorné Mancika néni szavalta el a
nézőknek. Az est sikeréhez a Búzavirág
Néptánc csoport az Általános Iskola
énekkara és a fülöpi Népdalkör tagjai is
hozzájárultak produkciójukkal. A szünetben
a 6. osztályos diákok szülei által hozott
üdítőket és a házilag készített süteményeket
fogyaszthatták a résztvevők. Ezt követően
Dankó Szilvia énekesnő lépett a színpadra,
akinek a közel egy órás műsora alatt –, amit
ingyen vállalt - fiatalokat és idősebbeket
egyaránt sikerült közvetlen előadásmódjával szórakoztatnia.
A gálaműsor a művésznő idézetével zárult:
„Az öröm csak akkor kezdődik el, amikor abbahagyod saját boldogságod
keresését azért, hogy megkísérelj másokat boldoggá tenni.”
A Perczák család és a szervezők nevében köszönjük a nagylelkű adományokat.

Élet a Fülöpi Nyugdíjas Klubban
Kedves Nyugdíjasok!
Továbbra is működik Klubunk, ahová hetente,
egy délután minden érdeklődőt szeretettel
várunk! Továbbra
is tésztát gyúrunk,
csigatésztát, lebbencs tésztát készítünk, közben
jókat beszélgetünk, énekelünk, teázunk és a
legfontosabb, hogy kikapcsolódunk.
Ha felkeltettük érdeklődését, csatlakozzon
hozzánk, és töltse velünk családias hangulatban
egy délutánját!

Fájó szívvel búcsúzunk alapító klubtagunktól Babák Józsefnétől.
Nyugodjon békében!
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„A legtöbb ember a szépet és a jót akarja, mert nemes a szándék, ami
vezérli őket”
Így történt ez 2010. 11. 13-án, amikor Csige Kata jótékonysági délutánjára
gyűltünk össze a fülöpi Művelődési Ház nagytermében. A rendezvényt aktív
szervezői munka előzte meg. Pedagógusok, gyermekek, táncosok, énekkar
egyaránt a lehetőségeikhez mérten igyekezett szervezni, felkészülni, egyáltalán
tenni valamit a cél érdekében. A cél
valamennyiünk számára egyértelmű volt: a
A
jótékonysági
délután
jól
sikerüljön.

felajánlások már a rendezvény előtti napokban
megkezdődtek.
Gyönyörű
festmények,
dísztárgyak, kerámiák, és használati tárgyak
kerültek árverezésre. A műsort községünk
polgármestere vezette le és köszöntő beszéde
után Kata mesélte el – végig könnyeivel
küszködve – eddigi élettörténetét, egészségi
állapotának súlyos romlását, mely mára már a
mankóval járásig romlott. Nagymamája, Csige
tanár néni részletesebben avatta be a
jelenlévőket Kata betegségébe és tájékoztatott
a gyűjtés céljáról, unokája gyógyulásának lehetőségeiről. Súlyos izomsorvadással
együtt járó betegségét reményeink szerint egy külföldi kutató biológus – orvos csoport
műtéttel meggyógyíthatja. E nemes cél érdekében fogtak össze a jó szándékú emberek,
hogy segítsék Katát abban, hogy hasonlóképpen élhessen, mint 21 éves társai. A
szavalatok, énekek, a modern táncok és a néptáncosok produkciója arról tanúskodott,
hogy színes élet folyik kis községünkben. A fellépők őszinte szívvel, szeretettel
ajánlották műsorukat Katának. Igaz, nem voltunk sokan, de akik ott voltunk őszintén,
tiszta szívvel tettük a dolgunkat és önzetlenül segítettünk.

Advent az iskolában
Az advent a karácsony várás időszaka. A
fülöpi általános iskolások a készülődés
napjaiban ajándékokat készítenek, karácsonyi
énekeket, jeleneteket és énekes népi játékokat
tanulnak, verseket írnak, így próbálják szebbé
varázsolni ezt az időszakot. A tantermek ajtóit
és ablakait is ünneplőbe öltöztetik. A
fenyőágból, tobozból elkészített adventi
koszorún lévő gyertyákat is meggyújtják
hetente, és közösen énekelnek az ünnepi
gyertyák fényénél.
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„Füstmentes nap”
A fülöpi Általános Iskola a „Füstmentes nap” alkalmából egyéni
feladatmegoldó, versíró, logó- és rejtvénykészítő versenyt szervezett. Cél a
pozitív megerősítés, mely elősegíti a kívánt magatartásforma kialakítását.
A diáktanács tagjai „Füstmentes fal” címmel faliújságot készítettek, melyen
helyet kaptak a legszebb plakátok, logók. A faliújságon szerepeltek a saját készítésű,
mozgósító hatású szöveges anyagok, LOGO-k, TOTÓ-k, melynek pozitív üzenete,
dohányzásellenes figyelemfelhívó ereje minden felső tagozatos diákot megszólított, és
aktivizált a versenyre. Az érdeklődő gyerekek kérdéseiket „ötlet ládába” helyezték,
melyre dr. Tas Attila háziorvos,
tüdőgyógyász és Ilyésné Kuprák Kornélia
védőnő fog válaszolni, osztályfőnöki
órákon. A dohányzás elleni faliújság
pályázatot a Magyar Rákellenes Liga
hirdette meg, de az EU is kiemelten
fontosnak tartja a fiatalok körében a
dohányzás megelőzését és támogatja is a
prevenciós kampányokat.
Popovics Ferencné igazgatóhelyettes,
programszervező által minden kiemelkedő eredményt elért versenyző tárgyjutalomban
részesült.

Szakmai nap Fülöpön
Az idén húszéves Apáczai Kiadó kistérségi
szakmai napot szervezett Fülöpre, az
Általános Iskolába. A program bemutató
órával kezdődött, melyet Boros Viktorné
tartott matematikából, a hatodik osztállyal.
A gyerekek játékos feladatok sorozatával
ismerkedtek a számelmélet témakörében.
Az életből vett gyakorlati példák
eredményesen segítették a tanulóknak a
prímszámok és az oszthatóság fogalmának
elsajátítását.
Az órát szakmai megbeszélés követte,
melyet Gellén László szakreferens és
Weinémer
Sándor
megyei
matematika
munkaközösség
vezető irányított. A nevelők megismerkedhettek az interaktív táblával és a
tankönyvcsalád legújabb kiadványaival. A szakmai napon Vámospércs,
Nyíracsád, Nyírábrány pedagógusai is részt vettek.

Fülöpi Hírek

2010. december

A 20102010-20112011-ES
LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
ŐSZI SZEZONJÁNAK
ÉRTÉKELÉSE
A fülöpi focicsapat az előző bajnokságban
12 ponttal az utolsó helyen végzett, s a
kiesés elkerüléséért a nyár közepéig
izgulnunk kellett, melyet végül sikerült
elkerülnünk. Az új szezonban mindenki a
jobb
szereplésben
bízott,és
ennek
érdekében elnökünk Bányai Imrét bízta
meg a felnőtt csapat irányításával,aki az
ifjúságiak mellett ezt a feladatot is
elvállalta. Az idény előtt több játékosunk is
távozott, akiknek a pótlását elsősorban
Érmihályfalváról sikerült megoldanunk.
Az őszi szezonban a csapatunk 15 pontot
szerzett, mellyel jelenleg a 14 csapatos
bajnokságban a 9. helyet birtokoljuk.
Különösen örömteli a számunkra, hogy
hazai pályán nem szenvedtünk vereséget.
Az idegenbeli mérkőzéseink sajnos
gyengébbre (1 szerzett pont) sikerültek,
ezen mindenképpen javítanunk kell.
Összességében
elégedettek
lehetünk teljesítményünkkel, hiszen a
tavalyi gyenge szereplésünkhöz képest ez a
helyezés jelentős előrelépésnek számít.
Kicsi hiányérzetünk azért lehet, mert volt
3-4 olyan vereségünk, amelyet a mérkőzés
képe alapján nyernünk kellett volna, s ha
ezeket a meccseket hozzuk, közvetlenül az
élmezőny mögött állnánk a tabellán. Az
ifjúsági csapatunk a tavalyi formáját hozta,
hiszen nagyszerű teljesítményt nyújtva 25
ponttal az 5. helyen vannak, kevéssel
lemaradva a dobogóról. Ebben a csapatban
jelenleg csak helyi játékosok játszanak,
ami a jövő szempontjából különösen
bíztató. Természetesen továbbra is várjuk
azon
fiatalok
jelentkezését,
akik
szeretnének ebben az egyesületben focizni.
A tavaszi idényben szeretnénk az őszi
szereplésünknél is jobbat teljesíteni, ezért
ennek érdekében mindkét csapatunk már
január közepén elkezdi a felkészülést a
bajnokság folytatására. A munkánkhoz
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rengeteg segítséget kaptunk, ezért köszönet
illeti: a helyi Önkormányzatot a csapat
támogatásáért, Hortobágyi Róbert elnököt
az egyesület irányításáért, Bányai Imrét
mindkét
csapat
érdekében
végzett
áldozatos munkájáért, Orosz Istvánt
szakmai segítségéért, Fülöp Gyulát a
serdülők edzéséért és finom főztjeiért,
feleségét Lászlófalvi Évát az ételek
tálalásáért
és
a
vacsorák
utáni
mosogatásokért. A Sörkertet és a BánházaHorgásztavat sporteszközök vásárlásáért,
azon személyeket, akik a támogatói kártya
megvásárlásával segítették egyesületünket,
a játékosokat nagyszerű munkájukért, a
szurkolókat, akik mindvégig kitartottak
mellettünk, és mindenkit, aki valamilyen
módon hozzájárult a munkánkhoz.
Remélem, továbbra is lesznek olyan helyi
vállalkozások és magánszemélyek, akik
támogatásukkal segíteni fogják csapatunkat
a
minél
eredményesebb
szereplés
érdekében.
Jövőre megpróbálunk még sikeresebbek,
lenni addig is az egyesület nevében
mindenkinek
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
és BOLDOG ÚJ ÉVET kívánok.

Fülöpi Hírek
A Fülöpi Hírek Fülöp
kéthavonta megjelenő hírlapja
Felelős szerkesztők:
Boros Viktorné
Palánkayné Virág Nikoletta
Nyiri István
Szerkesztőség címe:
4266 Fülöp, Arany J. u. 19.
Telefon: (52)208-491
Kiadja: Fülöp Község
Önkormányzata
600 példányban
4266 Fülöp, Arany J. u. 19.
Lapalapító: Fülöp Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Készült: Pa-Box-Ker Kft
4266 Fülöp József A. u. 858/7
.
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MEGHÍVÓ
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
ünnepi karácsonyi műsorára.
Helye: Művelődési Ház
Ideje: 2010. december 19.- én 15 óra

Az ünnepi műsor programja:
•

Megnyitó

•

Vendégek köszöntése – Hutóczki Péter polgármester

•

Ovisok műsora

•

A fülöpi Általános Iskola énekkara

•

Általános Iskolások karácsonyi műsora –
betlehemi játék, csillagosok

•

Vámospércsi Általános Iskola énekkara

•

Szabó Gergő és Szabó Zsófia zenés
műsora

•

Kelemen Éva szólóénekes

•

Kedves Zilahi Enikő és Kedves György: A szeretet a szívünkben lakik című
könyvének és CD-jének anyagából a szerzőpáros előadásában. A műsorban versek,
történetek, megzenésített versek hangzanak el karácsony szent ünnepéről. (A könyv és
a CD a helyszínen megvásárolható)

Mindenkit szeretettel várunk!

