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Fülöp község címere

Elhelyezkedés
Fülöp Hajdú-Bihar megye legkeletibb települése, közvetlenül a magyar-román határ mellett.
A település félreeső fekvése miatt közlekedés-földrajzilag kedvezőtlen helyzetben van. A 48as főútról letérve a szomszédos Nyírábrányon keresztül lehet eljutni a 37-km-re lévő
Debrecenből. A községet közúton lehet csak megközelíteni, a legközelebbi vasútállomás 10
km-re, Nyíradonyban található.
Fülöp gazdasági-társadalmi visszaesésének egyik fő kiváltó oka a periférikus elhelyezkedése
volt.

Földrajz, természeti adottságok
Természetföldrajzilag a Dél-Nyírség kistájhoz tartozik. A kistájat a szélhordta homokkal
fedett hordalékkúp síkság jellemzi, melyeket deflációs mélyedések tagolnak.
A vidéken 15-18 méter magas és akár 2 km hosszú parabola és szegélybuckák láthatók.
Éghajlata átmenetet mutat az Alföld és az erdélyi Sziget-hegység között. A község éghajlata
mérsékelten meleg és mérsékelten száraz, a napsütéses órák száma 2000, az évi
csapadékmennyiség 600 mm körüli, ami a nyugatabbra fekvő települések átlagánál magasabb.
A község felszíni vízfolyásokban szegény, egyedül a Fülöp-ér szeli keresztül területét. Az
egykori lápok helyén napjainkban legelők találhatók.
Talaját tekintve futóhomok váztalaj a jellemző, amelyet több helyen megszakítanak a
humuszos homokkal takart már megkötött felszínrészletek. A zömmel kevésbé jó
termőképességű földeken a málna termesztés terjedt el. Nagy területeket borítanak a
homokpuszta-gyepek és rétek, a gyérfüvű legelők. A telepítéseknek köszönhetően döntően
akác erdők találhatók a község külterületein, az őshonos homoki tölgy csak szórványosan,
kevés számban maradt meg.

Történelem
A község első írásos említése viszonylag későn, az 1325-ben keltezett okiraton lelhető fel,
mint a Balogsemjén nemzetség Kállai ágának birtoka. A XIV. századból származó
templomának alapjait 1952-ben tárták fel. A XV. század közepére tehető a község
elnéptelenedése. Történelme során évszázadokon keresztül pusztaként, később Nyírábrányhoz
tartozó lakott külterületként tartották számon.
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A község 1946. április 1-jén Nagyfülöp néven önállóvá vált, mint nagyközség. Fülöp a
korábban Nyírábrányhoz tartozó Vindispuszta, Bánházpuszta és Nagyfülöppuszta külterületi
lakott helyekből szerveződött faluvá.
1948-tól már Fülöp néven szerepel a község, amely az 1950. évi közigazgatási reformot
követően Hajdú-Bihar megyéhez tartozik. Az 1978. és 1988. közötti időszakban nem volt
önálló, hanem Nyírábrány székelyközséggel a nagyközségi közös tanács társközsége. 1988-tól
ismét független önálló település, melyhez 1989-ben hozzácsatolták a nyírábrányi Tóthfalu
nevű külterületet.

Műemlékek, látnivalók
A település periférikus elhelyezkedése, valamint a jelentősebb turisztikai látványosság hiánya
miatt ma még nem rendelkezik szervezett idegenforgalommal.

Az építészeti örökségek közül kiemelkedő
jelentőséggel bír a falu keleti részén fekvő
Bánháza 200 éves kápolnája, amely 1796ban épült. A kápolnában csodálatos
ólomberakásos ablakok láthatók.

A bánházi kápolna

Az egyházi épületek sorát három templom bővíti. A lebontott és újjáépített görög katolikus
templom mellett egy ódon fa, harangláb látható. A református és a római katolikus templomai
újabb építésűek. A lebontott, majd újjáépített görög katolikus templom mellett ódon fa
harangláb látható.

Református templom és oltára
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Görög katolikus templom

Fa harangláb

A görög katolikus templom ikonosztáza lenyűgöző látványt nyújt a templomba lépők
számára. A falfestmények a templom impozáns méretét tekintve nagy felületeket foglalnak el.

A görög katolikus templom belső tere
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A község kulturális életének színtere a művelődési ház, amelyben rendszeresen tartanak
kiállításokat és bemutatókat. A magas fenyőkkel körülvett művelődési ház gondosan ápolt
parkjával kiválik környezetéből. A parkban 1996-ban állították fel a honfoglalás 1100. éves
évfordulójára emlékező kopjafát. Az épület és a park központi fekvésű, a polgármesteri
hivatal mellett helyezkedik el.

A művelődési ház

Kopjafa a honfoglalás 1100
éves évfordulójára

A községháza udvarán múlt századi tűzoltókocsi látható.

A polgármesteri hivatal épülete
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Képek a településről:

Református templom

Általános iskola

5

