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Görög katolikus templombúcsú

2017. október 15-én, a hónap harmadik vasárnapján ünnepélyes keretek között ismét megtartottuk görögkatolikus templomunk búcsúját. A délelőtt fél 12-kor kezdődő Szent Liturgiára
szép számban, imádságos lelkülettel gyűltek össze a hívek és az atyák. Templomunk, és annak
udvara a segítőkész testvéreinknek köszönhetően virágokkal lett felöltöztetve. 2. oldal >>

Kapós volt a fülöpi
krumpli

A csigakészítés
mesterei

A Szentföldön
jártam...

A hagyományokhoz hűen október
1-én, ismételten a Megyei Értéknappal
együtt került megrendezésre a Szüreti
Sokadalom és Murcis Krumpli Fesztivál Nyíradonyban. A térség gazdag
hagyományainak, a krumpliból készült
hagyományos ételeknek, finomságoknak otthont adó rendezvényen településünk minden eddigitől nagyobb
létszámmal képviseltette magát.

2017.november 8-án, szerdán a déli
órákban a helyi Nyugdíjas Klub tagjai
rendszeres heti összejövetelükön a
szokásokhoz híven ismét csigát készítettek. A nap különlegességét az adta,
hogy ezúttal a Művelődési Házban a
4. osztályos iskolások is csatlakoztak
eme nemes tevékenységhez, és a két
különböző korosztály együtt dolgozva
formálták a finom csigatésztát.

Jézus Krisztus csodás és egyben megrendítő, szomorú történetét megannyi
módon próbálták már ábrázolni, azonban rálépni a Szentföldre, végigjárni az
utat - ahol Jézus úgy kétezer évvel ezelőtt született, élt, tanított, szenvedett
és érettünk megfeszítetett – semmihez
nem hasonlítható, örök élmény lehet.
Szarvas Imrénének, Pöpi néninek
megadatott a lehetőség, hogy eljusson a
Szentföldre. Ezen csodás út apropóján
beszélgettem Pöpi nénivel.

3. oldal >>

6. oldal >>

10. oldal >>
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Önkormányzati
hírek

A Képviselő-testület az elmúlt időszakban
5 önkormányzati rendeletet alkotott.
16/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete Fülöp Község Önkormányzat 2017.
évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) sz.
önkormányzati rendeletének módosításáról
17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete A közút-kezelői hatáskörök átruházásáról
18/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók és cégérek
elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról
19/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról
20/2017. (X. 27.) 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:
 Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola
beszámolójának elfogadása
 Fülöpi Óvoda beszámolójának elfogadása
 Óvodai csoport létszám túllépés engedélyezése
 Óvodavezetői pályázattal kapcsolatos döntés
 Az Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
 Önkormányzatok rendkívüli támogatására
igény benyújtása
 Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi beszámolója
 Polgármesteri jelentés elfogadása
 „A közösségi együttműködés fejlesztése
kulturális és sport rendezvények által Fülöp és Érbogyoszló között” című pályázatot
(INTERREG V-A Románia- Magyarország
Együttműködési Program 2014-2020) módosítás
 CIVILHÁZ külső felújítása és energetikai
korszerűsítése (VP-6-7.4.1.1-16) pályázat
módosítás
 Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 Polgármesteri jelentés elfogadása
 NAK HBM-i Igazgatóságának tájékoztatója
a 2016-ban a községben végzett tevékenységéről, 2017. évi feladatokról
 Tájékoztató község egészségügyi helyzetéről,
2017. évi tervezett és végrehajtott szűrésekről
 Tanyagondnoki szolgálat 2016. évi tevékenységének beszámolója
 Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezés
 Közbeszerzési terv módosítása
 Törvényességi felhívás megtárgyalása
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Görög katolikus templombúcsú
2017. október 15-én, a hónap harmadik
vasárnapján ünnepélyes keretek között
ismét megtartottuk görögkatolikus templomunk búcsúját. A délelőtt fél 12-kor
kezdődő Szent Liturgiára szép számban,
imádságos lelkülettel gyűltek össze a
hívek és az atyák. Templomunk, és annak
udvara a segítőkész testvéreinknek köszönhetően virágokkal lett felöltöztetve.

bíráskodik. Jézus törvénykezése mindig igazságos, nem a mások érdekeit tartja szem előtt,
döntéseit nem lehet befolyásolni, mindenkit
a tettei alapján fog megítélni. Addig is itt a
földi életünkbe szolgáljunk, tanítsunk, hiszen
Ő is ezt teszi.
Áldás előtt Csingi Zoltán helyi paróchus
atya köszöntötte Szimicsku Ferenc esperes
atyát, Szemán László esperes atyát, Sási Péter
esperes atyát, Tarapcsák
János paróchus atyát,
Tóth Elek paróchus atyát,
Jaczkó Dániel paróchus
atyát, Szemán András
diakónust, Troszt Máté
tanulmányvégzett papnövendéket, valamint
római katolikus részről
Tapasztó János kanonok atyát és Eiben Tamás atyát, a Néri Szent
Fülöp Katolikus Általános Iskola spirituálisát, akik részvételükkel
ünnepélyesebbé tették
templombúcsúnkat. Zoltán atya megköszönte a
sok segítséget Hutóczki
Péter polgármester úrnak, községünk önkorSzemán László esperes atya szentbeszédé- mányzatának, a görög és római katolikus
ben a címünnephez kapcsolódóan elmondta, képviselőtestületi tagoknak és híveknek, akik
Krisztus olyan király, akinek nem tapad vér áldozatos munkájukkal és adományaikkal
a kezéhez. Ő a Pantokrátor, aki uralkodik, és
ítélkezni fog mindenki
felett. Esperes atya kiemelte, ilyen király nincs
több a világon, hiszen Ő
a halált is legyőzte. Jézus feltámadása után
azt mondta tanítványainak:”Én kaptam minden
hatalmat égen és földön.
Menjetek tehát, tegyétek
tanítványommá mind a
népeket! Kereszteljétek
meg őket az Atya és a Fiú
és a Szentlélek nevére,
és tanítsátok meg őket
mindannak a megtartására, amit parancsoltam
nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ
végéig (Mt 28, 18-20). A
mai emberekre jellemző, hogy sokkal job- járultak hozzá Krisztus Király ünnepének
ban félünk a földi uralkodóktól, pedig az ő méltó megtartásához.
hatalmuk csak evilági, s felettük is Krisztus
A Szent Liturgia végén körmenetet tartottunk, és a miroválás
és antidór osztás
után a templomudvaron a jelenlévőket
agapé várta, a meghívott vendégek pedig a
Művelődési Házban
részesültek finom
ebédben. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a kedvességet, aki bármilyen
formában hozzájárult a mai templombúcsú szeretetteljes
megünnepléséhez!
Török Tamás
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Kapós volt a fülöpi krumpli
A hagyományokhoz hűen október
1-én, ismételten a Megyei Értéknappal
együtt került megrendezésre a Szüreti
Sokadalom és Murcis Krumpli Fesztivál
Nyíradonyban. A térség gazdag hagyományainak, a krumpliból készült hagyományos ételeknek, finomságoknak
otthont adó rendezvényen településünk
minden eddigitől nagyobb létszámmal
képviseltette magát.

„A vidéki emberek a legapróbb dologból is
tudnak hetedhét országra szóló vígasságot
csapni.” Mi falusi magyarok, képesek vagyunk egy zsák krumpliból is népünnepélyt
csinálni, ráadásul nem is
akármilyet! Ezért is lehet
Magyarország fesztivál
nagyhatalom.
Egy csapatként, településünk hírnevét öregbítve
vett részt a finomabbnál
finomabb ételek elkészítésében Fülöp Község Önkormányzatának csapata,
a Fülöpi Nyugdíjas Klub,
a Fülöpi Óvoda és a fülöpi
gyermekcsapat.
A megannyi fülöpi szorgos kéznek hála már kora
reggel elkezdődtek a számunkra biztosított sátor
körüli munkálatok. A külön
erre az alkalomra készített
egyedi díszítés mellett, településünk gazdag
hagyományainak, kulturális értékeinek
köszönhetően számos szőttes, csipke, terítő
varázsolta szebbé a fülöpi sátrat.
A rendezvényen egyedüli gyermekcsapatot felvonultató településként méltán lehetünk büszkék Fülöp Majára, Fülöp Mírára,
Kiss Annára és Hutóczki Balázsra, akik
tormás burgonyakrém levest készítettek
bacon chipssel, valamint Waldorf burgonyát
rántott borjúlábbal.
A Fülöpi Nyugdíjas Klub ételeinek, valamit a sütés-főzés közben elhangzott történetek révén megelevenedtek a régmúlt
pillanatai, betekintést nyerhettünk régi,
hagyományos ízvilágunkba. A csapat széles
repertoárjában szerepelt rántott krumpli leves, krumplis fasírt, sima és töltött
krumpli lángos, valamint krumplis csöröge
is. A Nyugdíjas Klubot az idei főzőversenyen Sulina Györgyné, Popovics Ferencné,
Kiss Györgyné, Szilvási Péterné, Sándor
Lászlóné, Sándor Jánosné, Fucskó Györgyné, Szilvási Andrea és Hutóczki Péterné
képviselték.

Sándor László egyedülálló pásztortarhonyája idén is nagy népszerűségnek örvendett a nagyszámú kóstolgató vendégek
körében. A Fülöpi Óvoda révén számos
ízletes krumplis különlegességet vonultattunk föl. A krumplis jóságok között megtalálhattuk Jekkné Katika csörögéjét házi
lekvárral, Popovics Attila fülöpi burgonya
levesét gazdagon tálalva, Tóthné Marika hidegen és melegen egyaránt tálalható cukros
krumplival töltött krumplis bélesét porcukorral
hintve, valamint a Hodák
Anita és férje, Szabó István
által ötféle feltéttel (májraguval, mexikói raguval,
gombával, csirkemell raguval, gyümölcs feltéttel)
készített lapcsánkát is.
A főként krumpliból készült
hagyományos ételek bemutatása mellett a rendezvény
fő célja hagyományaink
felelevenítése, kultúránk
ápolása, aminek köszönhetően megcsodálhattuk
a helyi és a környékbeli
hagyományőrző csoportok
produkcióit, a nyíradonyi
óvodások hagyományos szüreti bálokat idéző
táncait, valamint a szebbnél szebb hintók,
lovas szekerek, lovasok felvonulását.
„Egészség és bor, e kettő itt összeforr.”
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Anyakönyvi
hírek

SZÜLETÉSEK
Balogh Alíz Kinga – 2017. szeptember 24.
Horváth Kíra Szófia – 2017. október 13.
Szatmári Gréta Dzsenifer – 2017. október 17.
Horváth Leila – 2017. november 22.
Köszöntjük őket!
HÁZASSÁGOK
Balogh Éva és Damu Zoltán
2017. november 3.
Szívből gratulálunk!
HALÁLOZÁSOK
Szász Mihályné – 2017. október 10.
Földháti József – 2017.október 30.
Kállai Lajosné – 2017. november 3.
Emléküket kegyelettel megőrizzük!
HONOSÍTÁS
2017. november 3-án, az egyszerűsített honosítás
keretein belül, Fülöp község testvértelepülésének,
Érbogyoszlónak a polgármestere, Kócza István és
családja, 5 fő tett állampolgársági esküt.

Közelgő
nagyrendezvények

A rendezvényen a hagyományokhoz hűen
idén is számos vidék borait és pálinkáit vonultatták fel, amiket szakértő zsűri díjazott.
Kora délután kezdetét vette a sokak által várt
eredményhirdetés. Mindannyiunkat büszkeséggel tölthet el, hogy a zsűri által számos
fülöpi étel díjazásban részesült: különdíjat
ért el a fülöpi gyermek csapat, a Nyugdíjas
Klub, a Fülöpi Óvoda, és az Önkormányzat
is, illetve levesek kategóriában 2. helyezést
ért el a Fülöpi Óvoda burgonyalevese.
Nagyon szépen köszönjük minden kedves résztvevőnek, hogy szabadidejüket
nem sajnálva, odaadó munkával öregbítették településünk hírnevét. Köszönjük a
szervezőmunkát és a segítséget Hutóczki
Péter polgármester úrnak, Fülöp Község
Önkormányzat Képviselő-testületének, az
önkormányzat dolgozóinak, és mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult
sikeres szereplésünkhöz. Remélhetőleg az
idei ragyogó napsütéshez hasonló jó időben,
jövőre is megmutathatjuk Nyíradonyban
kulturális értékeinket.
Jekk Gergő

December 23. (szombat) – 15:00

Községi karácsony
ünnepség
(Művelődési Ház)

December 31. (vasárnap) – 18:00

Szilveszteri
mulatság
(Művelődési Ház)

FÜLÖPI HÍREK
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Könyvtármozi és
Vranyecz Artúr szín
művész előadása

2017. NOVEMBER

Ismét gyönyörű fogatok
szállták meg a bánházi
lovaspályát

2017. október 10-én, kedden nés. A színművész a gyermekedélután a könyvtármozi szol- ket is bevonta az előadásba, és a
gáltatásnak köszönhetően a
szerepjátékok során kiderült, a
Néri Szent Fülöp Katolikus hanglejtés és az arcmimika alapÁltalános Iskola idelátogató vető része a színészek játékának.
diákjai Bábel Katalin tanárnő Ezt követően minden jelenlévő
kíséretével megtekintették a „szereplővé” vált, és a csoportos
Csutak és a szürke ló című fil- tevékenységek rávilágítottak
met. Az 1961-ben készült alko- arra, hogy lazán és fesztelenül,
tást Várkonyi Zoltán rendezte, kicsit elengedve magunkat sokés a gyermekeknek nagyon kal könnyebb előadni bármit,
tetszett a humoros jelenetek- mint tenni azt szorongatottan.
Vranyecz Artúr színművész a
ben is bővelkedő remekmű.

mai napon közvetlen személyiségével „elvarázsolta” diákjainkat,
és talán ennek a nagyszerű előadásnak is köszönhetően tanulóink kedvet kapnak majd a színészi
mesterség elsajátításához, s esetleg pár év múlva újabb fülöpi gyökerekkel rendelkező szereplőket

láthatunk a színpadokon. Addig
pedig a könyvtármozi segítségével remélhetőleg még további
mozgóképes élményekkel gazdagodunk egymás társaságában.
Török Tamás

A térség legnagyobb fogathajtó versenyéről, a Fülöpi
Fogathajtó Versenyről ismert,
a Fülöpi Hag yományőrző
Lovas Egyesület színeiben
induló minden
fogatot
megcsodálhattunk
az eseményen.
A három etapból álló tréning,
mintegy 10 fogat
részvételével került megrendezésre. A színvonalas edzésen a
résztvevők az akadályokkal és a
másodpercekkel harcolva igyekeztek minél jobb és jobb időket
elérni.
A nagyszerű küzdelmeket
és szoros csatákat hozó edzés,

FÜLÖPI HÍREK

Albisi megemlékezés
az aradi vértanúkról
Október 6. az aradi vértanúk emléknapja, a magyar
nemzet gyásznapja. 1848.
október 6-án, a szabadságharcot leverő osztrák császárság
Aradon kivégezte a magyar
szabadságharc 13 honvéd tábornokát, továbbá Pesten gróf
Batthyány Lajost Magyarország első felelős kormányának miniszterelnökét.
2017. október 7-én, a határainkon túli testvértelepülésünkön,
Albison – Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete és
az Önkormányzat dolgozói révén
– tíz fővel vettünk részt az aradi
vértanúk kivégzésének 168. év-

2017 októberében, a Fülöpi
Hagyományőrző Lovas Egyesület nyílt edzésére került sor
a Dózsa soron.

A történetben Csutakot a társai
nem szívesen veszik be a játékba,
így a szünidő elég unalmasan telik a számára. Az egyik napon főhősünk elköt egy vágóhídra szánt
lovat, és innentől kezdve barátaival együtt kalandok sorát élik át
a rozzant gebe rejtegetése közben. Csutakból a gyerekek vezére
lesz, és a magányosan induló nyár
élményekben gazdag vakációvá
válik. A szereplők lenyűgöző játékának köszönhetően az egyszerű
történet igazi klasszikussá vált
a magyar filmtörténelemben, és
mind a mai napig megunhatatlan
ez a több mint ötven éves alkotás.
A film megtekintése után a Méliusz Juhász Péter Könyvtárnak
köszönhetően a Marosújváron
született Vranyecz Artúr, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház művésze, és az Ady Endre
Gimnázium színészmesterség és
beszédtechnika tanára tartott a
diákoknak interaktív előadást. A
helyi könyvtár részéről Mikáczó
László Ferenc, bibliotékánk vezetője köszöntötte és mutatta be
az előadót, aki először a levetített
alkotásról társalgott a jelenlévőkkel, majd beavatott minket
a filmkészítés kulisszatitkaiba.
Beszélt nekünk az utószinkronról, a felvételek nehézségeiről,
az érzelmek és a hitelesség fontosságáról, illetve arról is, hogy
milyen fontos egy színésznek a
forgatások szüneteiben a pihe-
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Jekk Gergő

Megemlékezés
halottainkról

A megemlékezés a gyermekek
előadását követően koszorúzással folytatódott. Településünket
képviselve Hutóczki Péter polgármester úr is koszorút helyezett el az emlékmű előtt.
A helyi hagyományoknak megfelelően az esemény fáklyás felvonulással folytatódott, melyen
a fáklyákat gyújtó, zászlókat
lobogtató gyermekeket követve
sétáltunk el a mintegy másfél
kilométerre található Irinyi József szülőháza előtt felállított
emlékműhöz.
Az emlékmű előtt állva hallhattuk a helyi kórus megható
előadását, Kócza István albisi
polgármester aradi vértanúkat

Mindenszentek ünnepén,
2017. november elsején a hagyományokhoz híven temetőnk ravatalozójában idén is
megemlékeztünk elhunytjainkról. A délután 3 órakor
kezdődő eseményen a községünkben jelenlévő történelmi egyházak képviseletében
Csingi Zoltán görögkatolikus
paróchus, Eiben Tamás római
katolikus kisegítő lelkész, és
Komor Csaba református lelkész vezetésével kezdődött a
halottainkért végzett közös
imádság.

mindamellett, hogy közelebb
hozta a résztvevőket egymáshoz,
kiváló felkészülésként szolgált a
jövő évi Fülöpi Fogathajtó Versenyre.

Az esemény létrejöttét köszönjük szépen a Lovas Egyesület
tagjainak, Hutóczki Péter polgármester úrnak és Fülöp Község
Önkormányzatának.
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fordulója tiszteletére rendezett
megemlékezésen.
Albis szülöttjének, Irinyi Józsefnek a református templomkertben található mellszobra
előtt, a helyi általános iskolás tanulók előadásával vette kezdetét
a megemlékezés. A meglehetősen
hideg idő ellenőre a gyermekek
a magyarságtudatukból fakadó
nagy lelkesedéssel szavalták a
szebbnél szebb verseket, idézték
a hősök utolsó szavait.

méltató, valamint a résztvevőknek köszönetet nyilvánító
beszédét. Az esemény a Magyar
Himnusz, majd pedig a Székely
Himnusz közös eléneklésével
ért véget.
Az aradi vértanúk kultuszának a magyar köztudatban ma is
élő lángját nem elég őriznünk és
ápolnunk, táplálnunk szükséges,
illetve tovább kell adnunk a fiatal
generációnak.
Jekk Gergő

Komor Csaba református lelkész megemlékező beszédében
hálát adott Istennek, hogy elhunytjaink földi létükben a mi
életünket is gazdagították. Különböző vallásúak gyűltünk össze
ezen a helyen, de egybeköt minket
keresztény szellemiségünk. Ezt

követően a 36. zsoltárból idézett
lelkész úr: „Mert nálad van az élet
forrása, a te világosságod által
látunk világosságot.” Jézus pedig
azt mondta magáról: „Én vagyok
a világ világossága. Aki követ,
nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága”
(Jn 8,12). Ha elvesztünk valakit,
akaratlanul egy kicsit magunkat

is gyászoljuk, hiszen a másik halála számunkra is hiányt okoz.
Krisztus az örökkévalóságba vezet, az elmúlás életrész, a végtelenség egy szakasza. Az emberek
számára van egy kiapadhatatlan
forrás, a remény, melyet Jézus
táplál bennünk, és a feltámadásával bizonyította, hogy ez a
bizakodás, a hit másik utat jelöl
számunkra, melyben a vég nem
valaminek a végét jelenti, hanem
egy új valóság kezdetét. A szertartás után közösen átvonultunk az
egykor településünkön szolgáló
Nagy István római katolikus apát
atya és Török István görögkatolikus esperes atya sírjaihoz, ahol
Önkormányzatunk képviselői koszorúkat helyeztek el, és együtt
imádkoztunk községünk korábbi
lelki vezetőiért, és településünk
halottaiért. Ezt követően a jelenlévők elhunyt hozzátartozóik síremlékeit látogatták meg, és
emlékeztek
szeretetteikre.
Halottainkról való
megemlékezésünkkel, gyertyagyújtásainkkal
nemcsak az
elmúlásra
gondolunk,
hanem a viszontlátás
reményét
fejezzük ki.
A mécses a
sötétben is
világít, életünk nem pusztán egy
bizonyos idővallumba helyezett
létezés, hanem Isten által adott
örökkévalóság, hiszen húsvét
ünnepén Krisztus a feltámadásával a „sírban lévőknek életet
ajándékozott.”
Török Tamás
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A csigakészítés mesterei
2017.november 8-án, szerdán a déli órákban a helyi
Nyugdíjas Klub tagjai rendszeres heti összejövetelükön
a szokásokhoz híven ismét
csigát készítettek. A nap különlegességét az adta, hogy
ezúttal a Művelődési Házban a 4. osztályos iskolások
is csatlakoztak eme nemes
tevékenységhez, és a két különböző korosztály együtt
dolgozva formálták a finom
csigatésztát.
Az asszonyok szívesen segítettek a gyermekeknek, sokszor
kezüket fogva irányították a diákok munkáját, akik igen lelkesen
vágtak bele a tésztakészítésbe,
s bizony a fiúk között is akadtak
olyanok, akik háziasszonyokat
megszégyenítő ügyességgel dolgoztak. A Klub tagjai a csigakészítés minden mozzanatába
beavatták az ifjúságot, a tésztakészítéstől a gyúráson át egészen
a kész termék szárításáig. A gyermekek nagy örömmel ismerkedtek ezzel a sokak számára teljesen
újnak mondható „szakmával”, és
lelkesedésük vidámsággal elegyedve nagyon jó hangulatot varázsolt a nagyterembe. Hutóczki
Péterné Katika üdítővel, teával és
rágcsálnivalóval kínálta a jelenlévőket, a felnőtteket pedig capuccinóval is meglepte. Ha az ember
jól érzi magát, gyorsan repül az
idő, s szinte észre sem vettük, a
diákoknak máris vissza kellett
menniük a „munkahelyükre”.

Természetesen nem pihenünk,
készülünk további fellépésekre,
versenyekre, megmérettetésekre.
Igaz, mi nem csak ezért éneklünk.
A népdalok szeretete, a hagyományok ápolása a fő célunk. Jól esik az
elismerés, de még jobb, hogy barátok
vagyunk, szeretünk együtt lenni,
beszélgetni, segíteni egymást lelkiekben is. Mert barátokkal minden
könnyebb, szebb.
A csoport nyitott. Várjuk énekelni szerető, barátokat, jó társaságot kereső nők, férfiak, gyerekek
jelentkezését. Örömmel vennénk,
ha sokan csatlakoznának hozzánk.
Énekeljünk együtt! Tegyük szebbé,
tartalmasabbá magunk és mások
életét is!
Sulina Erika
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Szent Miklós, a jóság és az igazság bajnoka
Vajon milyen üzenete lehet ma
egy régi korok szentjének, akit
a mai ember divatmániája már
szinte a felismerhetetlenségig
eltorzított? Vajon Szent Miklós
is csupán – korunk emberének
mentalitásához hűen – szépen
’becsomagolt’ szavakban üzenne? Ha Szent Miklós üzenne, akkor biztosan – mint ahogyan azt
a szentek szokták tenni – tettein
keresztül szeretne valami nagyon fontosat, lényegeset közölni jelen korunk emberének!

A mai napon elkészített csiga a
későbbiekben az iskolában fog
felhasználásra kerülni, tehát a
fiatalok „magukért” is munkálkodtak.
Köszönjük szépen a Nyugdíjas Klubnak a tanítást és a szíves fogadtatást, Kulcsár Katalin
osztályfőnöknek és a 4. osztályos
tanulóknak a segítséget, és a
derűs kora délutánt. Reméljük,
legközelebb főzésre is sor kerül,
hiszen a forró csigaleves olyan
étel, mellyel időközönként mindenkinek meg kell töltenie a bendőjét, hiszen páratlan élményt
nyújtó finomság, s aki kóstolta,
nem tud leszokni róla.

ARANY-os a Piros Mályva Népdalkör
A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – KÓTA- által
kiírt XIX. Országos Népzenei
Minősítőn vettünk részt 2017.
október 28-án, Vámospércsen.
A szakmai zsűri megítélése és
bírálata alapján ARANY minősítést kaptunk. Nagyon örülünk az
elismerésnek, hiszen számtalan
óra, próba van ebben a díjban.
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Török Tamás

Életéről nem sokat tudunk. Kr.u.
270-ben született a kis-ázsiai Patarában, Müra közelében, s valószínűleg 345/352-ben halt meg. Azt
jegyezték fel róla, hogy születése
után azonnal lábra akart állni, s
sikerült is neki feltápászkodnia,
majd a mosdató teknőben kötött ki
(Bertoldi, S., Santi e Santuari, 130).
Tehetős, de ugyanakkor nagyon
vallásos szülei egyetlen gyermeke
volt Azt is mesélik róla – bár ezt
nem tartom valószínűnek, mégis
része a róla alkotott teljes képnek
-, hogy elég volt őt csupán heti két
alkalommal táplálni, mert erőteljes, szívós csecsemő volt. Fiatalon
kerülte a szórakozásokat, inkább a
hitét, vallásosságát mélyítette el, s
olyannyira fejlesztette képességeit, hogy a Szentírást már kamaszkorban betéve tudta. Miután szülei
elhunytak, az örökölt gazdagságot
alázattal és jósággal osztotta meg
másokkal, leginkább a szükségben
levőkkel, a ténylegesen rászorulókkal. Később Müra városának
püspöke lett, s a keresztény hitbeli
igazságokat védte egy veszedelmes
eretnekségtől, az áriánusoktól. Ezt
olyan bátran tette, hogy az elmondások szerint a niceai zsinaton az
akkor még politikai védelmet is
élvező eretnek Áriusz mellett ült,
akivel összeszólalkozott, s Áriusz
reakciója pedig az volt, hogy beverte
Miklós orrát! Még sok-sok szentekre jellemző tulajdonságokkal áldotta meg Isten Szent Miklóst, de most
inkább emeljünk ki két olyat, amely
által tettein keresztül szeretne számunkra üzenni.
Az egyik már említett tulajdonsága volt Szent Miklósnak a végtelen
jósága. Manapság is sok a jó ember,
de ezt a jóságot valahogy eltorzítja korunk furcsa mentalitása, a
’mindenáron való magamutogatás’.
Korunk embere szeret szervezni
’jótékonykodó eseményeket’, de nem
bírja ki, nem képes elviselni azt,
hogy az emberek ’ne tudjanak róla’,
hogy ’ne legyen mindenki figyelmének központjában’. Ahogy több
pszichológus is említi, az „önimádat
kezd járványossá válni”(Tari Annamária, Ki a fontos: Én vagy Én,
23). Szent Miklós jóságos volt, de
kerülte a ’népszerűség-hajhászást’,
s a jóság gyakorlásában nem önmaga, hanem Isten s a másik ember
volt a központban. Egyik hozzá
fűződő elbeszélésben mutatkozik

meg ennek az alázatos jóságnak
a megnyilvánulása. Egyszer egy
anyagilag tönkrement családban
a szülők arra akarták három lányukat kényszeríteni, hogy a hozományt prostitúció révén szerezzék
meg. Ezt meghallván Szent Miklós
mélyen felháborodott, s azonnal
cselekedett! Az elkövetkező éj leple alatt az ablakukban hagyott egy
arannyal megtöltött erszényt. Ezt
megismételte a második éjszaka
alatt is, segítve ezáltal a második
lányt. Megtenni indult el harmadjára is, de miután az erszény leesett, s
a ház lakói már nagyon kiváncsiak
voltak arra, hogy ki is volt a jótevőjük, megismerték őt. Szent Miklós
gyors léptekkel futni kezdett, de
a családfő mégis megismerte őt, s
elkezdte kezeit csókolgatni, amitől
a szent természetesen ódzkodott.

Szent Miklós arra eskette fel a családfőt, hogy ez az esemény maradjon titokban mindvégig (Mandouze,
A., Storia dei Santi, 220). Aki jót
tesz másoknak, az nem saját magát keresi abban, hanem az Isten
jóságára mutat rá. Igazán jót csak
’rejtve’, ’titokban’ és önmagunk háttérbehelyezésével, azaz mélységes
alázattal lehet tenni!
Egy másik fontos tulajdonsága
volt Szent Miklósnak az igazság bátor megvédése. A szentek nagyon
bátor emberek, s amikor az igazságot védik - mint ahogyan akkor,
amikor a jóságot is gyakorolják -,
csak önmaguk háttérbe helyezésével tudják megtenni. Nem véletlenül
szeretnénk kiemelni a szentnek azt
a képességét, miszerint születése
után már fel akart állni. Az igazság
védője nem marad ülve, nem gub-

baszt, nem kényelmesen elfoglalja
helyét, hanem ’áll’, ’kiáll’, ’helytáll’!
Állva marad, nem tudják őt megingatni, kimozdítani! Sőt mi több, az
igazságért küzdő az, aki elmozdít,
odébb taszít valakit! Nem mondhatjuk, hogy korunk embere nem
szeretné és keresné az igazságot!
Viszont inkább részigazságokat,
féligazságokat részesít előnyben,
s túlságosan hajlamos a megalkuvásra, a kompromisszumokra,
s az abból következő ’politikailag
korrekt’ viselkedésmódra! Egy alkalommal lázadás tört ki a szent
által lakott vidéken a császárral
szemben. A császár az ügy rendezése érdekében, a békéltetés
nevében három herceget küldött,
akiket Szent Miklós vendégül látott,
gondolván, hogy addig is elkerülhetik a bosszúhadjáratot, a rablást, a
fosztogatást. Mindeközben a helyi
konzult aranyért ’megvásárolták’,
aki azonnal keménykedni kezdett
a lakossággal. Ez a konzul halálra
ítélt három katonát, akik ártatlanok
voltak. Szent Miklós ezt megtudta, s kérte a három herceget, hogy
kísérjék el őt a kivégzés helyére.
Ők elmentek vele. Szent Miklós a
hóhérra vetette magát s leterítette, majd a három ártatlan katonát
elengedte. Ezt követően felkereste
a konzult, aki hízelgően fogadta a
szentet, s ennek Szent Miklós keményen válaszolt:”Isten ellensége, te
törvényszegő, még van bátorságod
a szemembe nézni akkor, amikor
lelkiismeretedet egy súlyos vétek
terheli!” A szentnek ezen bátor kiállása még a hercegeket is olyannyira
megdöbbentette, hogy azonnal eltávoztak a városból, nem követvén
el semmiféle bosszúállást a lázadó
népességen. Az igazságért mindig
helyt kell állni, azt védeni kell, s
nem szabad azzal kapcsolatosan
kényelmesebbnek tűnő kompromisszumokba kényszeríteni magunkat! Az igazság megvédésére
nagy bátorságra, önmagunk és saját
kicsinyes érdekeink háttérbe szorítására van szükség!
Tehát elmondhatjuk, hogy Szent
Miklós a jóság és az igazság bajnoka,
hőse, szentje volt! Kérjük mi is az Ő
közbenjárását, segítségét jelen korunknak, amelyben a jóság művelését olyannyira eltorzítják s az igazságot pedig egyéni véleményeknek
és érdekeknek igyekeznek alávetni!
Kérjük mi is bátran a tiszta jóságot
és az igazságot óhajtván azt, hogy
jelen legyen Ő ma is, életünkben, az
elkövetkezendő években, ahogyan
azt a görögkatolikus imánkban kifejeznénk:”Minő dicséretekkel halmozzuk el a főpásztort, ki testileg
Mürában volt, és lelkileg mindenki
által megközelíthető”(Dicsérjétek
az Urat. Görögszertartású Katolikus Énekeskönyv, 555-556).
P. Dr. Török István OSBM
pap – szerzetes
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A Parlamentből jelentem:

Küzdelmes, de eredményes év végéhez közeledünk
Harmadik éve kell szembenéznünk a
XXI. századi Európa legnagyobb kihívásait jelentő jelenségekkel. A kontinens
általános és az emberek mindennapi biztonságát befolyásoló események borzolják fel nap, mint nap a közhangulatot,
sajnos egyre többen elszenvedői a nem
kalkulált változásoknak.

Az előző évszázad végén még erős világpiaci
befolyással bíró Európa, mára tisztázatlan
irányultságú, népére veszélyes gazdasági,
pénzügyi, szociális és pénzügyi manővereket
kezdeményez, illetve hagy jóvá, - felhatalmazás nélkül.
Egyre élesebben kirajzolódik, hogy körülhatárolható pénzügyi körök és lobbycsoportok befolyása érvényesül olyan nemzeti hatásköröket átlépő ügyekben, melyek egyszerűen
fogalmazva hátrányosak az európai országok
lakói számára. A tagállamokra ráerőltetni
tervezett felsőkorlát nélküli betelepítési kvótáról világos képet kaphat bárki, aki nyomon
követi a napi híreket, vagy részt vesz a Nemzeti Konzultációban. Az európai gazdasági
kilátások romlása, a politikai instabilitás
azonban számos ponton tovább rontja a nemzetállamok esélyeit, alapjaiban rengeti meg
az évezredeken át összetartó erőt és kovászt
jelentő kereszténységet és a biztos alapokat
jelentő európai értékeket.
A Brexit (az Egyesült Királyság kilépése
az Európai Unióból) felborítja a közép-, és
kelet-Európai országok számára a csatlakozás egyik legfontosabb elemét jelentő szabad
munkavállalás körülményeit. Nyomában
egyre inkább érezhető a nyugat-Európai országok protekcionista gazdaságra történő
áthangolódása és ezzel egy időben a jobban
teljesítő V4-ek (Csehország, Lengyelország,
Szlovákia, Magyarország) térnyerésének
lassítása.
A kétsebességes Európa létrehozása a
Római Szerződés országainak világosan
látszó stratégiája, ami enyhén szólva is
inkorrekt. A csatlakozásnak ára volt, megfizettük, sőt néha meg is szenvedtük az elmúlt
13 évben. Ezért a kohéziós források igénybevételével szeretnénk a hasznát is látni az
európai gazdasági érdekszövetségnek, érezhetően csökkentve a talán teljes mértékben
soha le nem dolgozható lemaradásunkat a

nyugat-európai életszínvonaltól.
A magunk erejéből sokat haladtunk ezen az
úton, most érkeztünk el a felzárkózás látványosabb időszakához, mert a magyar gazdaság stabil pályára állt, és a magyar emberek
lendülete is erősödött.
A munka alapú társadalom felépítése
és a magyar középosztály, a családok és a
magyar vállalkozások megerősítése egyértelműen legfontosabb
céljai a kormányzó pártszövetségnek. A támogatások egytől egyig
munkaviszonyhoz
kapcsolódnak, a
segélyezés célirányos, továbbra sem
mondtunk le arról,
hogy
mindenki
dolgozhasson, aki
akar és képes is rá.
Az uniós források
élénkítő hatása gazdaságunk állapotára valójában ebben
az évben kezdett
igazán érződni. A
hozzá kapcsolódó
adópolitika és szabályozás egyértelműen a magyar, illetve
országunkban működő cégeknek, vállalkozásoknak, gazdálkodóknak és a munkavállalóknak kedveznek. A minimálbér és a
garantált bérminimum 7 év alatt gyakorlatilag a duplájára emelkedett, az átlagbérek
előző évhez képest is átlagosan 13 %-kal
emelkedtek, a mögöttünk hagyott 7 év alatt
közel 9 %-kal a nőttek nyugdíjak is, az alacsony infláció tovább javította a jövedelmek
és juttatások vásárlóértékét. Természetesen
ennek a duplájára lenne szükség, de meg�győződésem és állítom, hogy a gazdaság
képes lesz arra, hogy a következő ciklus végére legalább 30-50 %-kal emelje
a béreket, ami lehetőséget teremt minden
más juttatás növelésére is. A keleti nyitás
politikája garanciát ad hazánk számára, hogy
a sérülékeny, túlzott amerikai befolyás alatt
álló európai gazdaságba érkező keleti, ázsiai,
főleg kínai tőke ne kikerülje az országot, hanem itt alakítsa ki a befektetések logisztikai
központjait. Az Európába érkező kínai
befektetések 1/3-a hozzánk érkezik,
exportunk meghaladta a 600 milliárd
Ft-ot, ami több ezernyi munkahelyet biztosít
hosszútávra. A gyakorlatilag korlátlan (1,3
milliárd lakó) piacra kínai tőkéből Magyarországon gyártott termékek aránya ebben
az évben már meghaladta a kínai importot.
Az orosz nyitást sokan bírálták, holott nem
egyenlő a „szovjet nyitással”, hiszen egy erős,
sokkal inkább európai attitűddel rendelkező
nyersanyagkincseiben verhetetlen gazdasági
potenciált jelent ma Oroszország a világnak. A nyugat-, és észak-európai országok
elveszíthetik az energiamonopóliumaikat,
megszűnik a kötelező függőségünk, ami
évtizedeken át kiszolgáltatott helyzetben
tartotta az energiapiacot Magyarországon.
Ezért nem mindenki örül talpra állásunknak, a gazdasági sikereinknek, aminek esélye
2010 előtt fel sem merült. A számos terüle-

ten kilátástalan helyzetben lévő, túlélésben
reménykedő országból egy bizakodó, ország
születik, de hosszú még az út, és még számos
területen kell hasonlóan jó eredményeket
elérnünk.
A 2018-tól kezdődő kormányzati ciklusban minden korábbinál nagyobb mértékben
és minden területen tapasztalhatóvá válik,
hogy biztonsági, gazdasági és társadalmi
körülményeit tekintve is hazánk Európa
legstabilabb országa.
Ettől függetlenül mindenki a saját életén
keresztül tudja lemérni a változásokat, még
akkor is, ha abban általában nem vagyunk
tárgyilagosak.
A 730 ezer új munkahelyből 250 ezer
a közfoglalkoztatottak álláshelye, 480
ezer fő az elsődleges munkaerőpiacon
helyezkedett el, amire korábban nem volt
komoly esély. A programokban részt vevők
gazdasági teljesítményét önmagában nem
lehet értékelni, de a mindennapok biztonságérzete jelentősen javult a drasztikusan
csökkenő bűnesetek következtében, illetve
ezrek kerültek vissza a normál életbe azzal,
hogy rendszeres elfoglaltságuk lett.
Ma már észak- és kelet-Magyarországon
is munkaerőhiány van, és nem mondok újat
azzal talán mindenkinek, hogy már jövőre
és egészen biztosan 3-4 év távlatában már
krónikussá válik. Ezalatt az idő alatt azonban
meg kell erősödni a magyar vállalkozásoknak
annyira, hogy a foglalkoztatottakat tovább
tudják alkalmazni.
A gazdasági növekedés ezzel egy időben
lehetőséget fog teremteni arra, hogy újabb
és újabb beruházások induljanak, kiépüljön
a munkaalapú társadalom és megerősödjön
a közös terhek nagyobbik hányadát vállán
cipelő magyar középosztály.
Az uniós források gazdaságélénkítő hatása
vitathatatlan, de önmagában kevés. Mellé kell
tenni a saját erőt, vagyis a nemzeti forrásokat
is, egyébként nem hívhatók le a támogatástok. A magyar önrésszel (15 %) kiegészítve
az ország teljes területén a településeket
közvetlenül érintő, úgynevezett Területi
és Településfejlesztési Operatív Program
keretében (TOP) mintegy 1.000 milliárdos
fejlesztés valósul meg a következő 2 évben.
2019 végére számos közintézmény
energetikai korszerűsítése készül el,
iskolák, óvodák, bölcsődék, szociális
ellátók, közösségi házak és terek, szolgáltató központok épülnek, illetve újulnak meg, turisztikai fejlesztések teszik
vonzóbbá a vidéki térségeket.
Előzőek mellett a környezetvédelemre felhasználható uniós (KEHOP) források, közlekedésfejlesztésre fordítható uniós (IKOP)
és hazai források adnak lehetőséget nagyszabású beruházások indulására, valamint
több tízmilliárd Ft nagyságú támogatással
épülnek üzemek, korszerűsödnek gyárak,
erősödnek vállalkozások a gazdaságfejlesztésre használható (GINOP) forrásokból, és
gyarapodnak a mezőgazdasági vállalkozások, őstermelők, gazdálkodók a különböző
vidékfejlesztési (VP) forrásokból.
Többek között Álmosdon új óvoda épül,
Bagamérban középületek korszerűsítése
és belvízrendezés indul el, megújul a
településeket összekötő út legrosszabb
szakasza. Bocskaikertben közösségi ház

2017. NOVEMBER

bővítés, óvodai fejlesztés, kerékpárút építés,
belvízrendezés, Fülöpön energetikai korszerűsítés, belvízrendezés, út-, és járdaépítés, Hajdúhadházon óvodafejlesztés,
energetikai korszerűsítések, egészségügyi és
szociális fejlesztések, kerékpárút építés indul
és befejeződik a szennyvízcsatornázás régen
várt üteme. Hajdúsámsonban nagyszabású
közösségi tér és épületfejlesztés, helyei gazdaságfejlesztés, szociális és egészségügyi
fejlesztés, belvízrendezés kezdődik el, elkészül jövő nyárra a 471-es elkerülő szakasza
és ősszel indul a 2x2 sávra bővítése Debrecen
felé. Létavértesen az ipari park bővítése,
szociális fejlesztés, és nagyszabású energetikai fejlesztés indul el, valamint megkezdődik
és megvalósul a város teljes körű szennyvízcsatornázása, új tisztítómű építésével.
Kokadon közfoglalkoztatási programok,
helyi gazdaságfejlesztési program kezdődik,
Nyíracsádon belvízcsatornázás indul,
külterületi utak épülnek, elkészül a Nyíradony-Nyíracsád és a Nyíracsád-Vámospércs
közötti útszakaszok felújítása és előkészítjük
az idősek nappali ellátását biztosító beruházásukat.

Nyíradonyban kiépül a tudományos és
innovációs park, óvodafejlesztés, kerékpárút építés, az Európa Parkban vásárcsarnok
építése, közösségi térfejlesztés és turisztikai
fejlesztés kezdődik, út és járda épül, reményeink szerint új tűzoltólaktanya is épül
ROHU (román-magyar) határ-menti uniós
forrásokból, felújításra kerül a megyehatárig
a Nyírlugosi út. Nyírábrányban óvoda épül,
közintézmények energetikai korszerűsítése
valósul meg, Nyírmártonfalván óvoda épül,
faluház felújítás, turisztikai fejlesztés indul
el, Tégláson kerékpárút épül, intézmények
korszerűsítése valósul meg, út- és járda
épül, Újlétán óvoda épül, közfoglalkoztatási
programok indulnak, Vámospércsen új
városközpont épül, beépül a művelődési
ház tetőtere, óvoda és iskolafejlesztések
indulnak, közintézmények korszerűsítése,
turisztikai fejlesztés kezdődik és indul a 48-
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as főút belterületi szakaszának felújítása.
Debrecenben a választókerülethez tartozó
területen megújul a Csapókerti közösségi
ház, utak és járdák épülnek és folytatódik a
471-es főút 2x2 sávra bővítése és korszerűsítése, megkezdődött a 48-as főút belterületi
szakaszainak 2x2 sávra tervezése, a 47-es
úttal történő összekötésének tervezése.
A megyeszékhely nagyszabású fejlesztései kihatással lesznek választókerületünk lakosainak életére is, ezért is volt
felemelő érzés egész Hajdú-Bihar megye
közlekedésfejlesztési beruházásaihoz a
támogatások megszerzése, az előkészítésük és az elindításuk.
Előzőekre merem alapozni a következő
évekre vonatkozóan vázolt prognózisomat,
melynek végrehajtásához együttműködésre
és egyetértésre lesz szükség.
Ugyanis bármilyen jó terv és jó eredmén�nyel kecsegetető elképzelés fordulhat kudarcba, nem hozva a hozzáfűzött reményeket,
ha a tervek végrehajtására felhatalmazott
politika irányítás elveszíti a támogatottságát
és akadályozzák a rendelkezésre álló források
hatékony felhasználását.
Sokat és sokan dolgoztunk azért, hogy
Magyarország mára
egy biztos hely legyen
Európában, és minden magyar érezze,
hogy itt a legfontosabb széles e világon.
A választási küzdelmek újra felszínre
hozzák az országot kudarcba manőverezők
valódi arcát és tulajdonságait, az alaptalan vádaskodásokat
a gyűlöletkeltést, az
uszítás már megismer
és általuk használt
módszereit, éppen
azokat, melyek a bukásukhoz vezettek. A
magukat újnak beállító fizetett zsoldosok,
akik a pénzért és a hatalomért bármire képesek, pedig az esélytelenek nyugalmával
hazudozhatnak és
mondhatnak bármit,
néhány perc hírnév
reményében.
Voltak, vannak, és
mindig lesznek pénzért mindenre kaphatók firkászok, álnéven
író bértollnokok, de azokból is lesznek és
reményeim szerint többször annyian, akik
értékelik törekvéseinket, mindazt a teljesítményt, amit a magyar emberek és itt mi
mindannyian, közös erőfeszítéseink árán
elértünk.
Jómagam büszke vagyok a mögöttünk
lévő együtt elért teljesítményünkre, ezért
is kívánok nyugodt, őszinte szívvel, minden
választókerületünkben élő és dolgozó honfitársamnak békés, szeretetben gazdag Áldott
Karácsonyt, jó egészséget, eredményekben
bővelkedő Boldog Új Esztendőt!
Tasó László
Hajdú-Bihar Megyei 3. sz. vk.
Országgyűlési Képviselője
Miniszterelnökség Államtitkára
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Gasztronómiai rovat
Pásztortarhonya

Hozzávalók:
• 1 kg tarhonya
• 3 evőkanál zsír
• fél kg füstölt szalonna
• fél kg füstölt, főtt tarja
• só
• bors
• ételízesítő
• 1 kg burgonya
• 1 db zellerlevél
• 3-4 fej vöröshagyma
Elkészítése:
A szalonnát kisütjük, a tarhonyát őzbarnára megpiritjuk. A burgonyát apró kockákra
vágva hozzátesszük a tarhonyához, néhány
percig sütjük, majd hozzáadjuk az apróra
vágott hagymát, és felöntjük vizzel. Ezek
után hozzátesszük az apróra vágott zellerlevelet és a kis kockákra darabolt tarját, majd
füszerezzük és ízesítjük.
Jó étvágyat kívánunk!
Sándor László

Szederkrémes máktorta

Hozzávalók a piskótához:
• 6 tojás
• 12dkg cukor
• 8 dkg darált mák
• 8 dkg liszt
• fél csomag sütőpor
A hozzávalókat összedolgozzuk, megsütjük,
és 3 lapba vágjuk.

A szederkrém elkészítése:
20 dkg fagyasztott szedret, 1 dl vizet, és 10
dkg cukrot felforralunk, és 1 percig főzünk.
A tűzről levéve pürésítjük, majd újra főzve
1 dl vízben elkevert vaníliás pudingporral
sűritjük. Ha kihűlt, 15 dkg vajjal habosra
keverjük.
A krémmel betöltjük a tortalapokat, vékonyan
kenünk a tetejére és az oldalára is.
3 dl tejszínt felverünk, és bevonjuk vele a
tortát, majd hűtőbe tesszük.
Díszítés:
40 dkg natur marcipánt négy részre osztunk,
zöld ételfestékkel különböző színűre színezzük, majd fenyőket formázunk belőle.
Zöld ételfestékkel színezett kristálycukorba
forgatjuk, az aljába fogvájót szúrunk, és a
torta tetejére tűzdeljük.
Jó étvágyat kívánunk!
Hutóczki Erzsébet
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A Szentföldön jártam…
Jézus Krisztus csodás és
egyben megrendítő, szomorú történetét megannyi módon próbálták már ábrázolni,
azonban rálépni a Szentföldre,
végigjárni az utat - ahol Jézus
úgy kétezer évvel ezelőtt született, élt, tanított, szenvedett
és érettünk megfeszítetett –
semmihez nem hasonlítható,
örök élmény lehet. Szarvas
Imrénének, Pöpi néninek
megadatott a lehetőség, hogy
eljusson a Szentföldre. Ezen
csodás út apropóján beszélgettem Pöpi nénivel.
Mikor határozta el Pöpi
néni, hogy útnak indul Jézus
Krisztusnak, Isten Szent Fiának földi útjaként helyszínéül
szolgáló Szentföldre?
Minden vágyam az volt, hogy
egyszer, életem során eljussak
ide, azonban őszintén szólva nem
gondoltam, hogy számomra valaha is megadatik a lehetőség, élőben megcsodálni a Szentföldet.
A lányom, Miri évekkel ezelőtt
ígéretet tett arra, hogy egyszer
elkísér Izraelbe.
Mennyi időt töltöttek Izraelben?
Tíz napot voltunk távol, ugyanis október 21-én indultunk, majd
31-én érkeztünk haza. 06:05-kor
indult a gépünk, majd közel négy
és fél órás repülő út vezetett TelAviv-ba.
Nem tartott ettől a hosszú
úttól?
Nem volt bennem félelem.
Szerencsére nem éreztem és
jelenleg sem érzem, hogy lenne
mitől félnem. Miri mindenben
segített nekem és tudtam, hogy
bármikor számíthatok rá. Kettő
órát a tenger fölött, két és felet
pedig szárazföld fölött repültünk.
A hófödte Kárpátokra lenézve
nagyszerű látvány fogadott.
Szeretek utazni, betekintést
nyerni idegen kultúrákba, más
emberek életébe. Hálát adok
Istennek, hogy életem során 12
országban járhattam már.
Irigylésre méltó a Pöpi néni
által sugárzott hihetetlen
mennyiségű pozitív energia.
Hová vezetett a tel-avivi leszállást követő út?
A leszállást követően egy
kedves magyar hölggyel találkoztunk, aki légi utaskísérőként keresi a kenyerét. A Malév
megszűnésekor évekkel ezelőtt
költözött ki férjével.
Szomorú ezt hallani…
A hihetetlenül nagy és modern, négy terminálból álló (az
5-et jelenleg is építik) tel-avivi
reptéren néhány perces várakozás után szálltunk föl az Eilatba tartó repülőre. Három napot
töltöttünk Izrael legdélibb és
egyben legmelegebb városában,
a Jordániával határos Eilatban.

A világhírű botanikus kertjéről
is ismert dél-izraeli kikötőváros
viszonylag kicsi repülő térrel,
azonban számos modern szállodával rendelkezik. Érdekesség,
hogy az Eilatban élő embereknek
nem kell adózniuk. Talán emiatt
is él rengeteg orosz ember itt. Az
egész országra jellemző, hogy óriási a nemzetek keveredése.
Az országban szigorúak a
biztonsági intézkedések, illetve nagy a katonai jelenlét.
Érzékelték ezt az ott töltött
idő alatt?
Igen, az ellenőrzés nagyon alapos, valamint ötös csoportokba
szerveződve szinte 150 méte-

renként katonákba botlottunk.
Jeruzsálemben különösen erős
a katonai jelenlét. A hadviselés
a nőknek is kötelező, így minden
csoportot legalább két nő képviselt.
Említette az eilati botanikus kertet…
Így van, Eilatban található
a világ legcsodálatosabb botanikus kertje. A legkülönfélébb
növények a világ minden tájáról
megtalálhatóak. Sőt, a botanikus
kert egy meglehetősen nagy része
remekül kialakított ösvényekkel
rendelkező esőerdőből áll, ahol
a hatalmas páratartalomnak
köszönhetően apró vízcseppek
hullanak a növényekre. Elképesztő látvány volt az a hatalmasra

nőtt fa, amit megcsapoltak, majd
a fatörzs nedvéből kiáramló folyadékot itták az emberek. Mirinek
elmesélte a botanikus fiú, hogy
régen a rabszolgák szomjúságát
oltották a fák nedvével. Továbbá
különleges élmény volt látni az
óriási kaktuszokat, a datolyafát,
a banánfát, valamint a kókuszpálmát is.
A botanikus kert mellett ellátogattunk a delfináriumba is,
ahol a tenger egy kirekesztett
részén szebbnél szebb delfinek
élnek. A tengerbe vezető stégeken
vártuk a hozzánk egészen közel
úszó delfineket. A delfináriumot
egész évben gyermekek, beteg,

idős emberek is látogatják. Mindenki megsimogathatja ezeket
a hihetetlenül barátságos élőlényeket.
Érdemes megemlíteni a térség
egyik legnagyobb export cikkét,
a tengeri sót. Érdekes volt látnia,
ahogyan a tenger vizét átvezetik
egy fólia alatt, majd a nap energiája elpárologtatja a vizet, aminek
következményeként előáll a só.
Ha jól sejtem nem maradhatott el a turisták közkedvelt
helye, a mesés holt-tengeri
látogatás.
Már a tengerhez vezető út is
nagy élmény volt, ugyanis úgy
tűnt, mintha két óriási hegy fogná
közzé az egész országot. Izrael
növényvilága teljesen más, mint

a mérsékelt éghajlatú országoké.
Hatalmas termőföldek, gyapotföldek jellemzik a térséget. Minden apró növény mellett csepegtető rendszer található, még egy
egyedülálló szál virág mellett is.
Lebegtünk a vízen a Holt-tenger magas só koncentrációjának
köszönhetően. A tengerben állva
leláttunk a körülbelül két méter
mély víz legmélyére. (Pöpi néni
elővett egy átlátszó kisméretű
palackot, ami Holt-tengerből merített, valóban rendkívül tiszta,
átlátszó vizet tartalmazott.)
Egészen megdöbbentő volt látni, ahogyan az emberek a vízen
feküdve könyveket, újságokat olvastak. A tenger gyógyító hatása
már másnap kihatott a szervezetemre.
A Holt-tenger mellett, természetesen a kavicsos Vörös-tenger
a maga színkavalkádjával, lenyűgöző látványával is felejthetetlen
számomra.
Következő utunk Jeruzsálembe
vezetett.
Jeruzsálem, a kereszténység zarándokhelye, ma is őrzi
a bibliai idők varázsát?
Pontosan, egészen különös varázsa van az Óvárosnak, főként a
régi, kőből épült házaknak, épületeknek köszönhetően.
A damaszkuszi kapunál mentünk be az Óvárosba. Rövid idő
alatt hat nemzettel is találkoztunk. Csoportokba szerveződve
vitték a zászlókat a mexikóiak,
németek, lengyelek, japánok, argentinok és olaszok.
Életem egyik legmeghatározóbb élménye volt végigmenni
Krisztus keresztútján, a Via Dolorosán. Akarva akaratlanul sírva
fakadt az ember. Én is végig sírva
zarándokoltam Jézus útján.
A Golgotára menet egy Rómából érkező pap csoporthoz
csatlakoztunk. Nagyon kedvesek voltak, úgy szólítottak, hogy
mama. Utunk során mind a 14
stációnál megálltunk. A stációk
Jézus keresztútjának történéseit
mesélik el. Minden helyszínen
angolul kaptunk tájékoztatást,
azonban szerencsére Mirinek
nem jelentett gondot az idegen
nyelv, így sokat fordított nekem
magyarra. Hihetetlen élmény volt
ott állni, ahol a szinte összeroskadó Jézustól, Cirenei Simon átvette a keresztet, majd a testén
lévő izzadó vért, Szent Veronika
kendőjével törölte le.
A Golgotára érve megérintettük
a Szent sírnál a Húsvét reggelén
elmozdított követ. Itt támadt fel
Jézus, ahol csak a leplet találták
meg, Jézust már nem.
A Szent Sír fölé épült a kívül-belül gyönyörű látványt
nyújtó Szent-Sír templom. Ezt
a hatalmas templomot restaurálták, majd húsvétkor adták át
teljes díszében. A templomban
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egyaránt megtalálhatóak szebbnél szebb faragványok, festmények, elefántcsontból, szantál
fából készült tárgyak. Egy-egy
szobor úgy néz ki, mintha egy élő
ember állna ott. A templomban
állva, szinte az egész emberi bűnünk kikívánkozik.
A Via Dolorosán átsétáltunk
a siratófalhoz. A siratófalnál
egymástól elkülönülve imádkoznak a nők és a férfiak. A nők
nem jelenhetnek meg fedetlen
fejjel. A siratófal nyílásaiban
hihetetlen mennyiségű cédula
(kívánság, könyörgés) található.
Többek között én is elhelyeztem
a hozzávetőlegesen két oldalban
megfogalmazott kívánságaimat,
melyek tartalmazzák a beteg emberek gyógyulását, a világbékét,
az emberek egymás iránti szeretetét, tiszteletét, illetve leírtam
egy imát is melyet, minden reggel
elvégzek.
A siratófaltól az olajfák hegyére, a Getszemáni-kertbe vezetett
utunk. Itt található Jézus anyjának, Máriának a sírja. A sír fölé
emelték Szűz Mária templomát,
mely rengeteg virággal, liliommal, rózsával volt elhalmozva.
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Megtekintettük az árulás barlangot, ahol Júdás elárulta Jézust, továbbá a VI. Pál Pápa által
ültetett olajfát.
Másnap az Oroszlán kapuhoz
látogattunk, ahol Heródes háza
állt. Később a közeli a Szűz Mária édesanyjáról, Szent Annáról
elnevezett templomban vettünk
részt a szentmisén. Egy japán pap,
japán nyelven celebrált római katolikus misét, a hazai misékről
ismert dallamokkal. Ők japánul
énekeltek, én pedig végig magyarul.
A mise végeztével az Elítéltetés
Kápolnája felé vettük az irányt.
A kápolna, ahogyan a neve is utal
rá, Jézus elítélésének helyszíne.
Ezeket az élményeket nem
lehet elvenni egy embertől!
Hogyan emlékszik vissza az
utolsó ott töltött napokra?
28-án busszal Betlehembe
mentünk, ahol – annak ellenére,
hogy jelenleg felújítás alatt áll - az
egyik legnagyobb élményt Jézus
születési helyének, a Születés
Templomának a megtekintése
jelentette. A templom rengeteg
olajfával körülvéve, egy hegyoldalban helyezkedik el, ami alatt

egy barlang húzódik. Hatalmas
sorok várakoztak, órákba került, mire egy ember lejutott a
barlangba.
Haza utazásunk előtti utolsó
állomásunk Tel-Aviv volt. Gyönyörű környezetben, a Földközi-tenger partján található minden igényt kielégítő szállodában
szálltunk meg.
Itt már homokos a tenger partja. Nagyon szép az azúr kék tengervíz. Életemben először láttam
olyan hatalmas óceánjáró hajókat, melyek kétméteres hullámokat generáltak.
Betekintést nyertünk a kagylótenyészetbe is. Sűrű hálókat
engednek le a tenger mélyére,
majd miután a kagylók kifejlődnek, fölhúzzák a hálókat.
Tel-Aviv egy nagyon modern
város, telis-tele hatalmas bevásárlóközpontokkal, emeletes
épületekkel. Számomra mégis
sokkal inkább érdekesek voltak
a helyi növények, virágok.
Elképesztő, hogy tíz nap
alatt mennyi élményben lehet
része egy embernek.
A hazaérkezésemet követő
napon, mondtam Mirinek, hogy
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teljesen megújult testtel, lélekkel
jöttem haza. Annyi csodálatos
dolgot kaptam ezalatt a néhány
nap alatt, hogy a további életemben ezekből erőt meríthetek. Egy
ilyen út után, megváltozik az embernek még a gondolkodásmódja
is. Azóta nyugodtabbnak, higgadtabban érzem magam, lelkileg teljesen feltöltődtem Jézus útjának
látványától.
Megbizonyosodtam a hittanórák során tanultakban!
Hálát adok a jó Istennek, hogy
eljutottam ide a gyermekem révén.
Örök hálával tartozom és köszönöm, hogy ide is eljuthattam. A
szívemben és lelkemben hordom
örökre, amiket ott láttam. Csak
remélni merem, hogy teljesül
majd a siratófalnál elmondott
és leírt imám.
Végezetül köszönöm szépen a beszélgetést, a boldog,
őszinte szavakat. Fülöp Község Önkormányzata és természetesen a magam nevében is
további jó egészséget kívánok!
Jekk Gergő

Advent
Az új egyházi év új életkezdés. Az életünk egyszeri, és
nem lehet megismételni. De
milyen csodálatos a mi Urunk,
teremtő Istenünk, aki szeret
bennünket, és lehetőséget
ad, hogy az egyházi év, amely
hozzánk érkezik, benne megtaláljuk a nagy lehetőséget az
újjászületésre. Az Úr Jézus,
amikor Nikodémussal beszélgetett, azt mondta neki,
hogy újjá kell születned, az
öreg nem értette, de Jézus
megmagyarázta neki: „ Aki
nem születik újjá vízből és
Szentlélekből, nem mehet be
az Isten országába.” Ezt a nagy
lehetőséget adja meg nekünk
a minket teremtő és szerető
Isten, amikor itt a földön
Adventet ünneplünk: vagyis
készülünk, hogy az üdvösség
eseményeit újra és újra átéljük, átelmélkedjük, és általa
jobbak legyünk.
Van egy kis történet, hogy az
ember, akinek a Mindenható
szabad akaratot adott, hogyan
tud jobbá, vagy gyarlóbbá lenni.
Nézzük a kis történetet: Volt egy
település, Örömfalvának hívták.
Valóban nagyon boldog emberek
laktak ott. Gyakran nevettek,
sokszor ünnepeltek, csak szem
és szív kell hozzá. Vasárnaponként, ünnepnaponként a falu
apraja-nagyja ott volt a szentmisén, hallgatták Isten szavát.
Fehér asztalnál elfogyasztották
ebédjeiket, majd közösen ünnepeltek. Örömfalva egy csinos, boldog helység lett volna a földön,

ha egyszer meg nem jelenik egy
ember, aki azt mondotta: „Nem
szégyellitek magatokat, hogy
házaitok milyen szegényesek és
egyszerűek?” A falu lakói megkérdezték: „Mit tegyünk?” A felelet az volt:”Sokat ünnepeltek.”
Tanácsot tartottak a településen,
és döntöttek: „Mától nem lesznek
ünnepnapjaink. Mindenki dolgozzon még vasárnaponként is!
Az asszonyok ne otthon üljenek
a gyerekek, idősek, és a betegek
között! Építsünk idősek otthonát,
bölcsődéket, óvodákat, tegyük
kötelezővé az iskolákat! Legyenek beteggondozó
épületek, ahova be
lehet adni a gyengélkedőket,
az
asszonyok pedig
járjanak gyárakba,
munkahelyekre!
Elkezdődött az
építkezés: Új házak
és közösségi házak
épültek. Zárjuk be
a templomokat,
dolgozzanak
a
gyermekek, az as�szonyok! Legyen a településünk
a „versenyvárosa”! Az emberek
a sok és megfeszítő munka miatt fáradtak, kimerültek lettek.
Nem tudtak már egymással beszélgetni, a gyerekek szöktek az
iskolából az öregekhez, és kérdezgették őket, hogy volt régen, és
az idősek meséltek a kicsiknek.
A gyerekek nem akartak hinni a
fülüknek, hogy egyszer Örömfalvának nevezték lakhelyüket. „Mi
történt?”, kérdezték a gyerekek.
„Elmaradtak az ünnepeink.”, ér-

kezett a felelet. Újra kérdezték:
„Mi az, hogy ünnepnapok?” Az
idősek elmesélték: A minket szerető Isten kezdetben azt mondta,
hogy az ember munkájával dicsőítse a Teremtőt, és szeresse
embertársát, és ez a tevékenykedése tegye széppé és boldoggá az
embert. Elhagytuk az Istent, és
gyűlöljük embertársainkat, így
lett az Örömfalvából nemcsak a
versenyvárosa, hanem minden,
amivé lettünk. Mi idősek oly nagy
szeretettel, bölcsességgel segítettük a fiatalokat, ma pedig már
nem kellünk.

Nem az öregek otthonának a
megbántása akar ez lenni, hanem
ahol az időseket nem szeretik,
nem becsülik, ott az emberek
nemcsak múltjukat felejtik el,
hanem jelenük is nagy csorbát
szenved.
Itt van újra az Advent, az új élet
kezdése. Isten nem feledkezett
meg rólunk. Ismét lehetőségünk
van az újrakezdéshez. Advent azt
a hosszú, nagy időszakot öleli át
négy hét alatt, amire az emberiség
várakozott. A próféták, a pátriár-

kák tartották éberen az emberek
szívébe, lelkébe a Messiás várását, most pedig az Egyház segít
bennünket, hogy készüljünk az
ünnepekre. Az örök igazságokra figyelmeztet az Advent nagy
prófétája, Keresztelő Szent János.
Tanít minket, legyen sima az út a
Megváltó érkezésére. Tartsatok
bűnbánatot, engesztelődjetek ki!
Jézus Krisztust azért küldte
a mennyei Atya, hogy megszabadítson a bűntől. Amikor II.
Rákóczi Ferencet és társát Rodostóba szállították a hajón, ahol
220 rabszolga felváltva evezett,
volt két magyar is. A fejedelem
megkérdezte tőlük, hogy nem szeretnének-e szabadnak lenni, azt
felelték: „Minek mennénk már
haza, hozzászoktunk a nyomorúsághoz?” Ez a baj, hogy az ember
hozzászokik a bűn nyomorához,
és jól érzi magát benne, Nem kívánkozik szabadulni belőle. A
Megváltó azért jött el, hogy szabadulást hozzon, ha te is akarod.
Házatokra boldogság száll, ha
be tér az égi király! Karácsony
boldogságát Jézus hozza el, de
az embernek elő kell készülni.
Mi keresztények várjuk Jézust
a Szűz Anya hitével, szeretetével,
Szent József gondoskodó hűségével, legyen Ő életünk boldogítója.
Így kívánok jó előkészületet az
Adventben, és nagyon boldog
Karácsonyi ünnepeket és áldásos boldog új esztendőt minden
kedves Fülöpi Családnak!
Tapasztó János
római katolikus kanonok

FÜLÖPI HÍREK
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Szüreti mulatság az óvodában

Régi népdalaink ma is idézik ezt
a nagy eseményt:
„Ettem szőlőt, most érik…” „Ősszel
érik babám a fekete szőlő…” „Érik a
szőlő hajlik a vessző…”

Ifjúság, te vagy csillagunk
„...Fennt lobogsz már a csillagokban
s örök fényeddel üzened:
Örökké él a hősök népe,
Örökké él majd nemzeted...”
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A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában 2017. október 19-én emlékeztünk meg az 1956. október 23-án
történt forradalom és szabadságharcról.
A műsort a 7. osztály adta elő. A diákok
lelkesen készültek az ünnepségre, átérezve az 56-os események fontosságát.
A műsorban felidéztük a forradalom és
szabadságharc történéseit.

A szüret a különböző történelmi korokban mindig többet
jelentett egyszerű munkánál.
Ünnepnek számított és számít
ma is, hiszen egy egész évi munka gyümölcsével szembesül a
szőlőművelő. Valaha igazi „sátoros ünnep” volt, ilyenkor a
család apraja-nagyja kivette a
részét belőle.

Az 1956-os forradalom
és szabadságharc emlékére
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Megemlékezés 1956. október 23. emlékére

„Szüretelnek, énekelnek,
láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró,
musttal teli kiskancsó,
Sose láttam szebbet...”

Évek óta kedvelt hagyományőrző
program óvodánkban az őszi szüret,
melyet idén október 4-én tartottunk. A gyerekekkel egész héten lázasan készülődtünk: szüreti dalokat
énekeltünk, mondókákat, verseket
tanultunk, az ábrázoló tevékenységek során szőlőfürtöket készítettünk különböző technikákkal. A
jó időnek köszönhetően a teraszon
tartottuk meg a mulatságot.
A kicsik énekeltek, táncoltak,
népi játékkal hangolódtunk rá a
szüret hangulatára és persze kipróbálták a szüret elengedhetetlen
kellékeit is.
A leszemezett szőlő présbe került,
aztán pedig a poharakba. Éhségünket a nagy munka közben lilahagymás zsíros kenyérrel és rágcsálni
valókkal csillapítottuk.
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A szülők rengeteg szőlőt
és finomságot felajánlottak,
amit ezúton is köszönünk, a
gyerekek szívesen fogyasztották. Külön köszönet illeti
Pelestyák Sándorné Erzsike
óvó nénit aki odaadó munkájával, sok-sok szőlővel járult
hozzá a mulatsághoz, Tóth János tanár bácsit, aki rengeteg
szőlővel támogatta rendezvényünket és megmutatta a
gyermekeknek a saját szőlős
kertjét.
A mulatság idén is rendkívül tartalmasra sikerült és ez
a délelőtt valóban a gondtalan
kikapcsolódásé volt.

Az emberek azon az októberi napon a függetlenségükért, szabadságukért küzdöttek.
A nép jogokat és reformokat követelt. 1956.
október 23-ra a diákok tüntetést szerveztek
Budapesten. A tömeg délután a Petőfi-szobortól a Margit-hídon át a Bem térre vonult. Itt a
nemzeti színű zászlóból kivágták a sztálinista címert. A Parlament előtt már százezres
tömeg követelte Nagy Imrét a kormányba.
Több mint kétezer ember halt meg, gyerekek, fiatalok, felnőttek, de az indulatokkal
túlfűtött nemzeten boldogság uralkodott. A
magyar nép összefogott, ezekben a napokon
úgy érezték, hogy jó Magyarországon lenni,
jó magyarnak lenni.
A műsorral, tisztelettel emlékezünk az
56-os forradalom és szabadságharc hőseire,
akik Magyarország szabadságáért és szebb
jövőjéért harcoltak.
Niziolék Emese

,,Emlékük ott legyen minden magyar lelkében,
Gondoljunk rájuk őszintén, méltóképpen!
A mi szebb jövőnkért harcoltak,
Istenért, hazáért éltek, haltak!
1956 ködös őszi napjain,
Európában, Magyarország romjain.
Egy nép a szabadságot kiáltva,
Megmutatta, milyen az Isten országa!”
(Aradi János: Pesti srácok ősze)

Megemlékezés az aradi vértanúkról
1849. januárjában az Európán átzúgó
forradalmak már mind elültek. Egyedül
a magyar tartotta magát.

Hutóczki Valéria
óvodapedagógus

Születésnapi köszöntés
Szanyi Józsefné Juliska néni 2017. október 27-én töltötte be
90.életévét. Ezen kerek évforduló alkalmából a Dózer Horgásztó
és Termál Szabadidőparkban családja, és községünk nevében
Hutóczki Péter polgármester úr és felesége, Katika köszöntötték
fel az ünnepeltet ezen szép nap alkalmából.
Juliska néni a sok-sok év alatt számos öröm mellett a nehézségekben is kitartott, és mind a mai napig aktív tagja településünk közösségének. Isten áldását és jó egészséget kívánunk
Juliska néninek!

I. Ferdinánd átadta helyét Ferenc Józsefnek, aki sem győzni nem tudott, sem béketárgyalásra nem volt hajlandó. Segítségért
fordult Miklós cárhoz, aki 194 ezer cári katonával harcolt a magyarok ellen. Sajnos a
hatalmas túlerővel szemben Görgey elfáradt,
legyengült honvédei nem tudtak győzni. Görgey feladta a küzdelmet, és a további vérontás
elkerülése végett augusztus 13-án Világosnál
az orosz csapatok előtt letette a fegyvert.
A világosi fegyverletétel után halálos csend
telepedett az országra. A győztes hatalom
kivárta, amíg az utolsó helyőrségek is leteszik a fegyvert, majd hozzáfogott a minden
addiginál kegyetlenebb megtorláshoz.

1849. október 6-án Haynau utasítására
Aradon 13 honvéd tábornokot végeztek ki:
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy
Arisztid, Kiss Ernő,
Knezich
Károly,
Láhner
György,
Lei n i n gen-Westerburg Károly gróf,
Nagy-Sándor József,
Poeltenberg Ernő,
Schweidel József,
Török Ignác, Vécsey
Károly gróf, Lázár
Vilmos. Batthyány
Lajost, volt miniszterelnököt Pesten
lőtték agyon.
A magyar honvédeket besorozták a birodalmi hadseregbe,
és az itáliai hadszíntérre vezényelték. A
terror, ami kivégzések, bebörtönzések
és vagyonelkobzások
sorozatát jelentette,
1850-ig tartott.
A kivégzés napját, október hatodikát a kormány 2001-ben a magyar nemzet gyásznapjává nyilvánította. A hatodik évfolyam ünnepi
műsorával az aradi vértanúkra emlékeztek.
Pósán Györgyné

„A felhőben, mely ott simul
talán Batthyány árnya van,
s lenéz, magyar reád
s mutatván ezt a rém helyet,
azt súgja halkan: Ne feledd
októbernek hatodikát!"

Adventi
gyertyagyújtás

2017. adventi időszak vasárnapjain
a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulói fogják az adventi
koszorún a gyertyákat meggyújtani a
fülöpi római katolikus templomban a
szentmiséken.
Az osztályok gyertyagyújtásainak a
beosztása:
December 3-a,
Advent 1. vasárnapja: 1. és 2. osztály
December 10-e,
Advent 2. vasárnapja: 3. és 4. osztály
December 17-e,
Advent 3. vasárnapja: 5. és 6. osztály
December 24-e,
Advent 4. vasárnapja: 7. és 8. osztály
A szentmisék Advent vasárnapjain
délelőtt 11 órakor fognak kezdődni!
Mindenkit szeretettel várunk!

FÜLÖPI HÍREK
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Sarud, ahogy mi
éreztük magunkat
Október 20-án keltünk útra Sarudra,
hogy közösen töltsünk el két napot a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
és Kollégium iskolalelkészeivel és pár
diákjával.
A fogadtatás nagyon barátságos volt.
Nagyon tetszett a gitárral kísért, énekes
köszöntés. Nagyon megható volt, hogy
így fogadtak minket.

A bemutatkozás sem a szokásos formában
történt. Annyi vonalat kellett rajzolnunk,
amennyi betűből áll a keresztnevünk. Az
akasztófa játékhoz hasonlóan ki kellett találnunk egymás nevét. Nagyon sokat nevettünk
közben, szinte el is felejtettük, hogy egy új,
számunkra ismeretlen helyen és ismeretlen
emberekkel vagyunk körülvéve. A névtanulás itt még nem ért véget. A keresztnevünk
kezdőbetűjével kellett mondanunk egy ránk
jellemző tulajdonságot, pl. Eleven Emese,
és szólánc formájában vissza kellett mondanunk azokat a neveket a rájuk jellemző
tulajdonságokkal, akik előttünk voltak. Ehhez a feladathoz szükségünk volt a kreativitásunkra és a memóriánkra. Nagyon jó volt ez
a feladat, mert a játék végére már nagyon sok
személynek megtanultuk a nevét, és közben
jól szórakoztunk.
Egy számunkra eddig még ismeretlen
játékkal, a métával ismerkedhettünk meg.
Először bizonytalanul álltunk fel a pályára,
de a jezsuita iskola diákjai nagyon segítőkészek és türelmesek voltak velünk. Sokat
futottunk, nevettünk. Szeretnénk, ha Fülöpön, a sportrendezvényeken is lenne méta,
és megtaníthatnánk a többi osztálynak is.
Nagyon jó közösségépítő hatása van.
Beszélgettünk arról, hogy kit vinnénk
magunkkal vendégségbe. Három személyt
kellett felsorolnunk és elmondani, hogy miért
őket hívnánk meg, és hova mennénk. Jó volt
elgondolkodni azon, hogy a monoton hétköznapokból kitekintve kik azok a személyek,
akikkel nem töltünk elég időt, vagy ki az,
akivel szeretnénk beszélgetni, de sajnos már
nem tehetjük meg.
Elénekeltük Dés László Mi vagyunk a
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DÖK nap és Szent
Márton ünnepe

Grund! című dalát. Megbeszéltük mi az
álmunk? Mi az, ami számunkra fontos és
szeretnénk átadni az iskolánknak? Ezt követték a kiscsoportos beszélgetések. Mivel
kevesebben voltunk, így mindenki többet tudott beszélgetni a másikkal, jobban megnyíltunk, és jobban megtudtuk ismerni egymást,
mintha az egész csapat együtt lett volna. A
csoportok egy-egy csomagolópapírra felírták,

hogy Mi az igazán fontos az iskolánkban?
Mitől jó egy kiscsoport? Hogyan lehet jóvá
tenni egy kiscsoportot? A beszélgetések során
megismerhettük egymás iskoláit.
A vacsora közben Jézusnak is megterítettek. Elgondolkodhattunk azon, hogy mit
kérdeznénk tőle, mit mesélnénk neki, oda
mehettünk hozzá. Az ezt követő Szentmise
nagyon meghitt volt. Mécsesek világítottak,
ami nagyon szépen megvilágította a teret.
Egy virág közepébe kellett beleírni, hogy mi
az/mik azok a dolgok, amik most még nem
annyira jó az életünkben, de azt szeretnénk,
hogy jó legyen, ezután össze kellett hajtani,
majd egy tál vízbe kellett tenni és kinyílt. A
misén gitár kísérettel énekeltünk, ami megnyugtató érzést váltott ki bennünk. Reméljük,
hogy lesz még olyan alkalom, ahol ilyen körülmények között vehetünk részt Szentmisén.
Nagyon felemelő volt ez a két nap, amit
Sarudon töltöttünk a miskolci Fényi Gyula
Jezsuita Gimnázium és Kollégium diákjaival
és iskolalelkészeikkel. A diákok bár idősebbek voltak, de közvetlenek és barátságosak
voltak velünk. Többen is úgy érezzük, hogy a
Sarudon töltött lelkinap után máshogy látjuk
a dolgokat, megtanultuk milyen fontos az
életünkben a beszélgetés, bizalom, barátok,
család. Megértőbbek, empatikusabbak lettünk, és közelebb kerültünk az egyházhoz.
Meghatározó volt számunkra ez a két nap,
reméljük, hogy más is részesül majd abban
az élményben, amiben mi.
Niziolék Emese
és a résztvevő diákok

Iskolánkban 2017. november 10-én a
DÖK nap keretében megemlékeztünk
Szent Mártonról is.

Reggel megérkezésük után libazsíros kenyeret fogyasztottak iskolánk diákjai, majd Eiben
Tamás atya köszöntő szavai után Dudás Katalin
munkáiból készült kiállítást nyitottunk meg az
iskola aulájában. Kati néni Fülöp-Bánházán él,
minden szabad idejét horgolással tölti. Csodaszép
mesefiguráiban gyönyörködhettünk! Több mint
száz apró horgolást ajándékozott iskolánknak,
melyekből akár karácsonyi ajándékok is lehetnek! Őt ezen a napon a jó Isten küldte közénk!
Önzetlenségből példát adott nekünk, hisz amellett, hogy önként ennyi sok ajándékot elkészített
számunkra, postára adott fonalcsomagjával egy
idegen embernek is örömet okozott.
A kiállítás megnyitása után elkezdődhettek a
délelőtti programok. A diákok osztálytársaikkal
együtt oldhattak meg feladatokat, és összegyűjthették Szent Márton érméit, majd Szent Márton- ajándékokkal teli - kincsét találhatták meg.

Miután az „egyen kellékekből” osztályonként
elkészült a DÖK-király jelöltek ruhája, a DÖK
király megválasztásra is sor kerülhetett. Az
osztályok szavazatai alapján Hutóczki Balázs
nyerte el ezt a megtisztelő címet.
Ebéd után az alsós és felsős diákok egyaránt
részt vettek filmvetítéseken Szent Márton tiszteletére, és zenés táncos mulatozás kezdődhetett a
tornateremben. A filmvetítés után a tanulók kvíz
feladatokat oldottak meg Szent Márton életéről.
A délután során kézműves foglalkozások, papír
liba készítés, almából liba, nyakláncfűzés csiga
tésztából, textil liba kitömése igazi tollal, lámpás
készítés színesítette a programot. Elkészült
Szent Márton üzenete is a tanulók számára libatollal és tintával pergamenre írva. Somogyi
László Gábor tanár bácsi segítségével az egész
nap folyamán lehetőség volt a selyemfestésbe
bekapcsolódni. Az elkészült képek Szent Márton
életének egy-egy jelenetét ábrázolták. A képek
értékét az mutatja, hogy iskolánk minden tanulójának ecsetvonása benne van!
A tornateremben a tanulók lejátszhatták a
DÖK foci mérkőzéseket, ahol a 8. osztály és az
5. osztály bizonyult a legjobbnak.
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Az ebédlőben daltanulással készültünk a
templomi misére, Szent Mártonról énekeltek
a tanulók. Sokszor elhangzott a következő dalrészlet:
„Pannon földnek drága, szent fia, segíts minket, vigy’ a jóra!”
A szentmise után a templomban a 4. osztályos
tanulók mutathatták be remek színdarabjukat,
melyből megtudhattuk, hogy milyen volt Szent
Márton gyermekkora, miért lett katona belőle, hogyan tért meg, és még azt is, hogy milyen
körülmények között választották püspökké.

A program a lámpás felvonulással és a sós,
tekert libanyak elfogyasztásával zárult. A
szervezők kérték, hogy a sós süteményt - Szent
Márton példájára -, a résztvevők osszák meg
valakivel, mielőtt elfogyasztanák. Öröm volt
látni a sok egymásra mosolygó, egymással az
étket megosztó embert!
Nagy örömünkre sok szülő is eljött a templomba és az iskola tanulói szép élményekkel
gazdagodhattak ezen a napon!
Tóthné Zágon Mónika
testnevelő tanár

Kutatók Éjszakája

2017.szeptember 29.-én megrendezésre
került a Kutatók Éjszakája, amire a mi
iskolánk is eljutott! Miről is szól ez a nap?
Arról, hogy a kutatók sokfélék, lehetnek laborban dolgozó, fehér köpenyes,
szemüveges, kissé szórakozott profes�szorok, lehetnek dolgozó fiatalok, dinamikus középkorúak, férfiak vagy nők is:
és (időnként) dolgozhatnak egy gyárban,
búzamezőkön, tisztatérben, öntödében,
az afrikai szavannán, csillagvizsgálóban, vagy akár egy vulkán tetején.

Diáksport nap 2017

A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános
Iskola tanulói lelkesen kezdtek bele 2017.
szeptember 28.-án a 120 perc mozgással
egybekötött sportrendezvénybe.
Az iskola minden diákja és tanára futóversenyeken, váltóversenyeken, focimérkőzéseken, labdás ügyességi vetélkedőkön
vehetett részt.
Az iskola tanulói 2017 méter futással járultak hozzá a Diáksport nap sikeréhez az iskola
melletti atlétika pályán. Időeredményeket
mértünk, és jutalmaztuk a legjobbakat.
Az iskola melletti útszakaszon biztonságos
előkészítés mellett a felső tagozatos diákok
60 m-es síkfutó versenyen tehették próbára
gyorsaságukat.
Ez idő alatt az alsó tagozatos diákok az
iskola udvarán akadályfutáson, szlalom rollerezésen, célbadobós versenyeken vehettek
részt.
A felső tagozatos tanulók a tornateremben
focimeccsel és kapitánylabda mérkőzéssel
fejezték be a Diáksport napot!
Tóthné Zágon Mónika
testnevelő tanár
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Kora délutántól késő éjszakáig a rengeteg
érdekes program során máskor nem látogatható helyszínek is kinyílnak, és bepillanthattunk a zárt ajtók mögött zajló, az emberiséget előrevivő új ötletek létrehozásába!
Élménytúránkat az Egyetem főépületében
kezdtük ahol,” Molekula, avagy
játékos természettudományi
kísérletek”-et próbálhattunk
ki! Megtanultuk, hogy mindennapjainkban előforduló hétköznapi tárgyakkal, a
konyhában is megtalálható
„vegyszerekkel” hogyan lehet
varázslatos kísérleteket végezni. Miközben ezeket próbáltuk,
idegen nyelvű egyetemi diákok
csaltak mosolyt az arcunkra,
mivel minden arra vágyónak
ingyen ölelést adtak! Mindezek
után a drónokról halhattunk
egy előadást, és megnézhettük,
hogy hogyan működnek azok.

A kutatók éjszakáján egy helyszínelésen
vehettünk részt, ahol egy nyomozásban
kérték a segítségünket. Nagyon veszélyes
vegyszereket loptak el az egyetemről, és segítenünk kellett a nyomozóknak megfejteni,
hogy ki lehetett a tettes. A Helyszínelők-sorozatból jól ismert technikákkal, laborban
vizsgáltunk meg különböző anyagokat, hogy
kiderüljön, miket loptak el, és melyik gyanúsított ruháján találunk ugyanolyan anyagot.
Izgalmas volt betekintést nyernünk, hogyan
dolgoznak egy laboratóriumban, számunkra
is kötelező volt a fehér köpeny és
egy szemüveg felvétele. Miután
az előadás véget ért, az Agora
Tudományos Élményközpont
fogadott minket, gyerekeket!
Kipróbálhattuk a mindig hagyományos játékokat, köztük
tükör labirintus, rajzoló robot
stb. Előadásokat tekinthettünk
meg a fekete lyukakról, magyar
találmányokról, és nőkről a
kémiában! Megismerkedtünk
a Gömböccel, a bűvös kockát
kirakó robottal, megtudtuk,
hogy a kémiai Nobel-díjat eddig
négyszer nő kapta meg.
Az előadások után, hazaindulás előtt, mindenki kapott
egy Kutatók Éjszakájára emlékeztető sípot, vagy hűtő mágnest, vagy tolltartót! Élményekben gazdag,
sikerekkel teli napot zártunk le! Reméljük,
jövőre is eljutunk!
Szilágyi Ádám
6. osztályos tanuló
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Televíziós felvétel Fülöpön
2017. október 5-én, csütörtökön két fős televíziós
stáb járt településünkön,
hogy műsort készítsenek
a számunkra oly kedves
községünkről. A médiában
dolgozó személyek az ősz elején már jártak Fülöpön, és
annyira megtetszett nekik
a helység, hogy akkor elhatározták, visszatérnek ide,
és bemutatják ezt a kicsiny,
Hajdú-Bihar megye északkeleti részén fekvő területet.

A Vajtó Produkció vezetője, a D1 TV-ben is munkálkodó Vajtó László műsorvezető
kollégájával már előző nap
megérkezett településünkre,

és az Éva Vendégházban eltöltött vendégéjszaka után reggel
Hutóczki Péter polgármester úr
segítségével körbejárták községünket, és felvételt készítettek
a különböző vállalkozásokról
és Fülöp látnivalóiról, s közben interjúkat készítettek a
helységünkben élő, itt dolgozó
személyekkel.
Délután a forgatás a Művelődési Házban folytatódott, ahol
először betekintést nyerhettek
a Nyugdíjas Klub életébe, a

A gyermekek nagyon várták
ezt az alkalmat, hiszen már a
hétfői próbán nagy örömmel
újságolta az egyik kislány:
„Benne leszünk a tévében!”. A

A Vajtó és a Világ című
útifilm-sorozat műsorvezetője
megígérte, amint a nyilvánosság számára is elérhető lesz a
film községünkről, tájékoztatni

két tánccsoport között a Sulina Erika tanárnő által vezetett
Piros Mályva Népdalkör nagyon szép énekhangra épülő
programmal kedveskedett a
stábnak és a megjelenteknek.
Természetesen a kamera előtti
beszélgetések itt sem maradtak
el, és összességében tévéseink
elégedetten zárhatták a mai napot, hiszen bőven volt forgatni
való településünkről és az itt
lakókról.

fognak róla, és a honlapunkon
is megjeleníthetjük a felvételt.

csigakészítés rejtelmeibe, majd
a Gégény Liza táncoktató által felkészített helyi mazsorett
és hip-hop csoport mutatta be
tánctudását.

Köszönjük szépen a Vajtó
Produkciónak, hogy öregbítik
Fülöp hírnevét, és reméljük,
hogy a televízió nézőknek is
tetszeni fog ez a még országszerte kevésbé ismert ligetaljai
gyöngyszem.
Török Tamás
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