Kreatív programok az erdélyi testvériskolával
Már hatodik éve ápol rendszeres kapcsolatot a fülöpi Általános Iskola az erdélyi,
Hegyközszentmiklóson működő Toldy Általános Iskolával. Sikerül lassan megismerni a két település
nevezetességeit, hagyományait, ételeit, szokásait. A programok mindig sikeres pályázatok útján
valósulhattak meg, mert a testvériskolai kapcsolatok ápolása mindenkinek hasznos és fontos. A
mostani találkozás a HBM. Közoktatási Közalapítványnak köszönhető. Erdélyi barátainkkal egy napot
tölthettünk együtt. Délelőtt Debrecenben Állatkerti látogatás volt, majd közös ebéd a fülöpi
gyerekekkel az Általános Iskolában Fülöpön. Mindenki megmutathatta kreativitását is, mert délután az
iskola ebédlőjében 4 fő diák és egy szülő alkotta csapatok
versenyezhettek
pástétomkészítésben.
Az
elkészített
finomságokhoz is a hozzávalókat a nyerő pályázati forrás
biztosította. Különleges íz világok, remek étel újdonságok
születtek Felhasználásra került az olívabogyó és olaj, a
tonhal, a gomba, csirkemáj, uborka amiből tzatziki lett,
tehéntúró, füstölt sajt, padlizsán, aszalt szilva. Az erdélyi
diákok nevelőjükkel az egyik nemzeti eledelüket, a vinettát
készítették el padlizsánból, melynek óriási sikere volt. A
csapatok az ízléses terítésre is nagyon odafigyeltek.

A zsűri az ételek íze mellett a terítéseket is
értékelte. Minden szülő és diák ajándékot kapott és
különleges gyümölcsöket is kóstolhatott, mint
mangó, gránát alma, papaya, földi cseresznye.
Ezután még mindig a kreativitásra volt szükség,
mert pólót festettek hőre puffadó festékkel, de volt
hennafestés is. Minden programban résztvevő
kedves sorokat, véleményeket írt a Firka falra, mint
minden közös találkozáskor.
Ez a közös program is még jobban összekovácsolta
a két település gyerekeit, nevelőit.

TÁJÉKOZTATÓ FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ALAKULÓÜLÉSÉRŐL
Fülöp
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének alakuló ülésére 2010. október 13-án
9,00 órai kezdettel került sor, melynek legfontosabb
eseményei:
Kozma Ferencné, a Helyi Választási Bizottság
Elnöke
a
választás
eredményéről
szóló
tájékoztatóját követően a képviselők és a
polgármester letették az esküt és átvették
megbízóleveleiket.
A
Képviselő-testület
megállapította Hutóczki Péter polgármester
illetményét és költségátalányát, mindkettőt a
törvény által előírt szabályok szerinti minimum
összegben. A Képviselő-testület a polgármester
javaslatára titkos szavazással, egyhangúan Mikáczó
László Ferenc képviselőt és Földháti István nem
képviselőt választotta meg társadalmi megbízatású
alpolgármestereknek.

Földháti István írásban kérte a tiszteletdíj
megállapításának mellőzését, Mikáczó László
Ferenc szintén írásban kérte, hogy a törvényi
minimum
alatt,
az
előző
alpolgármester
tiszteletdíjával azonos mértékben állapítsa meg a
tiszteletdíját a Képviselő-testület. A 2010-2014
ciklusra a Képviselő- Testület egy állandó
bizottságot
választott:
Ügyrendi
és
Összeférhetetlenségi Bizottságot, melynek elnöke:
Bugyáné Szász Erzsébet, tagjai: Czigle Attila
képviselő és Bilánics Györgyné külső tag. A
képviselők tiszteletdíja változatlanul, az előző
testület által 2009. évben csökkentett összegben
marad folyósítva. Az alakuló ülés zárásaként a
jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet az őket
érintő határidős feladatokról (vagyonnyilatkozattétel, összeférhetetlenség, SZMSZ módosítás)
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