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Advent, 
a szeretetteljes 
várakozás

Lassan belépünk egyházi évünk egy nagyon „vonzó és kedves szakaszába” (Prohászka Ottokár, Elmélkedések 
az Evangéliumról, Anonymus, 1961, Róma, 15.). Ez az Advent, amely előkészít bennünket a gyermek Jézus méltó 
várására. Mennyire mély és megható gondolat az, hogy a gyermek Jézus minden évben vissza akar hozzánk 
térni, meg akar szívünkben születni! Nem csak ötévenként, százévenként, vagy netalán ezerévenként 
egyszer, olykor-olykor jön el „övéihez”(Jn 1,11), hanem minden egyes esztendőben. 3.oldal >>
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Ünnepi megemlékezés
az ‚56-os forradalom
60. évfordulójára

2016. október 21-én a Néri Szent Fülöp Katoli-
kus Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói a 
kultúrházban ünnepi megemlékezést tartottak 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulója tiszteletére.

6. oldal >>

Kutatók 
éjszakája

Az Európai Unió Bizottsága több mint tíz évvel 
ezelőtt indította útjára a Kutatók Éjszakája 
programsorozatot, hogy Európa szerte meg-
ismertesse a fiatalokkal a kutatói pályát, an-
nak szépségeit és nehézségeit, népszerűsítse 
a természettudományokat, megmutassa, hogy 
kutatónak lenni izgalmas hivatás.

8. oldal >>

Murcika és a fülöpi 
krumplis mesterek

2016. október első napján került megrende-
zésre az immár hagyományosnak nevezhető 
Szüreti Sokadalom és Murcis Krumpli Feszti-
vál Nyíradonyban. A meghívásnak eleget téve 
természetesen Fülöp csapata is képviseltette 
magát. 

10. oldal >>
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A Képviselő-testület 2 önkormányzati rendeletet 
alkotott:
15/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelete az Ön-
kormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. 
(II. 15.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
16/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelete az 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 2/2011 (III.26.) KT. sz. 
rendeletének módosításáról

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

	Tájékoztató elfogadása a község közegészségügyi 
helyzetéről

	Az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámoló elfogadása

	Működőképességet megőrző kiegészítő támogatás 
iránti kérelem benyújtása

	Intézményi gyermekétkeztetés feladatátvállalása
	Tanyagondnoki szolgálat 2015. évi beszámolójának 

elfogadása
	TRV gördülő fejlesztési terv elfogadása
	Szociális tűzifa iránti támogatási igény benyújtása
	Szociális célra tűzifa vásárlás
	BURSA HUNGARICA csatlakozás
	Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet ellátása
	A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara HBM-i Igazga-

tóságának tájékoztatójának elfogadása
	A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrá-

nyi Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatójának 
elfogadása a község közbiztonságával kapcsolatban  
végzett tevékenységéről

	A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó 
Társulás beszámolójának elfogadása

	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tájé-
koztatójának elfogadása

	„Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak (EFOP-
1.4.3-16) pályázat benyújtása

	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok pályázat 
benyújtásának jóváhagyása

	Tas Humánjóléti BT kérelme
	Általános Iskola dolgozói ebéd kedvezmény biztosí-

tása
	Ingatlan vásárlás  (Fülöp, Arany J. u. 27.)

2016. október 16-án, ismét elérkezett templo-
munk búcsú ünnepe. A szomorkás idő ellenére 
sokan hallották meg a harang hívó szavát.

A Rózsafüzér közös imádkozása után a meghívott 
atyák megkezdték az ünnepi Szent Liturgiát. Öröm 
volt hallani az együtt éneklő és imádkozó hívek hang-
ját, ami biztosan kedves volt a Jó Istennek. Tóth 
Elek nyíracsádi parókus atya szent beszédében ki-
hangsúlyozta templomunk építésének történetét, az 
Istenhez és a görögkatolikus egyházunkhoz való ra-
gaszkodásunkat, melytől sem rossz idő, sem betegség, 
sem pedig háború el nem tántoríthat. Az irgalmasság 
testi-lelki cselekedeteinek fontosságára hívta fel 
a figyelmet. Ne felejtkezzünk el felebarátunkról a 
hétköznapokban sem, hiszen Krisztus, mint király, 
értünk, köztünk és bennünk van.
Áldás előtt, parókus atya köszöntötte a meghívott 
atyákat:
Szimicsku Ferenc esperes atyát, Tarapcsák János 
parókus atyát, Tóth Elek parókus atyát, Sási Péter 
esperes atyát, Jaczkó Dániel parókus atyát, valamint 
Tapasztó János kanonok atyát, aki ismét vállalta a 
Szent Liturgia alatt történő gyóntatást, hogy méltó-
képpen tudjanak a kedves testvérek Szent áldozáshoz 
járulni. Továbbá parókus atya köszöntötte falunk 
jegyző asszonyát, Kissné Terdik Erzsébetet, Hutóczki 
Péter polgármester urat, illetve a Max-Mix 2001 Bt-
től Mitala Attilát, akinek segítségével elkészülhetett 
a mozgáskorlátozott feljárónk.
Parókus atya megköszönte a kedves testvérek ál-

dozatos munkáját és felajánlásaikat. A Jó Isten fi-
zesse vissza százszorosan jóságukat! Az eső miatt 
körmenetet tartani nem tudtunk, de parókus atya 
felhívta a figyelmet, hogy az eső is Istentől való, ami 
megszenteli a szomjas földet, így a templomban éne-
keltük el a himnuszokat és az éltetéseket.
Miroválás és antidor osztás után, a híveket a temp-
lom udvarán agapé várta, a meghívott vendégek a 
Művelődési házban ülhettek a megterített asztal köré.
Szeretném magam is megköszönni a sok finomságot 
és munkát, amivel hozzájárultak a kedves testvérek 
búcsúnk méltó megünnepléséhez, legyen görög ka-
tolikus, római katolikus, vagy református testvér, 
hiszen Jézus Krisztus által mi mind egyek vagyunk.

Csingi Zoltánné

Boldog alvást, s pihenést, s újévet, ti kedves kis hős magyar gyerekek! Örök nyugalmat hősök, sírotokat hó borítja. 
Aludjatok kedveseink! Fogadjuk, ígérjük nektek, hogy nem hiába haltatok meg! 

/Egy 1956-ban 14 éves lány naplóbejegyzése/

2016-ban emlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára: fájdalommal, de 
egyben büszkeséggel.

Idézzük fel magunkban a hősök szellemét, akik életükkel 
fizettek hazánkért. Hunyjuk be egy pillanatra szemün-
ket és képzeletünkben ébresszünk fel egy meggyötört, 

lövegek, ágyúk és géppisztolyok kereszttűzében szenvedő 
forradalmárt, aki utolsó szavaként elcsuklott hangon 
egyetlen kérését súgja fülünkbe: szabadság! ...és rájö-

vünk lassan, mi is volt igazán ez a sokat 
emlegetett ’56.
Soha ne feledjük a szabadságért és füg-
getlenségért hozott, 60 évvel ezelőtti ál-
dozatvállalást! Segítsük gyermekeinket, 
unokáinkat ’56 lelki és szellemi hátterének 
megértéséhez!
Az 1956-os események történelmi jelentősé-
gét és a jelenkor magyarságának közvetített 
üzenetét gondosan őrizzük és adjuk tovább!

Jekk Gergő

Önkormányzati 
hírek

Emelt fővel, méltósággal 
’56 szellemében

Görögkatolikus Templombúcsú

HALÁLOZÁSOK
Pósán György – 2016. október 10.
Földháti István – 2016. október 16.
Babusa Benőné – 2016. november 02.

Emléküket kegyelettel megőrizzük!

Anyakönyvi 
hírek
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Közelgő 
nagyrendezvények:

December 18. (vasárnap) 15:00 
Karácsonyi ünnepség  

(Művelődési Ház)

December 31. (szombat) 
Szilveszteri mulatság  

(Művelődési Ház)

Lassan belépünk egyházi évünk egy nagyon 
„vonzó és kedves szakaszába” (Prohászka 
Ottokár, Elmélkedések az Evangéliumról, 
Anonymus, 1961, Róma, 15.). Ez az Advent, 
amely előkészít bennünket a gyermek Jézus 
méltó várására. Mennyire mély és megható 
gondolat az, hogy a gyermek Jézus minden 
évben vissza akar hozzánk térni, meg akar 
szívünkben születni! Nem csak ötévenként, 
százévenként, vagy netalán ezerévenként 
egyszer, olykor-olykor jön el „övéihez”(Jn 1,11), 
hanem minden egyes esztendőben. Ez a meg 
nem szűnő ’visszatérni-akarás’ egyik fontos 
aspektusa a szeretetnek, amelyet Jézus el-
hoz és amely maga Jézus. Folyton, állandóan, 
eseményektől és körülményektől függetlenül 
el akar jönni, meg akar minket látogatni az 
isteni Gyermek. Ha az ember nagyon szeret 
valakit, családtagjait, rokonságát, akkor nem 
csupán olykor-olykor, úgy hébe-hóba, esemé-
nyekhez szorosan kötve (névnap, születésnap), 
vagy különleges körülményeket figyelembe 
véve (betegség, rászorultság) megy el hozzá, 
hanem ’rendszeresen’, megajándékozván őt/
őket figyelmes, szeretetteljes jelenlétével. A 
gyermek Jézus ismét készül hozzánk eljönni, 
hogy megajándékozzon bennünket szerete-
tével, önmagával.
Minden Advent „vonzó és kedves”, mert Az 
látogat meg újból minket, aki igazán, őszintén, 
tisztán szeret minket, Jézus. Ki az, aki ne 
várná, hogy végre Az jöjjön el aki engem szeret, 
aki akar, aki elfogad, aki velem akar lenni! 
De ez a vonzó és kedves szakasz ugyanakkor 
feladatot is ad számunkra! A gyermek Jézus 
minden évben visszatér, mi, „övéi” viszont 
minden évben elhatározzuk, hogy várni fog-
juk őt. A türelmes, készülődő várakozás is a 
szeretetnek egy másik aspektusa. A mély, a 
bensőséges, az érett valóságok idővel, lassan, 
türelmes várakozással jönnek csak el, a ko-
molytalan, felszínes, tartalmatlan dolgok 
legtöbbször azonnal, pillanatok alatt történ-
nek. Az Advent tehát megtanít bennünket 
türelmesen várni, s ezen várakozás alatt 
mélyrehatóan, komolyan készülni a szeretet, 
a gyermek Jézus befogadására.
Az előbb idézett híres szónok Prohászka en-
nek a várakozásteli Adventnek két nagyon 
fontos folyamatát vázolja fel:”Mi ez az Advent? 
Ünnep; elmúlt idők emléke; régi korok létét, re-
ményét, vágyát ünnepeljük benne” (Prohász-
ka Ottokár, Elmélkedések az Evangéliumról, 
15). Az Advent időszaka arra kér bennünket, 
hogy emlékezzünk vissza a múltra, tekintsük 
át mindazt, ami életünkben nagyon fontos, 
lényeges volt! Aki képes a várakozásra, az 
képes újból és újból visszatekerni az élete 
filmtekercsét és azt áttekintve hálát adni a Jó 
Istennek, hogy élete minden történésében ott 
volt, jelen volt, még akkor is, amikor úgy tűnt, 
mintha nem lett volna mellettem, mintha 
elhagyott volna. Ha vesszük a fáradtságot s 
türelmesen vissza tudunk tekinteni a múl-
tunkra, akkor arra is képesek leszünk, hogy 
azt ’másképpen is láthassuk’, azaz ami esetleg 
véletlenszerűnek, értelmetlennek tűnt, abban 
’értelmet’, ’jelentést’ fedezzünk fel. Az Istennel 
való szeretetteljes kapcsolatunkban minden 
eseményt, történést át tudunk keretezni, be 
tudjuk ágyazni egy ’értelemteli’ kapcsolatba, 
én és Isten kapcsolatába! Egy híres pszicho-
lógus és egy teljesen új elmélet megalkotója 
volt Viktor Frankl. Ő túlélte a II.Világháború 
szörnyűségeit, de ez leginkább azért sikerült 
neki saját leírása alapján, mert a fogolytábor-
ban is azt kutatta, hogy vajon mi értelme van 
a szenvedésnek, az életnek! A fogolytáborban 
is volt könyvtár, de Frankl visszaemlékezései 
alapján, csupán őt és még néhány kevés társát 
érdekelték az irodalmi művek, az olvasásra 
s a gondolkodásra szánt idő! A legtöbb rab 
azzal volt elfoglalva, hogy lesse a kenyeres 
kocsit, valamivel többet ehessen, mint az 
előző napon, s ha kell, még erőszakosabban 

is kimutathassa, hogy éhes! Frankl és néhány 
rabtársa inkább az ’értelmet’ kereste, s a túlélő 
bécsi pszichológus megfogalmazta elméletét, 
amely abban próbált segíteni pácienseinek, 
hogy ’minden eseményre keressen értelmet’. 
Legyen bátorságunk nekünk is vissza-visz-
szatekerni életünk, múltunk filmtekercsét, s 
keressük meg az események ’értelmét’, idéz-
zük fel mindazt, amikor a Jó Isten jelenlétét 
bár nem éreztük, de mégis tudjuk, hogy Ő ott 
volt, jelen volt, mert csak Vele tudtunk eljutni 
egészen idáig, a mai napig, eddig a vonzó és 
kedves Adventig! Adjunk hálát a múltunkért 
s köszönjük meg Neki életünket, s hogy ennek 
az életünknek Ő mutatja meg, tárja fel értel-
met. Ennek a hálatelt visszaemlékezésnek 
olvashatjuk gyönyörűen kifejezett sorait a 
pap, költő Sík Sándor egyik versében:”Téged 
Isten dicsérlek és hálát adok mindenért…Hogy 

megmutattál mindent ami szép és megmu-
tattál mindent ami rút, hála legyen. Hogy 
boldoggá tett minden ami szép és ami rút, 
nem tett boldogtalanná, hála legyen…”(Sík 
Sándor, Te Deum).
Prohászka az Advent egy másik fontos fo-
lyamatára is felhívja figyelmünket. Ez pedig 
a jelen:”De ez az Advent, mely volt, figyel-
meztet arra az Adventre, mely van, melyben 
az Úr jövőfélben van. Jön felénk az Úr! A mi 
egész életünk Advent” (Prohászka Ottokár, 
Elmélkedések az Evangéliumról, 15). Az Ad-
vent nem csupán a múlt emlékképeivel van 
lekötve, hanem egy állandó jelen, s ezáltal a 
jövendőkre előkészítő valóság is. Jézus nem 
csak elérkezett, eljött, hanem Az, aki mindig 
’érkezőben van’, folytonosan jelen van szívem 
mélyén, s ezért nekem is állandóan ’vára-
kozásban’ kell lennem, készen kell állnom 
mindig, bármikor a befogadására. Kispap 
koromban többször töltöttem a nyarat egyik 
idősebb rendtársam plébániáján. Rendtár-
sam számára nagyon fontos szempont volt 
a betegek látogatása. Akiről megtudta, hogy 
beteg, kórházba vitték, azt még aznap meglá-
togatta. Minden alkalommal elvitt engem is 
magával. Viszont volt egy nagyon különleges, 
’ritka’ betege, egy idős néni. Amikor elmen-
tünk hozzá, mindig nagyon megörült, mert 
végre beszélhetett velünk magyarul is, s egy-
szer elmesélte, hogy árván nőtt fel, s miután 
kimenekült 1956-ban Amerikába, meghá-
zasodott, de férjét hamarosan elveszítette, 
gyerekei pedig nem voltak. Mindig vidám 
volt, mosolygós, optimista, pedig tudta, hogy 

hamarosan meg fog halni. Azt mondogatta, 
hogy alig várom, hogy „mindkét urammal 
találkozhassak, főleg pedig a másodikkal”. Én 
megkérdeztem a rendtársamat, hogy mivel 
nekem élettörténete elmondásából úgy tűnt 
volna, hogy csak egy ’ura’, férje volt, akkor 
minek emleget ’kettőt’. „Hát azért, mert a 
második az maga Jézus Krisztus, ez az idős 
néni állandóan Róla beszél, s Hozzá készül 
menni”. Aztán azt is észrevettem, hogy bár 
rendtársam minden betegét végiglátogatta, 
ehhez az idős nénihez gyakrabban ment el, 
olykor naponta kétszer is, s úgy tűnt, mint-
ha előnyben részesítené a többi betegéhez 
képest, így hát rákérdeztem, hogy „miért 
megyünk sokkal több alkalommal ehhez az 
idős nénihez?” Erre rendtársam azt felelte, 
hogy „azért, mert én is, aki már sok-sok éve 
vagyok pap, nagyon sokat tanulhatok ettől 

az idős nénitől, s úgy gondolom te is sokat 
tanulhatnál! Mennyire lelkesen, mosolyogva, 
tündöklő boldogsággal tud beszélni az Isten-
ről, Jézusról, pedig nehéz sorsa volt az életben, 
szinte mindig egyedül élt, de életét teljesen 
áthatja az a tudat, hogy Jézus mindig vele 
volt és van, s most végleg Hozzá készül menni, 
a ’második Urához’! Látod, papi életemben 
még nem is találkoztam ilyen személlyel, 
akit nem nekem kell biztatnom, hanem ő 
biztat engem, ő ad nekem bátorságot, erőt!” 
Én is sokat gondolkoztam ezen a ritka idős 
néni élettörténetén. Az idős néni  néhány 
nap múlva meg is halt, de tényleg ’ritka’ volt, 
hiszen sok-sok kétségbeesett, depressziós, 
magába roskadó embert találunk leginkább, 
főleg akkor, amikor a halálra készülnek, de 
ő boldog, mosolygós, bátorító, optimista volt. 
Ez az idős néni tényleg az örök Adventben élt, 
abban az Adventben, amely ’van’! Az Advent 
időszaka arra is megtanít tehát bennünket, 
hogy a jelenben élhessünk bátran Krisztus 
szerint, élhessük, tanuljuk és tanítsuk a sze-
retetet, amely maga Jézus! Adjuk tovább a 
jelenben ezt a gyermek Jézust, ezt az állandó, 
hozzánk mindig érkezőben-levő Szeretetet! 
Tegyünk úgy ezzel a Szeretettel, mint az egyik 
a Szűzanyáról nem is olyan régen készült 
filmben a rendezők tették egyik jelenetben. 
Megszületik a gyermek Jézus a betlehemi 
barlangban, s érkeznek a pásztorok. Először 
elbújik Szűzanya és persze Szent József is, 
majd Szent József előmerészkedik s kérdezi a 
pásztorokat gyanakvóan, hogy mit akarnak. 
Ők mondják, hogy itt kell lennie a barlangban a 

ma született Messiásnak. Szép lassan előoson 
Szűzanya is a kisded Jézussal, s amint meg-
látják a pásztorok a gyermeket, egyik kezdi 
továbbadni a többi pásztornak, mert minde-
gyik látni akarta, meg akarta cirógatni. Majd 
egy idő után Szent József közbeszól, hogy 
most már ’elég legyen’, féltvén a kisdedet, de 
Szűzanya jelzi Szent Józsefnek tekintetével, 
hogy ’Jézus mindenkié, nézegesse, cirógassa 
csak minden jelenlevő pásztor Őt’. Adjunk 
hálát mi, most élők, hogy mi is az örök Ad-
ventben állandóan cirógathassuk Jézust, a 
Szeretetet s félelem nélkül tovább tudjuk Őt 
adni mindenkinek, ahogyan az előbb idézett 
Sík Sándor Te Deum verse folytatja:”Hogy 
sohasem féltem a szeretettől, és szerethet-
tem, akik nem szerettek, hála legyen. Hogy 
akik szerettek, szépen szerettek, és hogy nem 
kellett nem szépen szeretnem, hála legyen. 

(Sík Sándor, Te Deum). 
Ez a ’vonzó és kedves’ Advent időszaka felhívja 
tehát figyelmünket arra, hogy áttekintsük 
múltunkat, s igyekezzünk azt más keretbe 
beleágyazni, abba a keretbe, melyben rájö-
vünk, hogy a Jó Isten mindig jelen volt éle-
tünkben, mindig meg szeretett volna ’érkezni’ 
hozzánk; aztán tanítson meg bennünket arra 
ez az időszak, hogy átérezzük Jézus állandó 
jelenlétét a ’mostban’! Ez az állandó jelenlé-
te szintén azt fejezi ki, ami Ő, Maga, azaz a 
Szeretetet. Az Advent időszaka azt szeretné 
mondani számunkra, hogy ’merjünk szeretni’ 
és hogy ’szerethessünk jobban’. Ez a lényege 
hitünknek, kereszténységünknek, ahogy erre 
oly frappánsan mutatott rá fülöpi iskolánk 
védőszentje, Néri Szent Fülöp, amikor a 
Vatikán állandóan követelte tőle a követői 
számára megírandó ’szabályzatot’. Bejelen-
tik számára a Szentatya látogatását, s hogy 
még hangsúlyosabb legyen ez a vatikáni kére-
lem, a pápa látogatását még hamarabbi időre 
hozzák, s persze a közösség által használt 
templom sem lehetett volna még kész időben 
erre a látogatásra. A Szentatya ellátogat Néri 
Szent Fülöphöz, akitől ismét számon kérik 
a ’szabályzatot’. Erre Szent Fülöp ezt vála-
szolja:”Szentatyám, ahhoz, hogy az ember 
engedelmeskedhessen, elég lenne nagyon 
kevés szabály, de én csak egyet választottam: 
ez a szeretet”. Teljen tehát minden kedves 
fülöpi lakos Adventi időszaka ennek jegyében!

P.Dr. Török István osbm
pap-szerzetes  

Advent, a szeretetteljes várakozás
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A hagyományokhoz híven Minden-
szentek ünnepén önkormányzatunk 
a településünkön működő történelmi 
egyházakkal közösen emlékezett meg 
elhunytjainkról. A megemlékezésen 
a hívekkel együtt részt vett Hutóczki 
Péter polgármester úr, Tapasztó János 
római katolikus kanonok atya, Csingi 
Zoltán görögkatolikus paróchus atya, 
Komor Csaba református lelkész úr, és 
községünk képviselőtestületi tagjai.
November 1-jén kedden délután fél 3-kor 
a ravatalozóban görögkatolikus szertar-
tás szerinti panachida végzésére került 
sor községünk halottaiért. Csingi Zoltán 
paróchus atya szentbeszédében elmondta, 
figyelte, ahogyan a temetőben a hozzá-
tartozók gondozták a sírokat, mécseseket 

gyújtottak, és imádkoztak a holtakért. Egy-
házunk tanítása szerint ugyanis nemcsak 
az élőkért való imádság hasznos, hanem 
az elhunyt szeretteinkért való fohászok is 
meghallgatásra találnak, és közbenjárnak 
azokon, akik bocsánatos bűnben haltak 
meg, de még egy ideig fel vannak tartóztat-
va a teljes boldogság, a mennyország elől. 
Születésünkkor magunkon kívül nem ho-

zunk semmit a világra, halálunkkor pedig 
ugyanígy távozunk, vagyonunk itt marad 
a földön, s csak Isten kegyelmében bízha-
tunk, ahogyan a temetési szertartásban 
halljuk: „Tied vagyok én, üdvözíts engem!” 
A test halálával lelkünk viszont tovább él, 
ahogyan a zsoltárban is szerepel: „Él az 
én lelkem, és dicsér téged.” A halál tehát 
nemcsak a vég, hanem egy új élet kezdete is.
A szertartás után a jelenlévők átsétáltak a 
korábban itt szolgáló és községünk temető-
jében nyugvó Nagy István római katolikus 
apát atya és Török István görögkatolikus 
esperes atya sírjához, és miután községünk 
önkormányzati képviselői elhelyezték a vi-
rágokat az atyák nyughelyein, a résztvevők 
közösen imádkoztak értük és emlékeztek 
meg róluk. A szertartások befejeződésével 

pedig a hozzátartozók szeretteik sírját 
látogatták meg, mécsest gyújtottak és fo-
hászkodtak lelkeik üdvösségéért.
Emlékezzünk meg elhunytjainkról, és tart-
suk őket tiszteletben, hiszen szeretetükkel 
és fáradságos munkájukkal a mi jövőnket 
is építették!

Török Tamás

Megemlékezés 
halottainkról

A Néri Szent Fülöp Katolikus Álta-
lános Iskola felső tagozatos diákjai 
pénteken délután (2016.11.18-án) a 
magyar nyelv napját Széplaki Er-
zsébet „Érdemes tankönyvíró”-val 
ünnepelték. 

„Humor a magyar nyelvben” című előadás 
keretében, csoportban munkálkodtak a 
tanulók. Rejtvények, nyelvi játékos fel-
adatok kerültek terítékre, amelyek nagyon 
hangulatossá tették a délutánt a gyerekek 
számára. Marozsán Máté és Tóth Zsig-
mond 8. osztályos tanulók szavalattal is 
készültek.

„Érzéseink sorát szép 
szavakba öltjük, 
a csend édes vizét 
tartalommal töltjük.” – 
hangsúlyozták a versmondók.

A hét kellemesen zárult. A gyermekek 
boldogan vitték haza az autogramokat, 
Széplaki Erzsébet aláírásával és kedves 
szavaival, akinek a nyelvtan tankönyve-
iből és munkafüzeteiből tanulják a felsős 
diákok a szép magyar nyelvet.

Bábel Katalin

November 9-én tartották Debrecenben 
a Műszaki Pályaválasztó Fesztivált, 
ahova iskolánkból a 7. és 8. osztályos 
tanulók látogathattak el. Debrecenben, 
a Debreceni Egyetemi Sporttudományi 
Oktatóközpontban volt a helyszín, ahol 
több elektronikai cég vonultatta fel 
bemutató programjait. 

A tanulók kipróbálhattak több elektronikai, 
műszaki felszerelést. Tapasztalatokat sze-
rezhettek a robotika területén, mocsárjáró 
gépjárműbe ülhettek be és egy daru felsze-
relését, használatát is kipróbálhatták. A 
vegyészettel, autószerelési technikákkal 
ismerkedhettek.
Kedvező lehetőség volt a tanulók számá-
ra ez a program, a rendezvényre ingyenes 

busz szállította őket. A pályaválasztás előtt 
álló tanulók megismerhették azoknak a 
cégeknek a termékeit, gyártási folyamatait, 
amelyek akár később álláslehetőséget is kí-
nálhatnak majd a tanulóknak, amennyiben 
azon területen kezdik meg tanulmányaikat.
A program során két neves Forma 1-es 
kommentátor is részt vett, akik lebonyo-
lították a rendezvényt, és sorsolásos játékot 
kínáltak a tanulóknak, nyereményekkel, 
ajándékokkal.
Köszönjük a fülöpi származású Kis Mari-
annak a segítségét. Az ő közbenjárása - és 
munkahelye, az E-ON Tisztántúli Áramhá-
lózati Zrt. segítségével -  sikerült a diákokat  
ingyenesen utaztatni a rendezvényre.

 Tóthné Zágon Mónika

November 13-a 
a magyar nyelv napja

Műszaki Pályaválasztó 
Fesztivál 2016

November 7-én hétfőn fogászati szűrésen vett részt a Néri Szent Fülöp Ka-
tolikus Általános Iskola minden tanulója. A Polgármesteri Hivatal kisbusza 
szállította a gyerekeket a nyírábrányi fogorvosi rendelőbe. 

A szűrést dr. Konyári István fogorvos úr végezte Gönczi Henrietta asszisztensnő 
segítségével. Az első csoport 11 órára ment, majd forgószínpadszerűen cserélődtek. 
A doktor úr 3 fős csoportokban hívta be a gyerekeket. Hatalmas volt az izgalom a 
diákok körében, szinte mindenki félve lépte át a vizsgáló küszöbét. Minden gyer-
mek mosolyogva és megkönnyebbülve jött ki, mert azokat a gyermekeket, akiknek 
kezelésre van szükségük, előzetes időpont-egyeztetés után későbbi időpontban 
fogadja a doktor úr.

2016. november 12-én rendezték meg 
a XIII. Fiatalok A Világ Életéért (FA-
VÉT) 2016 Találkozót a nyíregyházi 
Szent Imre Katolikus Gimnáziumban, 
melyen iskolánkat a 8. osztályos ta-
nulók képviselték.

A gyülekező és regisztráció után a progra-
mot szervező iskola kápolnájában gyűltek 
össze a meghívott - a Debrecen-Nyíregy-
háza Egyházmegyéhez tartozó -  iskolák. 
Egy jól szervezett, igényes műsort láttunk 
és érdekes előadásokat hallgathattunk 
meg. A találkozó fő mottója az „irgalmas-
ság” volt, mely téma köré szerveződtek a 
misztérium játékok, a zenés előadások és 
a  tanulói fellépések.
A szervező iskola tanulói beszámoltak 
krakkói utazásukról, melyre a világ számos 
országából érkeztek tanulók, vetítéssel és 
szóbeli beszámolóval mutatták be az álta-
luk átélt élményeket. Közös tánc és éneklés 
után a kápolnában református és evangéli-
kus egyházi emberek tartottak előadást az 
irgalmasságról, méltányosságról. Később 

egy ügyész és egy bíró tartottak előadást, 
melyben jogi szempontból közelítették meg 
a méltányosság és irgalmasság fogalmát.
Palánki Ferenc püspök atya celebrálásá-
val szentmisén vehettünk részt, együtt 
imádkoztunk a jelenlévő tanulókkal és 
felnőttekkel.
A fiatalok ebéd után kiscsoportos be-
szélgetéseken vettek részt, ahol nagyobb 
diákok vezetésével a találkozó témáiról 
elmélkedtek. A program zárásaként egy 
tartalmas Misztérium játékot- a bibliából 
hét történetet -  nézhettünk meg, melyet a 
gimnázium tanulói szerveztek és rendez-
tek meg. Kiváló látásmóddal közelítették 
meg a bibliai jeleneteket. Lélekig ható volt 
a szavak nélkül, csak tánccal, mozgással 
és zenével kifejezett mondanivaló.
Búcsúzásképpen tanulóink ajándékban is 
részesültek. Jó élményekkel gazdagodhat-
tunk. Bízom benne, hogy minden résztvevő 
elvitt magával legalább egy olyan gondola-
tot, ami a későbbiekben segítségére lehet.

Tóthné Zágon Mónika

A szokásokhoz hűen a községünkben 
közfoglalkoztatott munkaviszony-
ban álló dolgozóink az idén ősszel is 
kirándulást szerveztek. A túrát hosszú 
előkészület előzte meg, és végül közös 
döntést követően Boldogkőváralját és 
Vizsolyt jelölték meg úti célként.

Október 6-án, csütörtökön kora reggel az 
önkormányzatunk által biztosított busszal 
10 dolgozónk indult el a nagy kirándulásra, 
és a fülöpi esős időt maguk mögött hagyva az 
időjárás is megkegyelmezett rajtuk, hiszen a 
célhelyhez közeledve nem kellett tartaniuk 
attól, hogy el fognak ázni. Boldogkőváraljá-
ra érkezve természetesen a település nagy 
nevezetességét, a várat tekintették meg. A 
palotaszárnyban megnézték a lovagtermet 
és a Muhi csatát ábrázoló ólomkatona ki-
állítást, mely Közép-Európa legnagyobb 
ilyen látványossága. A Malom-bástyában 
láthatták, hogyan működött az egykori szá-
razmalom. Nagyon érdekes volt a hadtör-
téneti kiállítás, ahol régi harci eszközöket 
lelhettek meg az érdeklődők. A címer- és 
zászlókiállítás, a pénzverde- numizmatikai 
kiállítás, és az ásványkiállítás a barlangban 
szintén vonzották a látogatókat. A pincé-
ben található börtön és kínzókamra pedig 
megmutatta mindenkinek, hogy milyen 
eszközökkel voltak képesek az emberek a 
másiknak szenvedést okozni. A sok látniva-
ló után a fülöpi különítmény pihenésképpen 
jó étvággyal megebédelt, és folytatta útját 
a következő állomás, Vizsoly felé.
A településen kiránduló csoportunk megte-
kintette a nyomdatörténeti kiállítást, mely a 
református templommal szemben található, 
abban a házban, amelyben az első magyar 
nyelvű, Károli Gáspár féle Bibliát nyom-
tatták 1590-ben 800 példányban. Daruka 

Mihály előadásában beszélt arról, hogy a 
fejébe vette, a reformáció megszületésének 
500. évfordulójára, 2017-re 200 darabban 
kinyomtatja az első vizsolyi Bibliát eredeti 
technikával, kézi szedéssel, kézzel készült 
papírra az akkori nyomdagép korhű máso-
latával. Ehhez kecskebőrre van szüksége a 
borításhoz, illetve töltényhüvelyre a sarkak 
védelméhez. Elmondta azt is, hogy a 16. szá-
zadban az első magyar nyelvű Bibliához a 
betűket Németországból hozatták, és egy 
lengyel nyomdászmesternek, Mantskovit 

Bálintnak köszönhető ez a történelminek 
nevezhető nyomtatás. Ahhoz, hogy ez a 
hatalmas vállalás sikerüljön, 30 másod-
perc alatt kellett egy oldalt legyártani. Az 
előadás után egy kis színjátszásra került 
sor, melybe a fülöpi vendégeket is bevonták.
Útban visszafelé utasaink megfigyelhették 
a buszról a földeken az erre hagyományos 
töktermést, mely picit különleges volt a 
számukra, hiszen nálunk ilyen nagy meny-
nyiségben nem termesztik ezt a növényt. 
Hazaérkezésükkor megajándékozták Hu-
tóczki Péter polgármester urat egy korhű 
nyomdagéppel nyomtatott lappal a Károli 
Gáspár féle Bibliából, melyet a vizsolyi 
nyomdakiállításon kaptak, és egyúttal 
megköszönték községünk vezetőjének a se-
gítséget azért, hogy támogatta ezt a tartal-
mas napot. Köszönet illeti még a kellemes 
időtöltésért Fülöp Község Önkormányzatát 
és Mezővári Mihályt. Ez a túra egy nagyon 
jó kikapcsolódás volt kirándulóink számá-
ra, mindenki nagyon jól érezte magát, és a 
közösen átélt élmények által fel is töltőd-
tek egy kicsit. Lehet tervezni a következő 
utazást jövőre!

Török Tamás

Fogorvosi vizsgálaton

XIII. Fiatalok A Világ 
Életéért Találkozó 2016

Kirándulás 
Zemplén környékén

„Ha beszélünk, írunk, az járjon az eszünkben: 
  Édes anyanyelvünk nagy kincs a kezünkben!

  Általa mondjuk el lelkünk rezdülését,
  adja a gondolat szép kivetülését.”



2016. NOVEMBER-DECEMBER 2016. NOVEMBER-DECEMBER6 7FÜLÖPI HÍREK FÜLÖPI HÍREK

2016 nyarán a CSFSE Fülöp vezető-
sége úgy döntött, hogy egyesületünk 
visszalép a megye III-as bajnokságba, 
ugyanis ifjúsági csapatot megfelelő 
létszám híján nem tudtunk volna elin-
dítani. Természetesen ez az elhatáro-
zás senkinek sem tetszett igazán, de 
be kellett látni, más alternatíva nem 
volt, sajnos a mai fiatalok többségét 
már nem hozza annyira lázba ez a 
sportág, mint akár 10 évvel ezelőtt.

A bajnokság a lehető legjobban indult a 
számunkra, hiszen Nyírábrány II. csapata 
ellen idegenben diadalmaskodtunk 6-1-re. 
A következő fordulóban a bajnokesélyes 
Hajdúszoboszló II. gárdáját fogadtuk, és 
itt is győztesen hagytuk el a pályát, csak-
úgy, mint a harmadik körben. Ezután 
több mint egy hónapig nem játszottunk 
halasztás és mérkőzésre ki nem állások 
miatt. Sajnos ebben kétszer mi voltunk a 
ludasak, Álmosdra és Újszentmargitára 
nem utaztunk el a túlzott létszámhiány 
következtében. A harmadik ilyen eset 

kizárást vont volna maga után, de sze-
rencsére kicsit összeszedtük magunkat, 
és bár az ősz elejéhez képest kevésbé 
játszottunk eredményesen, de azért 21 
szerzett ponttal így is a negyedik helyen 

zártuk az őszi szezont.
Természetesen nem dőlhetünk hátra elé-
gedetten, ugyanis ha tavasszal jól akarunk 
szerepelni, akkor ennek a „majd lesz vala-
mi” mentalitásnak véget kell vetni. Tudo-

másul kell venni, hogy a pályán nemcsak 
magunkat, hanem csapatunkat és Fülöp 
községet is képviseljük. Az eredmények 
és a közönség elismerő elégedettsége nem 
fog magától jönni, csak ha szívvel – lé-
lekkel küzdünk minden egyes labdáért 
és egymásért is. Ha komolyan akarjuk 
venni ezt a játékot, nélkülözhetetlen a 
közösségben való gondolkodás, ugyanis 
egymás segítése nélkül értelmetlen ezt 
a sportágat űzni. Érezzük jól magunkat 
ebben a társaságban!
Köszönjük szépen Hutóczki Péter pol-
gármester úrnak, Fülöp Község Önkor-
mányzatának, Hortobágyi Róbert elnök 
úrnak, Bányai Imre edzőnek a segítséget 
és a pártfogást, szurkolóinknak a kitartást, 
és köszönjük szépen mindenkinek, aki 
bármilyen formában hozzájárult ahhoz, 
hogy csapatunk minél eredményesebben 
tudjon szerepelni.

Hajrá CSFSE! Hajrá Fülöp!  

Török Tamás 

Az idei tanévben is színvonalas és vál-
tozatos programok keretében rendezte 
meg a Néri Szent Fülöp Katolikus Ál-
talános Iskola a Diák önkormányzati 
napot. A szombati munkanap ellenére 
a gyerekek örömmel vettek részt az 
eseményen és  az időjárás is kedvezően 
alakult, hála Istennek.

Amíg az alsós nebulók kézműves foglalko-
zásokon fejleszthették kézügyességüket, 
addig a felső osztályos diákok osztályon-
ként egy-egy tanulót DÖK királynak öltöz-
tettek be a kapott anyagok felhasználásával. 
A négy jelölt közül végül csak egy lehetett 
a nyertes: Gali Bence 6.osztályos tanulót 
választották a 2016/2017-es tanév „ural-
kodójának”. A kézműves foglalkozásokon 
kedvük szerint készíthettek diákjaink gu-
mikarkötőt, fűzhettek gyöngyöt, kísérle-
tet figyelhettek meg és részt vehettek egy 
szellem megalkotásában is. Az arcfesték 
segítségével  - tanítóik révén – átváltoz-
hattak a gyermekek kívánságuk szerint.
Az előző tanévben találtuk ki, hogy a jelen 
lévő diákok mindegyikének közreműködé-
sével készüljön el egy kézműves „produk-
ció”, mely az iskolánkat dekorálja. Tavaly 
közösen alkottunk egy pávát, mely kép az 
ebédlőnket díszíti. Most pedig szívószálak-
ból készítettünk együtt egy asztali díszt.
 Ettől a tanévtől kezdve hagyományteremtő 
céllal felavattuk az első osztályos tanuló-

kat. A kisdiákok Renáta néni vezetésével 
letettek egy vidám esküt, melyben ígéretet 
tettek arra, hogy az Iskola hírnevét tovább 
öregbítik a nagyvilágban. Az eskü után 
ajándékot vehettek át.
A délelőtt folyamán a Nyírábrány Ha-
tárrendészeti Kirendeltség bemutatóját 
nézhették meg a gyerekek. A kutya – és 

fegyverbemutató  nagy sikert aratott az 
Iskola tanulói körében. Az alsó tagozatos 
gyermekek pedig szakember segítségével 
ismerkedhettek meg a gyakorlatban a köz-
lekedési szabályok tudnivalóival.
Ezt követően az osztályok az általuk ké-
szített és különlegesen díszített menet-
levelekkel állomásról állomásra sétáltak. 
Az állomásokon az elmét, az izomzatot, 
de még a hangszálakat is megmozgatták 
a gyerekek. Többek között akadálypálya, 
ügyességi feladatok, daltanulás, kvíz 
kérdések és focibajnokság színesítették a 
rendezvényt. Tudatosan törekedtünk arra, 
hogy együttműködésen alapuló feladatokat 
is tervezzünk a gyermekeknek
A nap lezárása képen a Fintorgó Gyer-
mekszínpad  Somogyi László kollégánk 
irányításával előadta a Ludas Matyi című 
színdarabot. A kis tehetségeknek sikerült 
maradandó és értékes élményt biztosítani 
az Iskola valamennyi pedagógusának és 
tanulójának.

 Mercs Róbertné

2016. október 19-én a Néri Szent Fülöp 
Katolikus Általános Iskola 8. osztályos 
tanulói, 13 fő, és osztályfőnökük elláto-
gatott Debrecenbe, a Lovarda épületé-
be, ahol megnézhettük a Hajdú-Bihar 
megyében és Borsod-Abaúj megyében 
található középiskolák kínálatát, se-
gítve ezzel tanulóink pályaválasztási 
terveit. Szakiskolák, szakgimnáziu-
mok, gimnáziumok ajánlották szak-
képzettségeiket, felkészítő lehetősé-
geket, felvételi követelményekről, az 
iskolák életéről tájékozódhattunk.

A tanulók a kollégiumi ellátásokról, spor-
tolási lehetőségekről, az oktatás színvo-
naláról, és az iskolák minőségéről kaphat-
tak információkat. Színes programokkal, 
táncműsorokkal, gasztronómiai kínálattal 
látták a vendégeket. A tanulók kortársaik-
kal beszélgethettek, ismerkedhettek, in-
formációkat cserélhettek a lehetőségekről.
Szórólap anyagot hoztunk haza azokról 

az iskolákról, melyek érdeklik a tanulókat, 
így a nyílt napok időpontjait megtudtuk, és 
novembertől kezdve ellátogatnak majd a 
tanulók az iskolákba.

Tóthné Zágon Mónika
osztályfőnök

Focicsapatunk őszi szereplése

DÖK nap az iskolában Pályaválasztási kiállítás 

Pálfalvi Béla és Lehó Ildikó 2016. október 22-én ünnepelték 50. házassági évfordu-
lójukat. A fél évszázad alatt egymás iránti szeretetük nem lankadt, és ez a ragaszko-
dás segítette őket a nehézségek leküzdésében is. E jeles nap alkalmából községünk 
képviseletében Kissné Terdik Erzsébet jegyző köszöntötte otthonukban a jubiláló 
házaspárt, és adott át ajándékot az önkormányzat nevében. Kérjük Isten áldását 
az aranylakodalmas házaspárra, és jó egészséget kívánunk az ünnepelteknek és 
szeretteiknek egyaránt!

2016. október 21-én a Néri Szent Fülöp 
Katolikus Általános Iskola 7. és 8. osz-
tályos tanulói a kultúrházban ünnepi 
megemlékezést tartottak az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 60. év-
fordulója tiszteletére.

„Az ünnep jelkép és tanítás. Jelképe a hősi-
ességnek, tanítás arról a nemzeti egységről, 
amely a felkelés tüzében, egyéni és közösségi 
áldozatok között született.” Ezekkel a gondo-
latokkal köszöntötte az emlékező közönséget 
Bábel Katalin, magyar szakos tanárnő.
A diákok az ünnepi műsor mottójául Pesti 
József Fegyverünk a szeretet című versét 
választották. „A szeretet beszervezi a félő 
szíveket. „Jó fegyver vezérletével nem fél 
az ember.”- hangoztatták a szereplő fiúk és 
lányok.
A Harangok dalára gyertyagyújtással mél-
tóságteljesen zárult a megemlékezés, amit 
Hutóczki Péter, községünk polgármesterének 
beszéde követett.

Bábel Katalin

Községünkben 2016. október 7-én 
a Vöröskereszt szervezésében 
adományosztásra és véradásra 
került sor. Az adományok (ruha és 
konzerv) kiszállítását községünk 
önkormányzata biztosította.

A lakosság számára meghirdetett 
esemény a kedvezőtlen időjárás el-
lenére igen szép számmal mozgatta 
meg az embereket. Nagy örömünk-
re nemcsak a családosok, hanem az 
idősek is részesültek a segítségben. 
Véradóinknak pedig rendkívül há-
lásak vagyunk jólelkűen nyújtott 
önzetlen cselekedetükért.
Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani az adományosztás zökkenő-
mentes lebonyolításában résztvevő 
Popovics Ferencné igazgatónőnek, 
Varga Jánosnénak, Zih Imrénének 
és Török Tamásnak. Reméljük, 
hogy a Vöröskereszt az adományok 
tekintetében a későbbiekben is gon-
dol településünk lakóira, véradóink 
pedig megőrzik segítőkészségüket, 
és esetleg újabb tagok csatlakoznak 
majd hozzájuk.

Ilyésné Kuprák Kornélia

Lőrincz Ferenc és Csákfalvi Mária október 29-én nagy jubileumhoz érkeztek, ugyan-
is 50 évvel ezelőtt ezen a napon kötöttek házasságot. Egymás iránti szeretetük a 
hosszú évek alatt csak erősödött, és ennek a kitartásnak is köszönhető, hogy együtt 
tölthették ezt az évfordulót. Aranylakodalmuk alkalmából Hutóczki Péter polgár-
mester úr és felesége köszöntötték őket otthonukban, és nyújtottak át ajándékot 
az ünnepelteknek. Isten áldását kérjük rájuk és jó egészséget kívánunk a jubiláló 
házaspárnak és szeretteiknek!

Borsi Imre és Simon Mária az idén november 19-én ünnepelték 60. házassági év-
fordulójukat. Gyémántlakodalmuk alkalmából Hutóczki Péter polgármester úr és 
felesége köszöntötte az ünnepelteket, és ajándékozta meg a házaspárt. 60 év hosszú 
idő, de az egymásért való kitartás és a sok türelem segítségével együtt győzték le 
a nehézségeket, és ezáltal erősödött a szeretet az ünnepeltekben. Isten éltesse a 
jubiláló házaspárt, és kérjük, adjon a gyémántlakodalmasoknak és szeretteiknek 
jó egészséget!

2016. november 5-én nagy nap virradt Tóth István és házastársa, Papp Anna számára, 
hiszen házasságuk november harmadikára eső 60. évfordulóját ünnepelték szeretteik 
körében. Délelőtt hálaadó szentmisén vettek részt a római katolikus templomban, 
ahol Tapasztó János kanonok atya kérte a Jó Isten áldását az ünnepeltekre. Kora 
délután a Fülöpi Művelődési Házban közösen megebédeltek a meghívott vendégekkel, 
majd Hutóczki Péter polgármester úr köszöntötte az évfordulós házaspárt. Ezután 
községünk vezetője és a képviselő-testületi tagok megajándékozták a jubiláló férjet 
és feleséget. Isten éltesse sokáig a gyémántlakodalmas házasokat és szeretteiket jó 
egészségben és szeretetben!

Aranylakodalom

Adományosztás és véradás

Ünnepi megemlékezés 
az ‚56-os forradalom 60. évfordulóján

Gyémántlakodalom

50 éves házassági évforduló

60 éves házassági évforduló
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2016. október 15-én, szombaton 
Szüreti Sokadalmat és Néptánc-
fesztivált rendeztek Nyírábrány-
ban az Eördögh-Szapáry kastély 
parkjában, melyre községünk ön-
kormányzata is meghívást kapott. 
Kora reggel a nap valamilyen okból 
nem nagyon akart kisütni, de aztán 
meggondolta magát, felkelt, és ásí-
tott egy akkorát, hogy a környéken 
az összes felhőt elnyelte, így ennek 
köszönhetően igazi vénasszonyok 
nyara fogadta a kedves vendégeket.

A főzőversenyen településünk több étel-
lel is képviseltette magát, és a résztve-
vők már a reggeli elfogyasztása után 
nekiláttak a különböző finomságok 
elkészítésének. Földháti István szé-
kelykáposztája, Sándor László pásztor-
tarhonyája, és a szuper mini séfcsapat 
(Fülöp Maja, Fülöp Míra, Hutóczki Ba-
lázs, Kiss Anna) betyáros bablevese tor-
más galuskával íncsiklandozó illatokat 
árasztott magából. Természetesen a 
traktoros felvonulás, a mazsorett cso-
portok és néptánccsoportok fellépése, 
a kirakodóvásár és a vidámpark is nagy 
érdeklődésnek örvendezett a mai napon. 
Községünket a kulturális programban 
a Búzavirág Néptánccsoport képviselte, 
és magas színvonalú, művészi szinten 

előadott produkciójuk nagy sikert ara-
tott a közönség körében.
Délután 3 órakor elérkezett az ered-
ményhirdetés ideje, és a zsűri Nagy 
Gyula vezetésével legnagyobb örö-
münkre Sándor Lászlót hirdette ki a 
főzőverseny győztesének, a második 
helyet pedig Földháti István érdemelte 
ki a rengeteg induló közül. Hutóczki 
Péter polgármester úr külön díjban ré-
szesítette a szuper mini séfcsapatunkat, 
és községünk gárdáját is, mely nemcsak 
kiváló főzésével, hanem nagyszerűen 
dekorált sátorával is felhívta magára a 
figyelmet. Az utóbbi díjat településünk 
nevében örökös „csapatkapitányunk”, 
Tapasztó János római katolikus kano-
nok atya vette át.
A jutalmak kiosztása után a köszöntő 
beszédekre került sor, a rendezvényt 
Nyíri Béla, Nyírábrány polgármestere 
nyitotta meg, és felhívta a figyelmet a 

térség településeinek az összefogására, mely nagyon 
fontos a környékünk felzárkóztatása szempontjából. 
Polgármester úr megemlítette a községünkkel való 
jó kapcsolatot is. Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős állam-
titkára viccesen bundát emlegetett a fülöpiek főző-
versenyen elért sikereivel kapcsolatban, de elismerte, 
hogy bizony jó kezekbe kerültek ezek a díjak. Beszé-
dében elmondta, kemény munka szükséges a térség 
fennmaradásához, sokszor pofonokat kapva is fel 
kell állni, és muszáj folytatni a küzdelmet ahhoz, 
hogy eredményeket tudjunk elérni. Tasi Sándor, a 
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke a közös érté-
keinkről beszélt, és kiemelte azt is, hogy a debreceni 
páros kolbász hungarikummá válása településeink 
együttes akaratának is köszönhető. Örömének adott 
hangot, hogy nemcsak a környék falvai és városai 
képviselték magukat ezen a rendezvényen, hanem 
távolabbi helyekről is érkeztek vendégek. Nyakó 
József, Érmihályfalva polgármestere a magyarság 
megőrzésének nehézségeiről értekezett, hiszen önhi-
bájukon kívül néhány kilométerre a határ túloldalára 
kerültek, de a nemzetiségükhöz való ragaszkodás 
megmaradt bennük.
A köszöntők után könnyűzenei produkciók követ-

keztek, a látogatókat Dankó Szilvia, 
Kovács Kati, D. Nagy Lajos, és a tom-
bolasorsolás után az Ocho Macho szó-
rakoztatta. Az összejövetelt látványos 
tűzijáték zárta.
A mai rendezvényen jó volt fülöpinek 
lenni Nyírábrányban. Nemcsak a sok 
elismerés miatt éreztük magunkat re-
mekül, maga a hangulat is kiváló volt. 

Köszönjük szépen Hutóczki Péter pol-
gármester úrnak, Fülöp Önkormányzat 
Képviselő-testületének, önkormányza-
tunk dolgozóinak, és mindenkinek, aki 
lehetővé tette, hogy ezen a szombaton 
együtt lehettünk, és hasznosan tölt-
hettük el ezt a szép napot. Köszönjük a 
vendégszeretetet házigazdáinknak is, 
reményeink szerint jövőre ismét meg-
rendezésre kerül ez a fesztivál, és újból 
találkozunk.

Török Tamás

Szüreti Sokadalom 
és Néptáncfesztivál NyírábránybanAz Európai Unió Bizottsága több 

mint tíz évvel ezelőtt indította út-
jára a Kutatók Éjszakája program-
sorozatot, hogy Európa szerte meg-
ismertesse a fiatalokkal a kutatói 
pályát, annak szépségeit és nehéz-
ségeit, népszerűsítse a természet-
tudományokat, megmutassa, hogy 
kutatónak lenni izgalmas hivatás.

2016.szeptember 30-án már második al-
kalommal vettek részt az általános iskola 
7-8. osztályos diákjai ezen a programon.
A „ MOLekula” betekintést nyújtott, 
hogy a mindennapjainkban előforduló 
hétköznapi tárgyakkal, a konyhában is 
megtalálható „vegyszerekkel” hogyan 
lehet varázslatos kísérleteket végezni. A 
gyerekek interaktív módon, saját maguk 
is kipróbálták.

 Kiderült milyen volt a hírszerzés és az 
elhárítás a Nagy Háborúban. Kézműves 
foglalkozáson csuhéból virágot készítet-
tek és nyomoztak a könyvtárban. Ez egy 
irodalmi, kultúrtörténeti, műveltségi 
játék a szabaduló szobák mintáját kö-
vetve, Umberto Eco A rózsa neve című 
regénye alapján. Az egyetem főépületé-
nek labirintusát járták végig: az egyes 
állomásokon rejtvények vártak rájuk, a 
megfejtés adta a továbbhaladás kulcsát, 
hogy az utolsó szobában fény derüljön 
minden részletre.

A gyerekek élményekben gazdagodva 
tértek haza. Hagyományt teremtve 
minden évben el fogunk látogatni erre 
a programra.      

Pósán Györgyné

A Néri Szent Fülöp Általános Iskola 
6-7-8. osztályos tanulói egy különle-
ges előadáson vettek részt szeptem-
ber 22-én, amit Nick Vujicic tartott 
Budapesten. Az előadást online, egy 
internetes portálra csatlakozva te-
kinthettük meg az iskolában.

Nicholas James Vujicic nemzetközi hírű 
prédikátor, szónok, motivációs tréner, 
aki a karok és lábak nélkül született 
emberként vált híressé. Születésekor 
derült csak ki, hogy az úgynevezett tet-
ra-amelia szindrómában szenved, vagyis 
karok és lábak nélkül jött világra. 17 éves 
korában kezdett előadásokat tartani is-
kolákban és egyházi rendezvényeken. A 
világ minden táján telt házas előadásokat 
tart, könyveket ír és filmeket forgat.
Nick Vujicic idén Amerikában indította 
el a Maradj erős! (Stand strong!) címmel 
futó turnéját, amelynek célja, hogy fel-
szólaljon az iskolai zaklatások és bán-
talmazások ellen.
Az iskolai bántalmazások, zaklatások 
elleni küzdelem, az együttműködési 
készség javítása és az elfogadó, befoga-
dó szemlélet kialakítása a fő missziója.

Nick őszintesége és humora magával 
ragadta a diákokat. Nyíltan beszélt arról, 
hogy mássága miatt rengeteget küzdött 
saját sorsának elfogadásával. Beszédét 
áthatotta az a pozitívizmus, ami nélkü-
lözhetetlen a boldog és kiegyensúlyozott 
élethez. Saját felismerésen keresztül 
próbálta rávilágítani a diákokat, hogy 
amit ők nehéznek, rossznak, feldolgoz-
hatatlannak tartanak, azok igazából 

lehetőségek.
A diákok szemén látszott, hogy elgondol-
kodtak akkor, amikor az iskolai zaklatás 
súlyosságáról, és egymás elfogadásáról 
beszélt. Napjainkban sok az iskolai erő-
szak, agresszió, nehezen fogadják el a 
diákok, ha valaki más, mint ők. A mai 

fiataloknak meg kell küzdeniük saját 
magukkal, hogy elfogadják önmagukat, 
illetve sok esetben társaikkal is, akik 
valamilyen okból kifolyólag zaklatják, 
kiközösítik őket. Szavai, olyan fiatalok-
nak adott bátorítást, akik valamilyen 
formában átélték a kirekesztettség vagy 
megalázottság érzését, amin már ő is 
keresztülment. Arra világította rá a fi-
atalokat, hogy ilyen nehéz helyzetből is 
ki lehet kerülni, erősnek kell lenni.
Az előadást áthatotta az a szemlélet, 
amelynek köszönhetően fejlődhetett a 
diákok empatikus képessége. Vélemé-
nyem szerint Nick hatására több gyerek 
is, aki bármikor is zaklatta, bántotta 
társait, elgondolkodott cselekedetein.  
Nagyon megható, megindító előadást 
láthattunk, a diákok tekintetén látszott, 
hogy megindították őket ezek a szavak 

és gondolkodásba ejtette őket tetteikkel, 
életükkel kapcsolatban.
A 21. századi fiatalok hiányt szenvednek 
a pozitív példaképekből és Nick éppen 
ezt a hiányt tölti be.
Úgy gondolom, hogy azok az emberek, 
diákok, akik bármilyen nehézséggel küz-
denek az életben, sok erőt meríthetnek 
az ő életéből.

Niziolék Emese

Kutatók éjszakája Nick Vujicic - Maradj erős!
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Nemzeti értékeink legnagyobb 
kincsei közé sorolható a magyar 
néptánc. 
Büszkék lehetünk arra, hogy tele-
pülésünkön van egy fiatal csoport, 
akik jelenleg is őrzik, ápolják és 
továbbadják magyar kultúránkat 
és hagyományainkat. 

Mikor és hogyan kerültél először kapcso-
latba a néptánccal? 
A szüleim 1984-ben egy hirdetésben lát-
ták meg a Forgórózsa Néptáncegyüttes 
felhívását. Bár a felvételtől kissé féltem, 
a szüleim invitálására azonban mégis 
jelentkeztem. 
1989 februárjában bevonultam katoná-
nak, majd 1990 augusztusában szereltem 
le. Ez idő alatt kétszer is kivittek külföld-
re. 1990 decemberében hagytam abba 
a táncot. 
Hosszú kihagyást követően, 16 év után a 
Búzavirág Néptánccsoporttal kezdtem 
újra hódolni a néptáncnak. 
Kívülállóként és a fellépéseiteken rendsze-
rint résztvevőként nem nehéz megállapí-
tani, hogy szenvedélyed a tánc. Számtalan 
próbán és megannyi fellépésen túl, mit 
jelent számodra ma a néptánc?
Nehéz megfogalmaznom, egyfajta belül-
ről fakadó szeretet. A hosszú évek alatt 
a néptáncnak köszönhetően számos 
remek embert ismertem meg, valamint 
fejejthetetlen élményekkel gazdagodtam. 
A néptánc gyakorlatilag az életem ré-
szét képezi, ugyanis a fülöpi Búzavirág 
Néptánccsoport mellett a Forgórózsa 
Néptáncegyüttesben és a Kökényes Nép-
tánccsoportban is táncolok. A néptánc 
mellett a népzenét is szeretem, amikor 
csak tehetem, az autóban is gyakran 
hallgatok népzenét. 

Hogyan gondolsz vissza a 10 évvel ezelőt-
ti Búzavirág Néptánccsoportra? Kérlek, 
mesélj a csoport történelméről?
Lugosiné Illés Margitka javaslatára ala-
kult meg az első tánccsoport Fülöpön, 
2006 nyarán. 
Az első próbánkat egy forró nyári napon 
a bernátrészi iskolában tartottuk. Bár a 
lépések könnyűnek számítottak, az elején 
mégis nehezek voltak számunkra. 
Soha nem feledjük, amikor Lekka Miklós 
a faluban összegyűjtött csizmákat zsá-
kokból borította ki a bernátrészi terem 
közepére. 
2006 őszén többen kiváltak a csoportból, 
helyükre új tagok érkeztek. Csoportunk 

– egyik hölgy tagjának keresztnevéről - 
ekkor vette fel a Margaréta nevet. 
Az idő múlásával cserélődtek a csoport 
tagjai, így egy hangzatos, tetszetős ne-
vet szerettünk volna, szem előtt tartva 
hagyományainkat, aminek eredménye-
ként körülbelül másfél év után született 
meg jelenlegi nevünk, a Búzavirág Nép-
tánccsoport. Azért nevezzük magunkat 
csoportnak nem pedig együttesnek, mert 
nincs utánpótlásunk és nincs több cso-
portunk.
2006 őszétől jelenleg is a Művelődési 
Házban próbálunk. Míg korábban heti 
2X2 órában próbáltunk, jelenleg heti egy 
próbánk van, 3 órában. 
Az elmúlt 10 év folyamán több mint 40 tag 
fordult meg csoportunkban. Legtöbben 
munka miatt hagytak itt minket. 

Hol volt az első fellépésetek?
2006-ban, röviddel megalakulásunk után 
a Fülöpi Falunapon léptünk fel először. 

Kezdetben nem sok fellépésünk volt, 
de ahogyan teltek az évek egyre több 
helyről kaptunk felkérést. Ma már ott 
tartunk, hogy szelektálnunk kell, hogy 
melyek azok a fellépések, amelyeket 
még el tudunk vállalni. 

Hozzávetőlegesen hányszor léptek fel 
éves szinten?
Nagyjából 15 fellépésünk van évente, 
itthon és a környező településeket be-
leértve. 

Mi a csoporttal átélt legkedvesebb em-
léked?
Mint ahogyan említettem az évek során 
szerencsére nagyon sok pozitív élmény-
ben volt részem, nehéz ezek közül egyet 
kiemelnem. 
Ma is szívesen visszanézem, amikor a 
2014-es Fülöpi Falunapon az új nyír-
ségi táncunkat hat párral adtuk elő. 
Felejthetetlen pillanat mindannyiunk 
számára, amikor a közönség vissza-
tapsolt minket. A csapat olyan maga-
biztossággal adta elő a táncot, amivel 
nagyon meg voltam elégedve. 
Továbbá mindenképpen szeretném 
megemlíteni a Gasztronómiai Feszti-
vált, amikor először táncoltam együtt 
színpadon a lányommal. 

Véleményed szerint mi az oka annak, 
hogy 10 éven keresztül sikerült meg-
őrizned a töretlen lelkesedést?
Mindig azt mondom a táncosaimnak, 
hogy ezt csak úgy érdemes csinálni, ha 
valaki szívből csinálja. 
Nagyon sokat jelent a csoport számá-

ra az a minősítés, az a szeretet, amit a 
közönségtől kapunk. Mondhatom azt, 
hogy az egyik legjobban várt fellépé-
sünk az Idősek estéje, ugyanis rendsze-
rint akkora támogatást kapunk, ami-
ből egész évre erőt tudunk meríteni 
és mindig megerősítést nyerünk, hogy 
érdemes folytatnunk. 

Miként illeszkednek bele a mindennapja-
idba és a munkádba a próbák, valamint 
a hétvégi fellépések?

Fellépéseink, előadásaink természete-
sen sok felkészülést igényelnek, így heti 
két próbán és minden harmadik héten 
heti három próbán veszek részt. Egy-
re nehezebben tudok mindezekre időt 
szakítani, ezért törekszem arra, hogy 
a fellépéseket minimalizáljuk. Illetve 
ezért is egyre kevésbé tolerálom, hogy 
amíg én rendszeresen részt veszek a 
próbákon, vannak, akik könnyűszerrel 
lemondják. 
Mint sok minden más, a néptánc is egy 
csapatmunka, így aki nem a kellő odaa-
dással, elhivatottsággal gyakorolja ezt 
a csodálatos műfajt, jelentősen megne-
hezíti a csoport munkáját. 

Mit tartasz a csoport történelme során 
elért legnagyobb sikernek?

Úgy vélem az elmúlt 10 év már önmagá-
ban nagy siker a csoport minden tagja 
számára. 
A közönség reakciójából adódóan a 
legnagyobb sikereink között tartom 
számon, a Művelődési Házban a Bezzeg 
Fesztiválon történő fellépésünket. 

Továbbá rendkívül nagy sikernek tar-
tom Palánki Ferenc debrecen - nyíregy-
házi megyéspüspök elismerő oklevelét, 
amit Tapasztó János kanonok atyától 
vehettünk át a 10 éves jubileumi nép-
tánc gálaesten. 
A legnagyobb minősítés azonban a taps, 
amit a közönségtől kapunk. 

Hogyan tervezitek a jövőt, milyen el-
képzeléseitek vannak a csoport jövőjét 
illetően?
Elsődleges célunk együtt maradni, 
valamint tagokat toborozni, ugyanis 
a tervek megvalósításához emberek 
kellenek. A jövőben szeretnénk újabb 
és újabb táncokat tanulni és bemutatni. 
Nagyon örülnék neki, ha a fiatalabbak 
körében népszerűbb lenne a néptánc, 
így szabadidejüket közösségben, moz-
gással, tánccal töltenék számítógépezés 
helyett. 
A próbáink nyíltak, bármikor bárme-
lyik próbánkra szívesen látunk kortól, 
nemtől függetlenül minden kedves ér-
deklődőt. Amennyiben bárki kedvet 
kapna, szívesen látjuk csoportunkban. 

November 12-e egy mérföldkő a csoport 
életében. Az elmúlt 10 év egy irigylésre 
méltó korszak zárása, és egyben, remél-
hetőleg még ennél is szebb jövő kezdete. A 
hátra hagyott hosszú évek méltó megko-
ronázása volt a jubileumi néptánc gála. 
Milyen érzésekkel tölt el az eseményen 
való részvétel?
Megértük a 10 évet, amit a kezdetekkor 
meg sem mertem volna álmodni. Kis 
csoportunk tagjai arra kértek, hogy 
ezt ünnepeljük meg egy jubileumi mű-
sorral. Vállalták is a szervezést és a 
lebonyolítást. Videóanyagokat készítet-
tek és megszervezték a műsor menetét. 
Az anyagi hátteret, ételeket, italokat 
pedig Fülöp Község Önkormányzata 
biztosította, amit ezúton is szeretnék 
megköszönni. 
A teltházas műsor színvonalával na-
gyon elégedett vagyok és remélem, hogy 
10 év múlva ismét együtt ünnepelhe-
tünk. 
Csoportunk nevében köszönetemet 
fejezem ki a rendezvény másnapján 
megtartott hálaadó miséért Tapasztó 
János kanonok úrnak. 
A magam és a tánccsoport nevében 
szeretnék köszönetet mondani mind-
azoknak, akik az elmúlt 10 év alatt 
bármilyen módon támogattak minket. 
Köszönjük Tasó László államtitkár 
úrnak, Bugyáné Szász Erzsébetnek, 
Hutóczki Péter polgármester úrnak 
és természetesen a mindenkori kép-
viselő-testület tagjainak. 
Továbbá azoknak is szeretném megkö-
szönni, akik alakulásunkkor ruhákkal, 
kalapokkal és csizmákkal támogattak. 
Végül pedig szeretnék köszönetet mon-
dani táncosaimnak, akik az aggályos-
kodásaimat kénytelenek elviselni.  

Nagyon szépen köszönöm az interjút.  
A magam, Fülöp Község Önkormány-
zata és szerkesztőtársaim nevében is 
kívánok egészségben, boldogságban és 
sikerekben gazdag hosszú éveket. 
Köszönjük a Búzavirág Néptánccsoport-
nak, hogy a különböző rendezvényeken, 
az év minden szakaszában szórakoztat-
nak minket. 

Jekk Gergő

Interjú Nagy Bélával
a Búzavirág Néptánccsoport vezetőjével2016. október első napján került meg-

rendezésre az immár hagyományos-
nak nevezhető Szüreti Sokadalom 
és Murcis Krumpli Fesztivál Nyír-
adonyban. A meghívásnak eleget 
téve természetesen Fülöp csapata 
is képviseltette magát. A fesztivál 
egyúttal a Megyei Érték Napnak is 
otthont adott, mellyel a környék gaz-
dag hagyományainak bemutatása 
volt az elsődleges cél.

A községünknek kijelölt helyen, már 
kora reggel elkezdődött az élet, hiszen 
a különböző krumplis ételek elkészítése 
mellett sátorunkat is felöltöztettük az 
ősz ezen időszakra jellemző színeivel. 
A Nyugdíjas Klubot az idei főzőverse-
nyen Fucskó Györgyné, Kiss Györgyné, 
Lászlófalvi Andrásné, Popovics Ferenc-
né, Sándor Jánosné, Szilvási Andrea és 
Szilvási Péterné képviselték. Az általuk 
elkészített hagyományos krumplis ételek, 
a lángosok (kétféle módon), a fasírt és a 
nudli mindenki számára felelevenítette a 
régi ízlésvilágot, és jó étvággyal fogyasz-
tottuk el ezeket a több generáción átívelő 
receptek alapján létrehozott finom elede-
leket. Sándor László és Földháti István 
savanyú krumplilevese és velővel töltött 
reszelt és sült krumpligombóca, a bur-
gonyás étkekben lehetőségként rejtőző 
különlegességet és kreativitást mutatta 
meg a szépszámú kóstolgató jelenlévők 
számára.
Ebben az évben településünk meglepetés-
sel szolgált a fesztiválon résztvevőknek, 
hiszen idén egy gyermekcsapat is indult 
községünkből a megmérettetésen. A Fü-

löp Maja, Fülöp Míra, Hutóczki Balázs és 
Kiss Anna által sütött, többféle feltéttel 
ellátott (görögös, padlizsános, sonkás) 
lángosok nemcsak mutatósak, hanem 
nagyon finomak is voltak. Jó volt látni 
ifjú tehetségeinken a lelkes és csapatfor-
máló munkát, mellyel bizonyították, hogy 
akarással, szívvel, és egymást segítve 
gyermekként is lehet maradandót alkotni. 
Tevékenységük a nap egyik fénypontja 
volt ezen a rendezvényen.

Ebédidő környékén Papp Miklós nyír-
adonyi paróchus atya megáldotta és 
megszentelte az ősz terményeit, majd 

Kondásné Erdei Mária helyi polgár-
mester asszony megnyitó beszédében 
a hagyományok ápolására hívta fel a 
figyelmet. Tasó László, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium közlekedéspoliti-
káért felelős államtitkára kifejtette, hogy 
közös értékeink összetartó ereje nagy 
kincs a számunkra, hiszen összefogás 
nélkül sokkal kevesebb emberhez jutna 
el munkánk gyümölcse. Tasi Sándor, a 
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke 

és Mazsu János, a Debreceni Értéktár 
Bizottságának elnöke is hangsúlyozta, 
hogy az ilyen jellegű fesztiválok megmu-

tatják, közösen sok mindent el lehet érni.
Ez a rendezvény természetesen nemcsak 
az ételekről szólt, hiszen csodálhattunk 
itt hagyományőrző népi együtteseket, 
népművészeti kiállításokat, lovas és 
fogatos felvonulást, és egyéb kulturá-
lis eseményeket. A gyermekek számára 
játszóház biztosította a szórakozási le-
hetőséget. Az étkek mellett pedig borok 
és pálinkák is zsűrizésre kerültek.
Délután négy óra előtt elérkezett a vár-

va-várt eredményhirdetés ideje, és nagy-
nagy örömünkre gyermekcsapatunk és 
felnőttjeink is különdíjban részesültek. 
A zsűri külön gratulált ifjoncainknak, 
akik a fesztivál üde színfoltjai voltak 
ezen a napon.
Nagyon szépen köszönjük a versenyen 
résztvevőknek a lelkes és szívből jövő 
sütést-főzést, méltán lehetünk büszkék 
rájuk. Köszönjük a szervezőmunkát és 
a segítséget Hutóczki Péter polgármes-
ter úrnak, Fülöp Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének, az önkormány-
zat dolgozóinak, és mindenkinek, aki 
valamilyen formában segítette sikeres 
szereplésünket.
Ezen a napon nem az eredmény volt a 
legfontosabb, hanem hogy együtt tölt-
hettünk el egy szép napot, és közösen 
ünnepeltünk ezen a jeles eseményen. 
Reméljük, jövőre ismét itt lehetünk, és 
Murcika ismét jó házigazdaként fogad 
majd bennünket.

Török Tamás

Negyven év munkaviszony után nyugdíjba vonult 
a Fülöpi Óvoda két dolgozója. Kovács Ferencné 
32, Gyulai Józsefné 30 évet töltött konyhai dol-
gozóként az óvodában. Az intézmény dolgozói ok-
tóberben búcsúztak el tőlük nyugdíjba vonulásuk 
alkalmából. Kozma Ferencné vezető óvodapeda-
gógus és Hutóczki Péter polgármester úr meg-
köszönték lelkiismeretes, odaadó munkájukat.
 
Nyugalmas, egészségben, békességben el-
töltött nyugdíjas éveket kíván Fülöp Község 
Önkormányzata és Képviselő-testülete. 

Murcika és a fülöpi krumplis mesterek

Óvodai dolgozók búcsúztak
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Mindenki szeretné a születésnapját 
emlékezetessé tenni. Ezért erre az 
ünnepre szokás felkészülni, ezt az 
alkalmat meg kell szervezni. Így 
gondolkodott eme jeles napról a 
Búzavirág Néptánccsoport is, hi-
szen a 10 éves, kerek, jubileumi 
évfordulójuk méltó megünneplése 
járt a fejükbe már hónapokkal az 
esemény előtt.

November 12-én, szombaton elérkezett 
a nagy nap. A délután 6 órakor kezdődő 
gálára teljesen megtelt a Fülöpi Mű-
velődési Ház vendégekkel. Hutóczki 
Péter polgármester úr megnyitó be-
szédében köszöntötte a táncosokat és 
a jelenlévőket, és reményét fejezte ki, 
hogy még sok ilyen évfordulót fogunk 
együtt ünnepelni, és lesz majd után-
pótlása is ennek a nagyon szimpatikus 
közösségnek. Ezután Lugosiné Illés 
Margit, a tánccsoport alapítója beszélt 
a kezdetekről. Elmondta, az ő ötlete a 
társulat létrejöttéhez egyedül nem lett 
volna elég, többen kellettek ahhoz, hogy 
ez az álom megvalósulhasson. Ő csak 
megindította a folyamatot, és a többi, 

-mint egy perpetuum mobile- a kezdő 
lökés után magától ment. Az alapító ta-
gok (Sándor János és felesége, Erzsébet; 
Czuper Árpádné Erzsébet; Czigle György 
és felesége, Erika; Hosszú György és fe-
lesége, Margaréta; Nagy Béla és felesége, 
Erika; Lugosi László és felesége, Margit; 
Lekka Miklós) elkötelezték magukat 
ezen művészeti ág hosszú távú gyakorlá-
sára. A csoport vezetőjének Nagy Bélát 
választották, aki visszatért ahhoz, amit 
korábban évekig nem végzett, hiszen 
számára lételem a tánc. A tanárnő visz-
szaemlékezett a bernátrészi iskolában 
zajló próbákra, ahol nagyon jól érezték 
magukat, közösségformáló ereje volt a 
gyakorlásoknak. Beszédében a P. Mobil 
együttest is idézte: „Ott álltam az úton, 
nem tudtam, hová, merre menjek. Kellett, 
hogy valami jöjjön, történjen velem. Az 
volt a kezdet.” Végül jó egészséget, sok 
erőt, és békés, boldog születésnapot kí-
vánt az ünnepelteknek.
Az ünnepi beszédeket követően kez-

dődhetett a gála. Főszereplőink bor-
sodi, szatmári, mezőségi, kalotaszegi, 
szilágysági és nyírségi táncot adtak elő. 
A szünetekben Lugosiné Illés Margit 
ismertette a tudnivalókat a különbö-
ző tájegységek művészeti szokásairól, 
emellett a vendégeknek levetítették a 
korábbi fotókból készült videókat, me-
lyek mindenki arcára mosolyt csaltak. 
Az előadás pedig fergeteges volt. Ünne-

peltjeink egész egyszerűen „rákénysze-
rítették” a jelenlévők szívét arra, hogy 
azok egyszerre dobogjanak táncosaink 
lábaival. Olyan produkciót adtak elő, 
hogy aki nem fiatalodott meg a műsor 
alatt, az ott se volt. Születésnaposaink 
arcán lehetett látni, szerelmesei ennek 
a műfajnak. A gála végén méltán szólt a 
vastaps a csoportnak.
A fellépés után polgármester úr meg-

köszönte az előadást, és a jelenlegi 
tagok (Czigléné Tátorján Erika, Had-
nagy Józsefné Mária, Bordás Erika, 
Nagy Renáta, Nagy Béla, Czigle György, 
Hermeczi János, Mándoki Balázs) mel-
lett Lugosiné Illés Margit, Nagy Bélá-
né és községünk díszpolgára, Bugyáné 
Szász Erzsébet is ajándékot vehetett 
át településünk vezetőjétől. Tapasztó 
János római katolikus kanonok atya 
is meglepte a csoportot egy szuvenír 
átnyújtásával. A táncosok nevében ve-
zetőjük, Nagy Béla mondott köszönetet.
A köszöntések után községünk önkor-
mányzati képviselői jóvoltából disznóto-
ros vacsorában részesültek a vendégek, 
majd a fenséges ételek elfogyasztása 
után az ünnepeltek felszeletelték és szét-
osztották a gyönyörű és nagyon finom 
születésnapi tortát. Ezt követően élő-
zenés mulatság volt, és késő éjszakáig 
kopogtak a táncos cipők a nagyterem-
ben. Sikerült emlékezetessé tenni ezt a 
szép napot, köszönet érte Hutóczki Péter 
polgármester úrnak, Fülöp Önkormány-
zat Képviselő-testületének, a megjelent 
vendégeknek, és természetesen a szü-
letésnapos táncos művészeknek. Isten 
éltesse még nagyon sokáig a Búzavirág 
Néptánccsoport volt és jelenlegi tagjait!

Török Tamás

2016. október 5-én, szerdán, a Méli-
usz Juhász Péter Könyvtár közve-
títésével a debreceni Alföld Gyer-
mekszínpad a Fülöpi Művelődési 
Házba látogatott. A Várhidi Attila 
rendező által vezetett színtársulat-
ban korábban olyan, ma már köz-
ismert színészek is megfordultak, 
mint Kálloy Molnár Péter, Hajdu 
Szabolcs, Szabados Mihály és Pohly 
Boglárka. A délelőtt 10 órakor kezdő-
dő program előtt önkormányzatunk 
jóvoltából teával és péksüteménnyel 
kedveskedtünk a fellépőknek.

A műsor előtt óvodásaink és alsó tago-
zatos iskolásaink megtöltötték a nagy-
termet, és kíváncsian várták a fiatalok 
produkcióját, mely előtt Mikáczó László 
Ferenc alpolgármester úr köszöntötte az 
előadókat és a megjelenteket. Elsőként a 
Tarcsai Szabó Tibor által megálmodott 
Erdei Színházat láthattuk, s megtudtuk, 
hogy nyúlként viselkedni leginkább a 
nyúl tud, de a nyúlkergetéshez a róka 
jobban ért, és az erdő állatainak össze-
békítése nem egyszerű feladat.

Ezt követően Lázár Ervin a Vacskamati 
virágja című művét adták elő a gyerme-
kek. A meséből kiderült, hogy Vacska-

matinak épp aznap volt a születésnapja, 
melyet Mikkamakka a tisztás közepén 
mindenkivel tudatott, bár Bruckner 

Szigfrid megjegyezte, hogy 15 éve ismeri 
az ünnepeltet, de eddig egyszer sem volt 
születésnapja. Erre Dömdödöm is csak 
annyit tudott mondani, hogy dömdödöm, 
bár tőle egyebet nem várhattunk, hi-
szen más szó még nem hagyta el a száját. 
Vacskamati egy virágot kapott ajándékba 
az erdő lakóitól, ám születésnaposunk az 
idő telésével megfeledkezett róla, nem 
gondozta a virágot, mely bizony elher-
vadt. Ló Szerafinék ezért úgy határoztak, 
hogy elveszik az ajándékot, de a virág 
ragaszkodott Vacskamatihoz, aki ettől 
olyan boldog volt, amilyen még soha.
A közönség nagyon jól szórakozott a mű-
sor alatt, öröm volt látni a gyermekek 
arcán a mosolyt, melyet az ifjú színészek 
tüneményes produkciója okozott. Remél-
jük, hogy még lesz alkalmunk találkozni 
ezekkel a tehetséges művészekkel, és 
újra rácsodálkozhatunk majd a mesék 
varázslatos és hangulatos világára. Kö-
szönjük szépen az előadást, nagyszerű 
élmény volt mindenki számára!

Török Tamás

10 éves a Búzavirág Néptánccsoport

Gyermekszínház a Művelődési Házban


