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A hagyományokhoz 
hűen idén is augusztus 
első hétvégéjén került 
megrendezésre, telepü-
lésünk legnagyobb ren-
dezvénye, a Falunap.

A rendezvénynek otthont 
adó községi sportpálya, a 

„gyermeksarokban” már 
13 órától várta a kikapcso-
lódni, szórakozni, játszani 
vágyó gyerekeket. Többek 
között volt arcfestés, asz-
faltrajz, gyöngyfűzés, va-

lamint talán a legnagyobb érdeklő-
dés a kosárfonást övezte.
Óriási sikere volt -a Fülöp Község 
Önkormányzata által- a gyermekek 
számára ingyenesen biztosított, óri-
ási ugrálóvárnak is.
Délután 14:00-tól a helyi és szomszé-
dos települések művészeti 
csoportjai szórakoztatták 
a közönséget, majd fél öt-
től a Hajdú Baranta Egye-
sület látványos előadását 
élvezhették a jelenlévők. 
A lakosságot, valamint 
minden fellépő csoportot 
ebéddel vártak az önkor-
mányzat dolgozói és a 
képviselő-testület tagjai.
A rendezvény Hutóczki 
Péter polgármester úr 
ünnepi köszöntőjével, va-
lamint elismerő címek át-
adásával folytatódott.

A Magyar Vöröskereszt 
Debreceni Területi Szer-
vezete, valamint Fülöp 
Község Önkormányza-
ta nevében Hutóczki 
Péter polgármester úr, 
kitüntetést adományo-
zott a jubi-
láló fülöpi 
v é r a d ó k -
nak. Az 
embertár-

sainkon való segít-
ségnyújtásért tiszte-
letet érdemel Sulina 
Györgyné, 30-szo-
ros véradó, Hutóczki 
Imre, 60-szoros vér-
adó, Hutóczki Sándor, 

70-szeres véradó, vala-
mint minden jubiláló fü-
löpi véradó.
Fülöp Község Önkor-
mányzata tiszteletét, elis-
merését kifejezve, Fülöp 
Község Fejlődéséért Em-
lékéremmel jutalmazta 
Vencsellei István fotómű-
vész urat, aki a maga ked-
ves, szerény stílusában 
szólt a fülöpiekhez. Min-
den egyes szaván érez-
ni lehetett a szülőfaluja 
iránti tiszteletet, hálát. 
Üdvözölte a jelenlévőket, 

a lakosságot, valamint köszönetét 
fejezte ki polgármester úrnak és a 
Képviselő-testület tagjainak. Aho-
gyan fotóművész úr is jó kívánságait 
fejezte ki a lakosság számára, ezúton 
kívánunk neki mi is erőt, egészséget 
és még nagyon sok csodálatos fotót. 

Fülöp község mindig haza 
várja!
Folytatásként a Mandala 
Dalszínház lépett szín-
padra, akik remekül meg-
alapozták a hangulatot a 
tombolasorsolásra. 
Este nyolctól a Betli Duó, 
majd az est sztárvendége, 
Marót Viki, nagy sikert 
aratva lépett színpadra.
A XX. Fülöpi Falunapot, 
késő este méltán zárta a 
gyönyörű tűzijáték.

Jekk Gergő

XX. Fülöpi Falunap
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A Képviselő-testület 3 
db rendeletet alkotott 
az alábbi témákban:  

10/2015. (VI. 26.)  önkor-
mányzati rendelete az Ön-
kormányzat 2014. évi zár-
számadásáról szóló 9/2015. 
(V.29.) ÖR módosításáról 
11/2015. (VI. 26.)  önkor-
mányzati rendelete a telepü-
lési támogatás és szociális 
ellátások helyi szabályairól 
szóló 3/2015. (II.26.) ÖR. 
módosításáról
12/2015. (VI.26.) önkor-
mányzati rendelete a 2015. 
évi igazgatási szünet elren-
deléséről

A Képviselő-testület az 
alábbi témákban hozott ha-
tározatot az elmúlt ülések 
alkalmával:

•	 Nemzeti Agrárkamara 
(Falugazdász) beszámo-
lójának elfogadása 

•	 Rendvédelmi szervek 
(Hajdúhadházi Rendőr-
kapitányság és a Nyíráb-
rányi Határrendészeti 
Kirendeltség) beszámo-
lójának elfogadása

•	 Nyíradonyi Nyíradonyi 
Szociális és Gyermekjó-
léti Társulás beszámoló-
jának elfogadása

•	 2014. évi beszámoló mó-
dosításának elfogadása

•	 Tanyagondnoki szolgálat 
beszámolójának elfoga-
dása

•	 Ingatlan vásárlásra szán-
dék nyilatkozat

•	 Tanyagondnoki jármű 
beszerzéshez kapcsolódó 
döntések

•	 Szarvas Imre címzetes 
igazgató önkormányzat 
saját halottjának tekin-
téséről szóló döntés

•	 Tanyafejlesztési pályázat 
benyújtása

•	 ASP központhoz történő 
csatlakozás elhalasztása

•	 Tanyabusz beszerzéshez 
kapcsolódó döntés

•	 Óvodai csoport létszám 
meghatározása

Önkormányzati hírek

A	Fülöpi	Hírek,	Fülöp	kéthavonta	megjelenő	közéleti	lapja	•	Felelős	szerkesztő:	Furó	Tiborné,	Szoboszlai	Szilvia,	Jekk	
Gergő	•	Szerkesztőség	címe:	4266	Fülöp,	Arany	J.	u.	21.,Telefon:	(52)	208-473,	e-mail:	fulop.muvhaz@gmail.com	 

Kiadja:	Fülöp	Község	Önkormányzata	650	példányban	•	Lapalapító:	Fülöp	Község	Önkormányzat	Képviselő-testülete		
Készült: Center-Print Nyomda Kft. 4027 Debrecen, Füredi út 76.

SzületéSeK
Szoboszlai	István	Kornél	–	2015.	07.	31.
Kerezsi	Gergő	–	2015.	08.	03.
Picil	Zsóka	–	2015.	08.	27.
Beri	Szilvia	Anita	–	2015.	09.	03.
Balogh	Dorka	Dóra	–	2015.	09.	12.
Köszöntjük őket!

HAlálozáSoK
Szarvas	Imre	–	2015.08.01.
Hutóczki	Andrásné	–	2015.08.03.
Magyar	Jánosné	–	2015.08.07.
Sándor	János	–	2015.08.15.
Oláh	Józsefné	–	2015.08.19.
Borbély	Imre	–	2015.09.11.
Fucskó	Károly	–	2015.09.25.
Kerti	Jánosné	–	2015.10.02.
emléküket kegyelettel 
megőrizzük!

HázASSáG
2015.06.20.	–	Barnucz	Mária	és	Tokaji	Imre
2015.07.04.	–	Nyenyestyán	Anita	és	Balogh	Gergő
2015.07.25.	–	Dombi	Nikoletta	és	Szabó	Attila
2015.08.08.		–	Kubicza	Viktória	és	Varga	Sándor

2015.08.15.	–	Kiss	Bernadett	és	Holló	József
2015.08.19.	-	Miklósi	Krisztina	és	Brunda	Zsolt
2015.08.27.	–	Makray	Zsófia	és	Halász	Attila
2015.08.28.	–	Nagy	Noémi	és	Tempfli	Rajmond
2015.09.12.	–	Berczi	Andrea	és	Ruszin	János
2015.09.19.	–	Czigle	Renáta	és	Kellenberger	János
2015.10.10.	–	Halász	Noémi	és	Czigle	Attila
Szívből gratulálunk!

HoNoSÍtáS
•	 2015.08.06-án,	az	

egyszerűsített ho-
nosítás keretein 
belül 2 fő, 

•	 2015.10.01-én,	pe-
dig 6 fő 

tett állampolgársági 
esküt.

Szeptember 12-én, idén 
is megrendezésre került 
a Bánházi Kápolna, bú-
csú ünnepével egybekö-
tött kulturális rendez-
vény.

Délelőtt 11 órától, ünnepi 
szentmisének adott otthont, 
településünk legidősebb 
építészeti	emléke,	az	1796-
ban, két templom romjaira 
épült Bánházi Kápolna. A 
szentmiséért köszönet illeti, 
Sárközi Balázst, Nyíradony 
plébánosát, Tamaskovics 
Lászlót,	 Nagyhalász	 plé-
bánosát,	Tapasztó	Jánost,	
római katolikus kanonok 
urat és Csingi Zoltánt, 

görögkatolikus parókust. 
Vajtu	Józsefné	több	mint	
50	éves	odaadó	munkájá-
ért,  a kápolna szívvel-lélek-
kel történő gondozásáért, 
rendben tartásáért, Fülöp 

Község Önkormányzata 
nevében Hutóczki Péter 
polgármester úr fejezte ki 
elismerését, a mise végén 
történő ajándékátadással.
A rendezvény 13 órától, a 
tájház udvarán, ünnepélyes 
megnyitóval folytatódott. 
Annál a tájháznál, mely a 
fülöpiek segítsége nélkül 
talán még ma is üresen 
állna. Az üresség helyett 
azonban, a régmúlt szép-

ségeit, hagyományainkat 
idéző használati tárgyakkal, 
motívumokkal, bútorokkal 
teljesen berendezve várta 
az érdeklődőket.  A tájház 
szobájába belépve, akár 
egy pillanatra, akár hosz-
szú percekig a szobában 
állva, felidézhettük a régi 
élet  világát.
A megnyitó során Tasi Sán-
dor, a megyei közgyűlés al-
elnöke köszöntötte a részt-
vevőket, valamint Hutóczki 
Péter polgármester, Fülöp 
Község Önkormányzatának 
nevében elismerését és kö-
szönetét fejezte ki a lakos-
ság számára, a felajánlott 
tárgyakért, illetve a tájházat 
berendezők elvégzett mun-
kájáért.
Csingi Zoltán görög ka to-
li kus parókus áldását kö-

vetően, az önkormányzat 
jóvoltából kezdetét vette a 
közös ebéd.
A nap hátralévő részében 
kulturális műsorok szóra-
koztatták a jelenlévőket. A 
Békéscsabai	Jókai	Színház	
művészeinek köszönhetően 
szórakoztató és maradandó 
élményben lehetett része 
mindenkinek.  Színpadra 
lépett településünk két kul-
turális csoportja is -akikre 
ezúton is büszkék vagyunk- 
a Fülöpi Piros Mályva Nép-
dalkör, valamint a Fülöpi 
Búzavirág  Néptánccsoport.
A fellépésekről készült 
videókat megtekinthetik 
youtube csatornánkon.
Hagyományainkat ápolva, 
jövőre is mindenkit szere-
tettel várunk!

Jekk Gergő

A Bánházi Kápolna, búcsú ünnepével 
egybekötött kulturális rendezvény

Anyakönyvi hírek
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2015.08.12-14. között, a Művelődési Ház, kézműves fog-
lalkozásnak adott otthont.

Nagyné Ilike tanár 
néni vezetésével, a 
háromnapos foglal-
kozás során haris-
nyavirágokat, vala-
mint papírkosarakat 
készítettek a gyere-
kek.	Jó	hangulatban,	
illetve tanár néninek 
és a gyermekek oda-
adó munkájának kö-
szönhetően gyorsan 
és eredményesen telt 
el, mindhárom nap.

A nagy sikerre való tekintettel, a későbbiekben is indulni fognak 
kézműves foglalkozások, melyekről honlapunkon és facebook olda-
lunkon is tájékoztatni fogjuk a szülőket.

Jekk Gergő

A hagyományoknak megfele-
lően a Falunapon, ismét megju-
talmazták a jubiláló véradókat.

A Magyar Vöröskereszt részéről 
Reichert Tünde területi vezető, be-
számolóval készült a Vöröskereszt 
munkájáról, a véradás fontosságá-
ról. 

Nagy öröm számunkra, hogy ki-
csiny falunkban az emberek több-
sége nem közömbös e nemes ügy-
ben,	s	a	fiatalok	körében	is	egyre	
elterjedtebb a segítő szándék. Ezt 
igazolja, hogy 2014-ben három al-

kalommal volt kiszállásos véradás 
és 41 fő adott vért. Ekkor még csak 
egy első véradó volt.

2015-ben	4	kiszállásos	véradást	
tartottunk, melyen 77 fő segített 
embertársain és ebből 10 első vér-
adó volt. 

A beszámolót követően Hutóczki 
Péter Polgármester Úr és a területi 
vezető közösen adták át a véradók-
nak az Önkormányzat és a Vöröske-
reszt ajándékait és okleveleit. 
Jubiláló Véradóink: 
Tízszeres: Dudás Katalin, Hadnagy 
Józsefné,	 Vajda	 László	 Roland,	

Zajdáczki	Jánosné
Hússzoros:	Halász	Lajos,	Hutóczki	
Jánosné,	Maticsák	Attila
Harmincszoros: Sulina Györgyné
Hatvanszoros: Hutóczki Imre
Hetvenszeres: Hutóczki Sándor

Reméljük, hogy a kitüntetettek 
névsora csak bővülni fog az évek 
során és a lakosok többsége követni 
fogja a Magyar Vöröskereszt mottó-
ját: „Adj Vért és ments meg három 
életet!” vagy „Adj vért, s életet adsz!”

Ilyésné Kuprák Kornélia
védőnő

2015. 07. 20-24. között, te-
lepülésünk sportpályáján 
az „elfeledett mesterségek” 
nevű kézműves táborban 
tehették próbára ügyessé-
güket a fülöpi gyerekek.

Somogyi	 László	 vezetésé-
vel az egyhetes tábor kerete-
in belül, a mintegy húsz fülöpi 
gyermek, többek között ko-
sarat font, tulipános ládákat 
festett, linót metszett, asztali 

díszeket készített, de volt nemezelés, 
valamint agyagozás is. A gyermekek 
csapatokat alkottak. Minden csapat 
nevet választott, indulót költött. A kü-
lönböző játékos, ügyességi feladatok 
során egymással versengve pontokat 
gyűjthettek.

A tábort pénteken egy debreceni 
utazás zárta. A gyermekek érdekes 
és egyben hasznos látogatást tettek 
a Déri Múzeumban, a MODEM-ben, 
majd a Medgyessy Ferenc Emlék-
múzeumban. A múzeumlátogatást 
követően, a nagyerdei Ötholdas Pa-
gony	Játszótéren	remek	hangulatban	
folytatódott	a	nap.	Somogyi	László	

a múzeumban látott kiállításokhoz 
kapcsolódó kérdéseket tett fel a csa-
patoknak. A győztes csapat minden 
tagja ajándék vattacukorban része-
sült. A tábor azonban itt még nem ért 
véget. A haza út során, a tábor zárá-
saként a gyermekek megtekintették 
a Vámospércsi Művelődési Ház és 
Könyvtárban található időszakos 
festménykiállítást.

A foglalkozások során készített 

kosarakat, ládákat, díszeket, 
stb. mindenki megtekinthette 
augusztus 1-én, a Fülöpi Fa-
lunapon!

Az egyhetes tábor megvaló-
sulásáért, köszönet illeti So-
mogyi	Lászlót,	odaadó	mun-
kájáért, valamint Hutóczki 
Péter polgármester urat, illetve 
Fülöp Község Önkormányzatát 
a teljes anyagi támogatásért.

Jekk Gergő

Jubiláló véradók jutalmazása elfeledett mesterségek 
KéZMűVeS	TáBOR	FüLÖPÖN

Kitüntetés

A XX. Fülöpi Falunapon, Fülöp Köz-
ség Önkormányzata tiszteletét, elis-
merését kifejezve, Fülöp Község Fej-
lődéséért emlékéremmel jutalmazta 
Vencsellei István fotóművész urat, aki 
a maga kedves, szerény stílusában szólt 
a fülöpiekhez. 

Minden egyes szaván érezni lehetett a szü-
lőfaluja iránti tiszteletet, hálát. Üdvözölte 
a jelenlévőket, a lakosságot, valamint kö-
szönetét fejezte ki polgármester úrnak és 
a Képviselő-testület tagjainak. Ahogyan 
fotóművész úr is jó kívánságait fejezte ki a 
lakosság számára, ezúton kívánunk neki mi 
is erőt, egészséget és még nagyon sok csodá-
latos fotót. Fülöp község mindig haza várja!

Jekk Gergő

Kézműves foglalkozás

Szeptemberi 
programok

A	FüLÖPI	áLTALáNOS	ISKOLáBAN
•	 A	Fülöpi	általános	Iskola	47	diákja,	

a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001. 
azonosítószámú pályázat (TIE) 
keretén	belül	2015.	09.	25-én	Deb-
recenben, az Oláh Gábor Utcai 
Sportcentrumban, őszi mozgásos 
sporteseményen vett részt. A prog-
ram keretében különféle sportágak 
kipróbálására volt lehetőségük.

•	 Két	 korábbi	 szeptemberi	 szom-
baton összesen 20 diákot vittünk 
Debrecenbe – szintén a fenti pá-
lyázat kapcsán -, ahol saját maguk 
kipróbálhatták a karatét, a vívást, 
a birkózást, a ládamászást. Bele-
kóstolhattak a néptánc, a modern 
tánc és az ír stepptánc rejtelmeibe. 
A szervezők, a résztvevő diákoknak 
mindegyik rendezvényen biztosítot-
tak ásványvizet, 100%-os ivólevet és 
étkezési csomagot is.

•	 Pósán	Györgyné	szervezésében,	7.	és	
8.	osztályos	tanulóink	a	Debreceni	
Egyetemen a „Kutatók éjszakája” c. 
rendezvény programjaiba kapcso-
lódhattak be, ahol sok izgalmas elő-
adásban és kísérletben volt részük. 
Köszönjük Fülöp Község Önkor-
mányzatának, hogy az autóbuszt in-
gyenesen bocsátotta intézményünk 
rendelkezésére.

Popovics Ferencné

elADÓ

Teljesen berendezett, három szobás, 
összkomfortos lakás eladó! A telek 
mérete: 1200 m2, melléképületekkel. A 
fürdőszobában zuhanyzó és fürdőkád 
is van. Fűtés: gáz, cserépkályha. A ház 
alatt, 20 m2-es pince található.

Irányár: 5 millió Ft. 
Hasznos	lakás	terület:	98	m2. 
Cím:	4266	Fülöp,	Kossuth	Lajos	utca	
43/A.	érdeklődni	a	06	20	495	11	77-es	
telefonszámon.
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Szeptemberben kislányként mindig ket-
tős érzés volt bennem: egyrészt sajnáltam 
a gyorsan elröppenő nyarat, másrészt el-
fogott a kíváncsiság, az újat várás izgalma. 
Bízom benne, hasonló érzéseik voltak di-
ákjainknak is a 2015/16-os tanév kezdetén. 

Nagyon jó lenne, ha míg iskolába járnak a 
gyermekek:
•	 megismernék saját magukat, erősségeiket, 

gyengeségeiket, 
•	 megtanulnának	másokra	figyelni	és	má-

sokkal együttműködve tanulni,
•	 és	kiderülne	–	legalább	8.-ra,	hogy	mi	az	

a tevékenység, ami nekik örömet szerez.
Ez csak akkor sikerülhet, ha szülők és peda-

gógusok képesek folyamatosan az iskola iránt 
az érdeklődést fenntartani és a diákok is „oda-
teszik” magukat, ha tanulni kell! „A hozzáállás 
fontosabb a múltnál, a neveltetésnél, a pénznél, 
a körülményeknél!” – mondtam a tanévnyitó 
beszédemben. Azt szeretném, ha az iskolai 
munka minden résztvevőjének: a diákoknak, a 
szülőknek és pedagógusoknak is pozitív lenne 
az iskolai munkához való hozzáállása!

 Közös érdekünk, hogy az előttünk álló tanév 
sikeres legyen! Ehhez arra van szükség, hogy a 
pedagógusok áldozatosan végezzék munkáju-
kat, hogy a diákok, folyamatosan és rendesen 
tanuljanak és tisztességesen viselkedjenek… 
Arra, hogy a szülők az iskolával és a pedagó-
gusokkal jól tudjanak együttműködni. Ha va-
lamennyien becsületesen teszik a dolgukat, 
akkor sikerülhet! Így legyen!

Popovics Ferencné

október 4-én vasárnap még 
semmi jelét nem láttuk annak, 
hogy másnap a DÖK napot 
esős idő köszönti. Reggel újra-
tervezéssel kezdtük a napot. A 
mindvégig csepergő eső ellenére 
minden programunkat megva-
lósítottuk, csak nem kinn, ha-
nem benn az iskola épületében. 

 Tapasztaltuk, hogy diákjaink 
szeretik az újdonságokat. Idén - 
titkos recept alapján –, 
megszereztük az óriás-
buborék receptjét, így 
semmi akadálya nem 
volt annak, hogy tanu-
lóink kipróbálhassák a 
szebbnél szebb, akár két 
méteresre is elnyúló óri-
ás buborékok megalko-
tását. A délelőtt kreatív 
foglalkozásokkal kezdő-

dött a kicsiknek. 
Lehetett	 hajat	
festeni, sorban 
állhattak a gyerekek arc-
festésért vagy csillámte-
toválás készítéséért. Az 
ügyesebbek karkötőt és 
nyakláncot fűzhettek sa-
ját maguk, gumikarikákból. 
Különféle társasjátékokat 
is kipróbálhattak az érdek-
lődők az egyik teremben. 
De mit csináltak ezalatt az 
idő alatt a nagyok? Ők is 
bizonyíthatták kreativitá-
sukat! A negyedikesek és a 
még tőlük is nagyobbak a 
tornateremben gyülekez-
tek osztályonként és taka-
rókkal elzárt titkos helyen 
felöltöztethették az általuk 

kiválasztott diákot DÖK királynak. 
A dolog érdekessége az volt, hogy 
csak krepp papírt és cellux ragasz-
tót használhattak. Épp mikor a DÖK 
király megválasztása megtörtént 

- pont legjobbkor -, megérkeztek a 
felfújható játékok, így a szumó, a 
boksz-ring, a levegő labda. Ezen 
játékoknak a bérlését a Gyerme-

kekért Alapítvány Fülöp 
sikeres pályázata tette 
lehetővé. Annak érde-
kében, hogy ezeknél a 
játékoknál ne legyen 
tülekedés elkezdtük az 
állomásokon a sportos 
feladatokat. A nyolc állo-
más egyike volt a felfúj-
ható játékok használata, 
melyeknek olyan nagy 
sikere volt, hogy még 

az utolsó másodpercben is érdek-
lődők sokasága várta, hogy sorra 

kerüljön… Ebéd körül megérkeztek 
meghívott vendégeink, az óvodások, 
akiknek arcot festettük, csillámtet-
kót készítettünk. Ők is kipróbálták 
az ugrálóvárat és az óriásbuborék 
alkotását is. A szülők büfét szervez-
tek,	finom	ételekkel	gondoskodtak	
arról, hogy az elfáradt diákok ne 
maradjanak éhen.

Ugyan napsütés nem volt ezen a 
hétfőn, de a vidám, elégedett gyer-
mekarcok mosolya beragyogta az 
egész iskolánkat.

A DÖK nap megvalósult a Nem-
zeti Együttműködési Alap (NEA) 
pályázati támogatásával. 

Popovics Ferencné

2013. augusztus 11-én mutatkozott 
be a fülöpi református gyülekezet 
előtt Komor Csaba, református lel-
kész és azóta is töretlenül és igaz 
hittel teljesíti lelkészi szolgálatát. A 
mára már szinte minden fülöpi által 
ismert lelkésszel készült interjút 
olvashatják az alábbiakban. 

– Mi fülöpiek, és főként a 
fiatalabb korosztály keveset 
tudunk életének azon sza-
kaszáról, mielőtt megkezdte 
szolgálatát településünkön. 
Kérem meséljen gyermekko-
ráról, fiatal éveiről! 

– Debrecenben születtem, 
1986-ban.	általános	iskolai,	
illetve gimnáziumi tanulmá-
nyaimat református iskolák-
ban végeztem. 

– Milyen úton jutott el a lel-
készi hivatáshoz?

– Tulajdonképpen három 
összetevőnek köszönhetem: a család-
tagjaimnak, a gyülekezetnek, valamint 
annak, hogy a teológiát választottam a 
továbbtanuláshoz. 

– Hol végezte további tanulmányait, 
illetve mikor született meg Önben egy-
értelműen, hogy igen felismertem, ez a 
hivatásom?

– A gimnázium után, következett a 
teológia hat éves időszaka, amikor kö-
zelebbről is megismerkedtem a teológia 
tudományával, illetve a lelkészi hivatás 
szépségével. Az utolsó félévet Hajdúhad-
házon töltöttem segédlelkészként, ahol 
akkor indult a református iskola. Ennek 
a születésébe is bekapcsolódhattam. 
Ezután három évet töltöttem beosztott 
lelkészként Hajdúböszörményben a Kál-
vin téri gyülekezetnél, amely gyülekezet 
rendelkezik egy óvodával, valamint egy 
szociális intézménnyel. Az ő életükbe 
is betekintést nyerhettem és ezen a 
téren is tapasztalatokat szerezhettem. 
Minden szolgálati helyemen szívesen 
foglalkoztam az ifjúsággal, gyerekekkel, 
fiatal	családokkal	és	igyekeztem	őket	
közelebb vinni Isten szeretetéhez, egy-
házunk rendjét betartva, de mégis új, 
modern utakat keresve.

– Mi lehet vonzó a papi hivatásban egy 
mai fiatal számára?

– Egyre nehezebb helyzetben vannak 
a	mai	fiatalok,	ha	a	pályaválasztásra	
gondolunk, hiszen egyre több követel-
ménynek kell megfelelni. Sokan szeret-
nének olyan állást találni, ahol a lehető 
legkevesebbet kell dolgozni és mégis 
sokat	fizetnek	érte.	A	lelkészi	hivatás	
nem ezért a két tényezőért nevezhető 

vonzónak, hanem azért, mert itt talán 
fokozottabb az Istennek tett szolgálat 
öröme, az embereknek való segítség-
nyújtás szép pillanatai. Úgy gondolom, 
hogy fontos a lelki pásztor példája, élete 
is, amit a gyülekezet elé él, amit látnak 
az emberek, hiszen amit látnak gyer-
mekek, ifjak, felnőttek, azt vagy nagyon 
szeretnék követni, vagy elfordulnak tőle. 
A lelkészi, papi hivatást, mi lelki pász-
torok tehetjük vonzóvá, vonzóbbá azzal, 
hogy őszinte, hiteles, tiszta és boldog 
életet élünk.

– Kérem, meséljen a családjáról!
– A feleségemmel Hajdúsámsonban 

ismertük meg egymást. Először egy Is-
tentiszteleten találkoztunk, ugyanis ő is 
annak a gyülekezetnek volt a tagja. 2013. 
május 4-én volt az esküvőnk, Hajdúbö-
szörményben és egy évvel később napra 
pontosan ekkor iktattak be a lelkészi 
állásomba a Nyíracsádi Református 
templomban. Idén augusztusban szü-
letett meg kislányunk, így gyarapítva 
gyülekezetünket. 

– Őszintén gratulálok a babához, és jó 
egészséget kívánok a családnak. A fülöpi 
bemutatkozása óta eltelt több mint két 
év alatt, milyen emlékeket szerzett tele-
pülésünkről?

– A bemutatkozó szolgálatom alkalmá-

val, polgármester úrtól egy nagyon szép 
fali tányért kaptam, melyről azt mondta 
nekem, hogy valahányszor ránézek erre 
a tányérra, gondoljak jó szívvel és szere-
tettel a fülöpiekre. 

Azóta is sokszor szoktam rá tekinteni 
és útmutatása szerint cselekszem. Nem 
volt nehéz a szívünkbe zárni a fülöpi em-

bereket, hiszen mind a gyüle-
kezet, mind a falu lakossága 
barátságos, szeretetet sugárzó 
emberekből áll. 

Mindig szívesen veszek 
részt a község programjain, 
rendezvényein, s ahogyan 
eddig is, ezután is szívesen és 
készséggel igyekszem segíteni 
a falu életét. 

– Mit csinál szívesen szabad 
idejében?

– Gyermekkoromtól kezdve 
nagyon szeretem a hangszere-
met, hiszen már nyolc éves ko-
romban elkezdtem gitározni. 

Szabad időmben, illetve szolgálataimban 
is gyakran veszem kezembe és igyek-
szem lélekemelő pillanatokat szerezni 
másoknak és önmagamnak is. 

– A másik nagy szerelem a lovak és 
a fogathajtás. Nekünk Nyíracsádon, 
a parókián is van két lovunk, akikkel 
együtt éljük az életünket és felesé-
gemmel együtt igyekszünk általuk is 
kikapcsolódni, felvidulni. Már három 
éves koromban ott ültem a Hortobágyi 
Lovasnapok	lelátóján	és	egész	nap	szünet	
nélkül	figyeltem	a	lovakat,	fogatokat,	és	
ez azóta is tart. 

Nagyon örülök annak, hogy már Fü-
löpön is hagyománya van a fogathajtó 
versenyeknek. Remélem, hogy majd egy-
szer én is részt vehetek versenyzőként 
az egyiken. 

– Végezetül mit üzenne az újság olva-
sóinak?
–	Legyenek	büszkék	arra,	hogy	fülöpiek,	

hogy keresztények, hogy olyan szeretett 
közösségben élhetnek, ahol Istennel és 
embertársakkal alkothatnak egy nagy 
családot.

Köszönöm szépen a beszélgetést, az 
őszinte szavakat. Adjon az Isten erőt, 
egészséget, hogy kitartson ebben a na-
gyon szép hivatásban.

Jekk Gergő

tanévnyitó Diákönkormányzati 
nap az iskolában

Interjú Komor Csaba 
református lelkésszel
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Második alkalommal került megrendezésre 2015. 
július 18-án, a Bánházán, a Dózsasor végén található 
területen a fogathajtó verseny. A fülledt meleg, a 
38 C-os hőség nem riasztotta el a falu lakóit, sem 
a környező településekről érkezőket a látványtól. 
A falu lakosai örömmel várták ezt a napot, ezt az 
eseményt. Az előző év színvonalassága arra ösz-
tönözte apraját-nagyját, hogy reggeltől, vegyenek 
részt az eseményen. Kocsikáztak a szebbnél szebb, 
szemet gyönyörködtető lovakkal és hintókkal. Nagy 
élmény volt ez a lehetőség.

A pálya gyönyörűen versenyre felkészített. Rengeteg 
munkát igényelt. Köszönet érte az Önkormányzat Vezeté-
sének, példamutató dolgozóinak, akik időt, energiát nem 
kímélve tették lehetővé a teret.  Önfeláldozó munkájukat 
ezúton is köszönjük.

15	hajtó	és	segédhajtó	jelent	meg	gyönyörű	lovakkal,	
hintókkal. A verseny szakszerű hivatalossága Ibrány 
András vezető bíró, Kovács Sándor és Siger Dóra bíró, 
valamint Kovács Nóra versenyiroda munkatárs segít-
ségével zajlott.

Nyolc órától, az Önkormányzat Képviselő-testület tag-
jai,	az	önkormányzat	dolgozói,	nagyon	finom	reggelivel	
várták a fogathajtók érkezését. Előző nap, már pénteken 
frissen készített hurka, kolbász, pörc elkészítése tette 
lehetővé	a	szombati	nap	reggelijét,	majd	a	finom	gulyás-
leves pedig az ebédet.

Elkezdődött a pálya építése, az akadályhajtás verseny-
számához, majd a hajtók megkezdték a pálya bejárását.

A Rákóczi indulóra kezdődött a bevonulás. Polgármester 
úr, Hutóczki Péter örömmel köszöntötte immár második 
alkalommal a fogathajtókat, a versenybírókat és a kedves 
jelenlévő idelátogatókat.

A II. Fülöpi fogathajtó versenyt a rendezvény fővédnö-
ke,	Tasó	László	államtitkár	Úr	és	Tasi	Sándor,	a	Megyei	
Közgyűlés alelnöke nyitották meg.

Kezdetét vette a két fordulóból álló verseny. Az akadály-
hajtás során a fogatoknak bóják között kellett áthajtaniuk, 
úgy, hogy a bójákon található labdák a helyükön marad-
janak. Az 1. forduló befejeztével, a mindenkit váró ebéd 
mellett, kulturális csoportok szórakoztatták a jelenlévőket. 
Fellépett	a	debreceni	Dancing	Boots	Country	Linedance	
Club,	a	Gate	69,	Szűcs	ákos,	nyíracsádi	általános	iskolás	
tanuló, a Fülöpi Piros Mályva Népdalkör, valamint a 
Fülöpi Búzavirág Néptánccsoport.

A 2. forduló befejeztével, kezdetét vette az összesítés, 
ugyanis a végső helyezések eredményét a két forduló 
együttes, összesített eredménye adta.

SZLV	C-kategóriában	harmadik	helyezést	ért	el	Kiss	
István, második lett Kupecz Árpád, az első helyezésnek 
pedig ifj. Szigeti György örülhetett. CAN C-kategóriában 
a harmadik legjobb ifj. Antal Sándor, a második Molnár 
Lajos,	végső	győztesként	pedig	Balogh	Antalt	kiáltották	

ki. Továbbá külön dicséretet érdemel a póni kategóriában 
egyedüliként induló Szigeti György, a DHF SE Hajdúbö-
szörmény versenyzője.

Méltán	lehetünk	büszkék	Juscsák	Dávidra,	aki	telepü-
lésünket	képviselve,	az	Újfehértói	LSe	színeiben	indult	
a versenyen. 

A verseny részletes eredményét mindenki megtekint-
heti az alábbi honlapon: http://nevezes.fogatsport.hu/
tree/index.php

A II. Fülöpi Fogathajtó Verseny a díjak, érmek, kupák 
átadásával zárult.

A rendezvény létrejöttét köszönjük a fogathajtóknak, 
a bíráknak, Fülöp Község Önkormányzat minden dol-
gozójának, a Képviselő-testület tagjainak és a Fülöpi 
Hagyományőrző	Lovas	egyesületnek.

  Furó tiborné

II. Fülöpi Fogathajtó Verseny


