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7. Fülöpi Gasztronómiai
és Kulturális Fesztivál

Nagysikerű rendezvénynek adott otthont 2017. 04. 22-én a
Fülöpi Művelődési Ház, melyben 7. alkalommal rendeztük meg
a Gasztronómiai és Kulturális Fesztivált.

Böjte Csaba testvér
Fülöpön

Kirándulni voltunk

2016. augusztus 26-án Hutóczki Péter
polgármester úr és Tapasztó János
római katolikus kanonok atya vezetésével, Kiss Attila és Kissné Terdik Erzsébet szervezésével Déván járt egy
fülöpi csoport, ahová a községünk és
a környékbeliek adományait vitték el
a Szent Ferenc Alapítvány gyermekei
számára. A településen találkoztak
és beszélgettek Böjte Csaba atyával,
aki megígérte, hogy el fog látogatni
Fülöpre.

A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulói 2017. április 25-én
ellátogattak a debreceni reptérre és
betekintést nyerhettek a vizi élővilág
rejtelmeibe a természettárban. Azok
a gyerekek vehettek részt a kiránduláson, akik egész évben rendszeresen
részt vettek az istentiszteleteken. A kirándulás a Gyermekekért Alapítvány
Fülöp támogatásával jött létre.

5. oldal >>

8. oldal >>

Anyák napja
az óvodában
Április 29 -én tartottuk meg a községi anyák napi, majd május 5-én az
óvodai anyák napi műsorunkat. Az
idén a két csoportban közös műsorral készültek a gyerekek, ahová
anyukák, nagymamák, déd mamák
látogattak el.

10. oldal >>
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Önkormányzati
hírek

A Képviselő-testület 5
önkormányzati rendeletet alkotott:
9/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet
a települési támogatás és
szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 3/2015.
(II.25.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
10/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet az
avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri
tűzgyújtás helyi szabályairól szóló 7/2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
11/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzati tulajdonban álló közterület
filmforgatási célú használat rendjéről.
12/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2014.
(III. 04.) KT. sz. rendeletének módosításáról
13/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet az
egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen
kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezéséről és az eljárásban fizetendő
díj mértékéről

SZÜLETÉSEK
Czuper Benett Tamás – 2017. április 16.
Pogány Bence – 2017. április 27.
Ruha Milán Dominik – 2017. május 4.
Szurovecz Krisztofer Áron – 2017. május 15.
Köszöntjük őket!
HÁZASSÁGOK
Balogh Dzsenifer és Szatmári László
2017. április 22.
Szoboszlai Szilvia és Velőti Zsolt
2017. május 6.
Szívből gratulálunk!
HALÁLOZÁSOK
Maticsák János – 2017. március 14.
Hegedüs László – 2017. március 27.
Ruszin János – 2017. március 30.
Gönczi Istvánné – 2017. április 16.
Emléküket kegyelettel megőrizzük!

FÜLÖPI HÍREK

2017. MÁJUS

7. Fülöpi Gasztronómiai
és Kulturális Fesztivál
Nagysikerű rendezvénynek adott otthont 2017.04.22-én a Fülöpi Művelődési
Ház, melyben 7. alkalommal rendeztük
meg a Gasztronómiai és Kulturális Fesztivált.
A képviselők, az Önkormányzat és Művelődési Ház dolgozói, a Fülöpi Óvoda szakácsai, dolgozói, a Helyi Értéktár Bizottság tagjai, a lakosok szorgos, segítőkész,
és önfeláldozó munkája előzte meg ezt
a napot: hurka, kolbász és toros káposzta készítése, sütése, a terem díszítéshez
szükséges anyagok összegyűjtése, és az
esemény helyszínének díszítése, melyet
Somogyi László Gábor tanár úr irányított.
Ünnepi köntösbe öltözött a Művelődési
Ház nagyterme: gyönyörű szőtt, varrott
terítők, abroszok, kötények, ablak szőttesek, és sok egyéb más régiség ékesítette a
falu lakóinak gyűjteményét, amely készen
állt a rendezvény megnyitására.

A Képviselő-testület az alábbi témákban hozott határozatot az elmúlt ülések alkalmával:
 Intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról
döntés
 Közmeghallgatás anyagának megtárgyalása
 Egészségügyben dolgozók kedvezményes
ételezésének biztosítása.
 Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
 Ingatlan tulajdonjog rendezése
 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása (járda
felújítás)

Anyakönyvi
hírek

2017. MÁJUS

Hutóczki Péter polgármester úr a megjelentek köszöntése után kiemelte, a mai napon is
bizonyított a helyi közösség, hiszen a lakók
összefogása és összetartó ereje, és az együtt
való cselekvés mind a település előrelépését
eredményezi. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik valamilyen formában hozzásegítették
ezt a napot a sikerességhez.
Tasó László államtitkár úr,
a rendezvény fővédnöke,
megnyitó beszédében tanulságos, pozitív gondolatokat osztott meg velünk,
mely szintén a Fülöp község
lakóinak és közösségének
összetartó erejét igazolta,
amit most is bizonyított a
falu lakossága. Illés Éva, a
Fülöpi Értékőrzők Köre és
a Piros Mályva Népdalkör
tagja a régmúltból idézett
néhány gondolatot a gasztronómia jelentőségéről.
Ezzel az idézettel kezdte
beszédét: „Úgy tetszik, hogy
jó helyen vagyunk itt, úgy

tetszik, hogy máskor is voltunk itt”. Valóban
ennél jobb helyen nem is lehettünk volna. Egyik
oldalon az ínycsiklandozó étkek, másik oldalon
pedig a szemet gyönyörködtető sütemények
vettek körbe bennünket. Mielőtt átadtuk magunkat az élvezetnek, egy rövid időutazásra
hívta a nézőket. Az emberek régmúlt életéről,
az étel megtermesztéséhez szükséges teendőkről, megélhetésének fontos momentumairól beszélt. „Ahhoz, hogy a család asztalára
minden nap kerüljön étel, egész éves kemény
munkára volt szükség”. Amit megtermeltek,
abból gazdálkodtak, boltból csak néhány dolgot vásároltak. Beszélt a kenyérfogyasztásról,
annak sütéséről, a jó minőség megtartásáról,
a dagasztásról, és néhány gondolatot felelevenített szüleink, nagyszüleink életéről. Másik
fontos momentumként, eseményként a disznóölést említette. A hús, ami az asztalra került,
és azok különböző elkészítési formáját elevenítette fel: a disznólábfogást, a szalmával való
perzselést, a szalonna fontosságát, a zsírsütést, a hús
felhasználását füstöléssel.
„Mire eljött a tél, a termés be
lett takarítva, a kamra meg
volt telve minden földi jóval”
- mondta záró gondolatként
Évike az előadásában.
Mint ahogy a mi asztalaink is meg vannak telve!
A délelőtt folyamán a lakosok folyamatosan hozták
az elkészített finomságokat: a káposztalevest, a bablevest, a slambucot, a toros
káposztát, hurkát, kolbászt,
a töltött káposztát tengeri
kásával, a kenyérlángost,
a házi kenyeret. Került az
asztalra még káposztás
paszulyleves, tárkonyos
csirkeragu leves, halászlé, húsvéti sárgatúró és töltött tyúk, csorbaleves, csülökpörkölt,
rongyos lángos, fánk, cinke, és még sok fel
nem sorolt ételféleség és sütemény, melyeket
a szervezők a megterített asztalon ízlésesen
tálaltak. Ebben az évben 35 féle süteményt,
25 féle főételt és 15 féle levest kóstolhattunk

A Fülöpi Hírek, Fülöp község kéthavonta megjelenő közéleti lapja
Felelős szerkesztők: Furó Tiborné, Török Tamás, Jekk Gergő • Szerkesztőség címe: 4266 Fülöp, Arany J. u. 21.,
Telefon: (52) 208-473, e-mail: fulop.muvhaz@gmail.com • Kiadja: Fülöp Község Önkormányzata, 650 példányban
Lapalapító: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Készült: Center-Print Nyomda Kft., 4027 Debrecen, Füredi út 76.

meg. A hagyományokhoz hűen most is ízléses
receptfüzetben örökítettük meg az ízek világát, az ételféleségeket, az időben eljuttatott
receptleírásokat. Végre megkezdődött a várva
várt kóstolgatás. Minden főző, ételkészítő
kínálgatta specialitásait. Nagy sikert aratott
az ételkóstoló! Mindenki megtapasztalhatta, hogy a helyi és környékbeli asszonyok
és férfiak milyen remekbe szabott ételeket
tudnak készíteni. Az eledelek kelendőségét
az is alátámasztotta, hogy a műsorok végére
már elfogytak a finomabbnál finomabb étkek.
Ezt követően elkezdődött a művészeti csoportok bemutatója. A Piros Mályva
Népdalkör mezőségi szórakoztató népdalcsokorral, illetve külön erre az alkalomra
ételekről szóló vegyes stílusú népdalokkal,
majd a „Mert a nézését, meg a járását” című

dallal szórakoztatta a nézőket. Közben a Búzavirág
Néptáncegyüttes mezőségi,
kalotaszegi, szilágysági és
szatmári táncokat adott elő
hatalmas sikerrel. A tavaly
decemberben alakult, Gégény Liza táncoktató által
felkészített helyi mazsorettesek és a hip-hop csoport
bemutatkozó előadása is
nagy tetszést aratott a közönség körében.
A színpadon a köszönet
percei
következtek,
ugyanis Hutóczki Péter polgármester úr, Furó Tiborné
önkormányzati képviselő és
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
oklevelet, Fülöp feliratú kötényt
és receptfüzetet ajándékozott
mindazoknak, akik az étkeket
készítették, illetve bármilyen
formában hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
A műsor folytatásaként a hajdúsámsoni Farkas testvérpár
gitárral és szintetizátorral kísért énekes produkciója szórakoztatta a nézőket. Az est fénypontjaként, az Apostol együttes
varázsolta el a vendégeket, akik
hálájuk jeleként szűnni nem
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akaró tapsáradattal örvendeztették meg a
népszerű zenekart. A hangulat tetőpontját
az adta, hogy az előadás végén az Apostol
együttes a Piros Mályva népdalkörrel együtt
lépett színpadra, ahol a Fülöp feliratú kötény
ékesítette az együttes öltözetét.
A sikeresen zárult nap után Hutóczki Péter
polgármester úr mindenkinek megköszönte
önzetlen munkáját. Reméljük, hogy jövőre is
hasonló színvonalon folytatódik a fülöpiek
életében a hagyományainkat minden évben
felelevenítő gasztronómiai fesztivál.
Furó Tiborné

Minden út Máriapócsra vezet
A szólás szerint „Minden út Rómába
vezet”, de mi fülöpiek mégis minden évben
Máriapócsra zarándokolunk. Nemcsak a
közelsége miatt, hanem mert ez a kicsiny
nyírségi város nagyon sokat jelent nekünk, hiszen a település görögkatolikus
bazilikájában található a könnyező Szűz
Mária kegyképe. Idén május 1-jén, hétfőn, önkormányzatunk jóvoltából immár
hetedik alkalommal vehettünk részt a
Fülöp napi búcsún, melyre minden kedves
érdeklődőt szeretettel vártunk.
Reggel 8 óra után a fülöpi görögkatolikus
templomtól indultunk Máriapócsra mintegy
100 fő részvételével, s nagy örömünkre iskoláskorú gyermekek is szép számmal csatlakoztak zarándoklatunkhoz. Úti célunkhoz
közeledve lélekben is készültünk a mennyei
Édesanyánkkal való találkozásra, hiszen
menetközben énekszó és csendes imádság is
köszöntötte az Istenszülőt. Megérkezésünkkor Csingi Zoltán görögkatolikus paróchus
atya vezetésével ünnepélyesen bevonultunk
a bazilikába, és a Szűz Máriát dicsőítő énekek alatt lehetőség nyílott a kegyképpel való
értetkőzésre is. A római katolikus szentmise
előtt Hutócki Péter polgármester úr községünk nevében köszöntötte és megajándékozta
a szertartást végző Pásztor Károly apát atyát.
Károly atya szentbeszédében elmondta,
Isten az embernek értelmet és akaratot
adott teremtésekor. Ezt a tulajdonságot az
ember rosszra használta, bűnt követett el.
Isten nem hagyta magára az emberiséget,
hanem elküldte Szent Fiát, hogy megváltson bennünket. Egy író története szerint egy
pók nagy fészket akart magának, szőtt egy
szálat a fáról, azon majdnem lemászott a
földig, majd ott hatalmas pókhálót font. Jól
élt, sok rovar akadt a hálójába, megnőtt a

potroha. Egyszer aztán kevés élelem akadt, s
mászkálás közben észrevette a szálat, amin
leereszkedett. Nem ismerte fel, elharapta

azt, és ennek köszönhetően az egész háló
szétesett. Mi emberek is sokszor elszakítjuk
bűneinkkel a szálat, mely összeköt Istennel,
de a Teremtő úgy döntött, megmenti szeretett

teremtményét. Istenhez úgy tudunk visszatérni, ha bűnbánatot tartunk, mint a tékozló

fiú a példabeszédben. Ki kell takarítani a
lelkünket, hogy újból tiszták legyünk.
100 éve a portugáliai Fatimában a Szűzanya megjelent három gyermeknek, és arra
kérte őket, imádkozzanak a bűnösökért, és
kérjék arra őket, hogy térjenek meg, mert
a bűn csak rosszat hoz mindenkinek. Az
emberiség jövője égi Édesanyánk kezében
van, hallgassunk a szavára, és kövessük a
Fiát! Károly atya egyszer első pénteki látogatásán beszélgetett egy nagymamával, aki
hatodmagával élt egy házban. Az idős néni azt
mondta, egyedül ő imádkozik az épületben,
halála után már nem lesz fohász a helységben.
Pásztor atya feltette a kérdést, vajon hány
olyan ház lehet, ahol nincs imádság. Keresni
kell a kapcsolatot Istennel az imán keresztül is, mert Ő meghallgat minket. Szűzanya
is imádkozik érettünk, szeret bennünket,
hisz a gyermekei vagyunk. Máriapócson is
az emberek az édesanyát keresik, ahogy az
ének is mondja: „Nem vagyunk árvák, van
édesanyánk”. Mossuk le magunkat ezen a
kegyhelyen, s ezáltal tisztán térhetünk haza.
A szentmise végén imádkoztunk Tapasztó
János kanonok atya felépüléséért. A szertartás után az önkormányzatunknak által biztosított pogácsával és ásványvízzel kínáltuk
a zarándokokat, majd lehetőség nyílott egy
kis pihenésre, vagy vásárolgatásra a kegytárgyboltokban. Hazautazásunk előtt még
visszatértünk a templomba, elbúcsúztunk
Szűz Máriától. Köszönjük szépen a szervezőknek a mai napot, s reméljük, jövőre újból
visszatérünk ide Fülöp napján. Köszönjük
égi Édesanyánknak is a vendégfogadást, aki
a Szent Fiához vezető utat mutatja nekünk,
és szerető szívvel próbál minket az üdvösség
irányába terelni.
Török Tamás
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Anyák napja
a Művelődési Házban
A hagyományokhoz híven
2017. április 29-én, szombaton
ismét köszöntöttük az édesanyákat és nagymamákat a
Fülöpi Művelődési Házban. A
szokásokhoz hűen idén is sokan
megtisztelték jelenlétükkel az
ünnepi műsort.

Kezdésként az óvodások leptek
meg mindenkit egy remek előadással, és életvidám produkciójuk
kiváló alaphangot adott a mai napnak. Kozma Ferencné óvodavezető
és Hutóczki Valéria óvodapedagógus nagyszerűen felkészítették a
gyerekeket, akik láthatóan nagyon
jól érezték magukat a színpadon, és
szemmel láthatóan örültek, hogy
köszönthették az édesanyákat. Utolsó produkciójukkal
a nagymamáknak kedveskedtek, eltáncolták és elmutogatták nekünk, hogy miért is
nélkülözhetetlenek a „nagyik”
számunkra.
A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 3. osztályos diákjai Kulcsár Katalin
és Mudra Éva tanárnők felkészítésével Pinokkió dalát
táncolták el. Annak a fabábunak, akinek minden vágya
az volt, hogy hús-vér gyermek
legyen, de ahhoz, hogy ez teljesüljön, rengeteg kalandon
és próbatételen kellett átesnie. A harmadikosok tánca
jól sikerült, hiszen a végén a
zene ritmusával együtt szólt
a megjelentek tapsa.
Ezután Sulina Erika tanárnő
felkészítésével a 4. osztály a Szemedbe nézve című műsora egy iskolában zajlott, ahol a gyermekek
anyák napi ünnepségre készültek.
A főszereplő Ili nagyon tartott
az előadástól, félt, hogy el fogja
rontani a szerepét. A tanár néni
és az osztálytársai bíztatták őt,
próbálták a terhet levenni róla, és
önbizalmat önteni belé. Minden jó,
ha jó a vége, az előadás sikert aratott, és Ili is ügyesen szerepelt. Ez a
műsor nagyon illett a mai naphoz,
az édesanyák is „megtapasztalhatták”,milyen sok felkészüléssel jár
az, hogy a gyerekek kedveskedni
tudjanak nekik.
Az iskolásokat követően a Bú-

zavirág Néptánccsoport és a Piros
Mályva Népdalkör kedveskedett
minden anyukának és nagymamának a megszokott magas színvonalú produkciókkal.
Az anyák napi műsor Hutóczki
Péter polgármester úr gondolataival zárult. Településünk vezetője
Böjte Csaba testvért idézte, aki
szerint a virág is
a fényre néz. Mi
is megpróbálunk
a fényre nézni,
arra a fényre, aki
minket a világra
hozott. Mindenkiben meg van
az otthon iránti
vágy, bármerre
is sodort minket
az élet ebben a
világban, és meg
van az az étel,
melyet a világon
a legjobban édesanyánk tud elkészíteni. Sokan mondják, az Isten
azért teremtette az édesanyát,
mert Ő nem tud mindenhol ott
lenni. Természetesen ez így nem
igaz, de mondanivalója kifejezi az
anyukák fontosságát. Az anyáknak
a magyarság fenntartásában is nagyon jelentős szerepe van, hiszen
ha nem hoznának világra gyerme-

keket a magyar asszonyok, nemzetünk kihalásra lenne ítélve. Polgármester úr befejezésül elmondta,
azért is tartjuk az idén ilyen korán
az anyák napi rendezvényt, hogy
minél hosszabban tartson ez a szép
ceremónia, az édesanyák köszöntése a számunkra. Az ünnepség
végén Csingi Zoltán görög katolikus paróchus atya kérte Isten
áldását az ünnepeltekre, majd polgármester úr, önkormányzatunk
dolgozói, és a képviselőtestületi
tagok községünk nevében egy-egy
cserép virággal ajándékozták meg
az ünnepelteket.
Isten éltesse az édesanyákat és
nagymamákat sokáig!
Török Tamás
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Tapasztó János atya
kettős jubileuma
Tapasztó János római katolikus
kanonok atya ez év április 2-án
töltötte be 70. életévét, és április
3-án ünnepelte pappá szentelésének 45. évfordulóját. Ez alkalomból születésnapján, vasárnap
délután 3 órakor a fülöpi római
katolikus templomban ünnepi
hálaadó szentmisére invitálta a
híveket. Hála Istennek, a kanonok
atya egészsége is sokat javult, és
betegségéből lábadozva fizikailag
kicsit gyenge volt még ugyan, de
lélekben annál erősebben tudott
készülni erre az ünnepi eseményre.
A hálaadó szentmisén részt vett a
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
megyéspüspöke, Palánki Ferenc, aki
együtt koncelebrált Bosák Nándor
nyugalmazott megyéspüspökkel, Tapasztó János atyával, és a jelenlévő
római katolikus és görögkatolikus
atyákkal. A szertartáson Komor Csaba lelkész úr képviselte a református
egyházat. Tasó László, a Miniszterelnökség államtitkára, több környező
település polgármestere, intézményvezetők és képviselőik, és természetesen a hívek sokasága is megtisztelte
jelenlétével a jubiláló atyát.
Az ünnepélyes bevonulás után településünk vezetője, Hutóczki Péter
polgármester úr köszöntötte kanonok
atyát, és kiemelte, hogy a 45 év alatt
szentmisék, keresztelők, házasságok,
temetések és egyéb szertartások sokaságát végezte az atya a Jó Isten segítségével, és most 3 és fél hónap hosszas
betegség után reményeink szerint
még sokáig folytatni tudja Istent és
egyházat szolgáló munkáját. Ezután
községünk polgármestere és a Fülöpi Római Katolikus egyházközség
nevében Hutóczki Imre képviselőtag
megajándékozták az ünnepeltet és
egyházmegyénk püspökét is. A Néri
Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola nevében Szilágyi Ádám verssel
köszöntötte kanonok atyát.
A szentmise evangéliumi szakaszában Lázár feltámasztásának történetét hallhattuk, és Palánki Ferenc
megyéspüspök atya szentbeszédében
elmondta, ennek első része nagyon
aktuális Tapasztó atya szempontjából, hiszen ahogy Lázár és az ünnepelt
esetében is helytálló, ez a betegség
Isten dicsőségére lesz az ő életében.
Aztán szintén a kerek születésnapos
atyára mondhatjuk, hogy ő Jézus barátja, csakúgy, mint a feltámasztott.
Püspök atya megemlítette a közösség összetartó erejének a fontosságát, hiszen ma már a sok szörnyűség
láttán meg sem rendülünk egy-egy
tragikus esemény kapcsán, hanem
továbblépünk, mintha mi sem történt volna. János atya műtétje során
a fülöpi hívek közösen imádkoztak,
megjelent az összetartozás tudata, és
lám, a csoda megtörtént, a műtét után
a tályog helye eltűnt. Jézus Krisztus az
örökkévalóság távlatában gondolkodik, de látni akarja, hogy mit érzünk,
engedi felszínre törni gondolatain-

kat. A nagyböjt fontos aspektusa is a
másikra való odafigyelés, a törődés.
Márta, Lázár testvére megvallotta
Jézusról, hogy Ő a Messiás, az Isten
Fia, aki a világba jön, de amint a sírhoz
értek, és a Megváltó kérte, hogy hengerítsék el a követ, megrendült a hite,
és azt mondta, már szaga van, hiszen
negyednapos halott. Krisztus válaszában azt mondta, nemde megmondtam,
ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét.
János atya végig hitt a gyógyulásában.
A püspök atya homíliájának végén
hálát adott ezért a napért, és arra kért
bennünket, fogadjuk meg Jézus szavait, aki azt mondta Lázárnak: „Jöjj
ki!”. Lépjünk ki mi is a bűn börtönéből,
hiszen nem az a csoda, ha Isten teljesíti kéréseinket, hanem ha az ember
teljesíti Isten akaratát.
A szentmise végén püspök atya
átnyújtotta Ferenc pápa áldását az
ünnepeltnek, majd Tasó László államtitkár úr beszédében kitért a kanonok atya papi jelmondatára: „Te vagy
Uram, én reményem, ne hagyj soha
szégyent érnem!”. Ez egy olyan ember jelmondata, akinek legféltettebb
kincse a becsülete. János atya a sok
akadály ellenére is jelmondatához híven látja el szolgálatát. Államtitkár úr
megköszönte Istennek, hogy erre irányította János atyát, és jó egészséget
kívánt további munkájához. Ezután a
fülöpi görögkatolikusok nevében Furó
Tibor világi elnök, a bánházi hívek
képviseletében pedig Vajtu József
és felesége, Boriska néni köszöntötték kanonok atyát, aki mindenkinek
megköszönte a jókívánságokat és a
sok imádságot.
Az ünnepi szentmise után a Fülöpi Művelődési Házban az ajándékok
átadása után Nyíri Béla, Nyírábrány
polgármestere köszöntötte János
atyát, majd Popovics Ferencné, a
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola igazgatónője idézte fel az
ünnepelt életútját humoros formában.
A köszöntők után a Búzavirág Néptánccsoport kedveskedett egy műsorral az atyának és a vendégeknek,
majd a közösen elfogyasztott vacsora
után meglepetésként előkerült egy
ünnepi torta is
Köszönjük szépen Tapasztó János
atyának a türelmes és alázatos szolgálatát, és Isten áldását és jó egészséget
kérünk további munkájához! Isten
éltesse sokáig!
Török Tamás
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Böjte Csaba testvér
Fülöpön
2016. augusztus 26-án Hutóczki Péter polgármester úr és
Tapasztó János római katolikus kanonok atya vezetésével,
Kiss Attila és Kissné Terdik
Erzsébet szervezésével Déván
járt egy fülöpi csoport, ahová a
községünk és a környékbeliek
adományait vitték el a Szent
Ferenc Alapítvány gyermekei
számára. A településen találkoztak és beszélgettek Böjte Csaba
atyával, aki megígérte, hogy el
fog látogatni Fülöpre.
2017. március 24-én, pénteken
elérkezett a várva-várt pillanat,
Böjte Csaba megérkezett hozzánk
kíséretével, s mi szerény ebéddel
kínáltuk a Felvidékről érkező, és
a hosszú utazástól kissé elfáradó
vendégeinket.
Az étkezés után délután fél 2-kor
kezdődött a ferences szerzetes
előadása a Művelődési Házban, mely előtt
településünk
polgármestere
köszöntötte az
atyát és minden jelenlévőt,
köztük nagy
örömünkre a betegségéből lábadozó Tapasztó
János kanonok
atyát is, majd
Illés Éva Istent
dicsérő énekkel lepte meg
a nagytermet
teljesen megtöltő hallgatóságot.
Csaba testvér előadása elején
kihangsúlyozta, hogy a nemzetpolitikai államtitkárság a 2017-es
évet Szent László-emlékévvé nyilvánította, és bizony példát vehetünk
nagy királyunkról, aki az ellenséget
nem megsemmisíteni akarta, hanem inkább integrálni, hogy majd
a következő háborúban már ők is
magyar hazánkért harcoljanak.
Ezután beszélt a 10 parancsolat 1.
parancsának fontosságáról: „Uradat,
Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Sokan hamis képet alkotnak
Istenről, olyat, melyre Böjte atya is
azt mondta, bizony, ezt az Istent én
sem imádom, mert számomra az Isten fogalma teljesen más, mint amit
egyesek gondolnak a Teremtőről.
Az én általam imádott Isten jó és
megbocsátó. Csaba testvér kiemelte,
Jézus gyermekként érkezett hozzánk, pedig könnyebb lett volna felnőttként közénk jönnie, de vállalta
a kisdedi gyengeséget, és örömmel
turkált és kapaszkodott a pásztorok szakállába, hiszen közösségben
akart velünk lenni.
A Szent Ferenc Alapítvány vezetője elmondta, egyszer felvett egy
stoppost, aki elég becsmérlően beszélt feleségéről, mire Csaba testvér

felszólította, ha nem mond valami jót
asszonyáról, akkor megáll, és kiszállítja őt a járművéből. Erre a stoppos
megemlítette, elég jó palacsintát készít a neje, majd az út végéhez érve
kiderült, egész kedves és szeretni
való felesége van, csak „nehéz” ezt
kimondani.
Egyszer a dévai otthonba költözött egy asszony több gyermekével,
ugyanis összeveszett az urával. A
férj többször kérte telefonon az atyát,
küldje vissza őket, de a kérések ellenére sem ment haza a család. A
férfi teljesen elkeseredett, de aztán
a helyzet megoldódott, a família újra
egymásra talált, csak egyszerűen
azokat az érzelmeket kellett szavakba önteni, melyeket az apa érzett
családja iránt.
Csaba testvér kiemelte, hogy a
gondokat nem mindig tudjuk megoldani, ezért is fontos, hogy az emberekben legyen
humor, hogy legalább elviselhetőbbé váljanak a
problémák.
Jézus nem
szidta le feltámadása után
az emmauszi
tanítványokat,
hogy
merre
voltak a szenvedései közben,
pedig Böjte atya
viccesen megjegyezte, ha a
Megváltó székely származású lenne, biztos
lett volna pár
„keresetlen” szava hozzájuk. Jézus
megbocsátó ereje hatalmas. A második csodálatos halfogást követően tanítványait sem bántotta, hogy
szinte kivétel nélkül magára hagyták
haláltusájában, hanem együtt evett
velük, és továbbra sem szűnt meg a
szeretete irántuk.
Az előadás nagy sikert aratott.
Polgármester úr Böjte Csaba testvért
és ezen esemény létrejöttében nagy
szerepet vállaló Emerencia nővért
is megajándékozta településünk nevében. Köszönet illeti Kissné Terdik
Erzsébet aljegyzőt is, aki tartotta
a kapcsolatot az alapítvánnyal, és
nagy érdemei voltak abban, hogya
ferences szerzetes atya községünkbe
látogatott.
Az előadás alatt, és után Böjte
Csaba könyveit lehetett megvásárolni, melyeket a szerző személyesen
dedikált, aki a befolyt összeggel és a
nagyteremben gyűjtött adományokkal is otthonait támogatja.
Csaba testvérre és segítői munkásságára Isten áldását kérjük, és
mindazokra is, akik valamilyen
formában támogatják a rászoruló
gyermekeket!
Török Tamás
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Fülöp Község Önkormányzatának közmeghallgatása
2017. március 31-én, pénteken Fülöp Község Önkormányzata közmeghallgatást
tartott a Fülöpi Művelődési
Ház nagytermében. Hutóczki
Péter polgármester úr köszöntötte a megjelenő vendégeket,
majd átadta a szót Dr. Rácz
Norbertnek, a Vámospércsi
Járóbeteg Szakellátó Központ
vezetőjének.
Igazgató úr elmondta, hogy
nagyon sok beteget látnak el, az
intézmény kihasználtsága 140
%-os. A szakmai színvonal magas,
de ahhoz, hogy ezt tartani tudják,
szükség lesz a hozzájuk tartozó
településsekkel való egyeztetésre
is a hosszú várólisták elkerülése
érdekében. Ezután szakemberek
tájékoztatóját hallhattuk a településképi arculati kézikönyv és
településképi rendelet megalkotásának megkezdéséről.
Az előadások után polgármester úr
beszá molót
tartott a tavalyi
év eredményeiről és az idei év
terveiről. Elmondta, hogy a
2016-os esztendő nyugodt, de
tartalmas volt.
A tanyafejlesztési program
keretében a
tanyagondnoki fejlesztésre
támogatást
nyertünk. Elkészült a Büszkeségpont kialakítása a Művelődési
Ház parkjában 56-os emlékmű
formájában, melyre az áldozatok
nevei fel fognak kerülni, ehhez
kérjük a lakosság segítségét is.
A közfoglalkoztatás keretében
beszerzésre került a kis értékű
tárgyi eszközökön túl egy kerti
traktor és egy permetező.
Településünk vezetője köszönetét fejezte ki a Nyírábránnyal
közös Önkormányzati Hivatallal
való jó együttműködésért Nyiri
Béla polgármester úrnak és Dr.
Csősz Péter jegyző úrnak.
Szó esett még többek között
önkormányzatunk
adóbevételeiről, a
szociális ellátásokról, a közfoglalkoztatásról, és a
költségvetésről. A
már hagyományos
rendezvényeinket
tavaly is megrendeztük, és az idén
is meg szeretnénk
rendezni. A helyi
egyházakat továbbra is támogatjuk.
Polgármester úr
beszélt a tervezett

fejlesztésekről is, melyek egy
részére támogatást nyertünk, a
továbbiak nagyobb hányada pedig a még függőben lévő pályázati
elbírálásokon is múlik. Említésre
került a közvilágítás karbantartása és a szilárd hulladék elszállítása is.
Fontos változás volt községünk
életében, hogy a helyi általános
iskola egyházi fenntartásba került
Sajnálatos módon településünkön megjelent a rüh fertőzés, ennek megszüntetésére az
önkormányzat és az intézmények,
hatóságok mindent megtettek.
A beszámoló végén községünk
vezetője megköszönte a segítséget
és az együttműködést a Miniszterelnökség államtitkárának,
Tasó László úrnak, a Hajdú-Bihar
Megyei Közgyűlés alelnökének,
Tasi Sándor úrnak, Fülöp Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének, a
munkatársaknak, az intézmények dolgozóinak, az
egyházaknak,
a civil szervezeteknek, és
természetesen
a lakosságnak.
A következő előadó a
Hajdúhadházi
R endőrkapitányság vezetője, Asztalos
János őrnagy
úr volt, aki felhívta a figyelmet, vigyázzunk a
telefonos átverésekre, illetve ha
számunkra idegen emberek látogatnak hozzánk, legyünk éberek.
Elmondta még, hogy az ittas kerékpározásnak és az ittas vezetésnek nagy veszélyei vannak, akár
emberi életekbe is kerülhetnek
az ebből adódó balesetek.
A közmeghallgatás végén Hutóczki Péter polgármester úr
megköszönte a részvételt és a
meghallgatást, és további jó és
eredményes munkát kívánt mindenkinek.
Török Tamás
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Húsvéti árnyjáték
Húsvét a keresztyénség legnagyobb ünnepe. Ezen a húsvéton
is a feltámadt és élő Úr Jézust
fogjuk ünnepelni. Ennek alkalmából a Néri Szent Fülöp
Katolikus Általános Iskola 6.
és 8. osztályos tanulói Jézus keresztútját és feltámadásának
történetét adták elő 2017. április
12-én szerdán. A nagypénteki
eseményeket a katolikus hagyomány 15 egymást követő stáción
keresztül mutatja be, s eszerint
lett a gyerekek által is előadva.
A feldolgozás módja igen különleges volt, hiszen zenés árnyjáték formájában jelenítették meg
mindezt a Fülöpi Művelődési
Ház színpadán a gyermekek.

ezúton is megköszönik mindazok
segítségét, akik bármilyen formában is hozzájárultak az előadás
sikeréhez.
A település lakói is lehetőséget
kaptak arra, hogy megtekintsék az
árnyjátékot, hogy a gyermekekkel
együtt ők is részesei lehessenek a
húsvéti ünnepre való felkészülésnek.
Az előadást Katona Zoltán húsvéti gondolatai nyitották meg, majd a
gyerekek lélekemelő, csodálatos árnyjátékát tekinthettük meg, melynek zenei kíséretét többek között
Bach: Máté passiója adta.
Köszönjük Pótor Katalin és Katona Zoltán hitoktatónak valamint
a 6. és 8. osztályokból a résztvevő

Böjte Csaba testvér
elmélkedése

2017. május 2. – kedd

Az iskola igazgatónője kezdeményezésére született meg az előadás
eme formája, amelyet Katona Zoltán római katolikus, illetve Pótor
Katalin református hitoktatók tanítottak meg a gyermekekkel, akik

tanulóknak, hogy ilyen méltóan
tudtunk megemlékezni a közelgő
ünnepről.
Pótor Katalin

Versenyeredményeink

Büszkék vagyunk iskolánk,
a Néri Szent Fülöp Katolikus
Általános Iskola 8. osztályos tanulójára, Karpács Mátéra, aki
a Tudásbajnokság megyei döntőjén 1. helyezést ért el, ezáltal
bejutott az országos döntőbe,
Szegedre! Gratulálunk Máté!
Csak így tovább!
Iskolánkból 2., 3. és 4. osztályos
gyerekek is részt vettek Nyírábrányban az Ábrányi Emil Általános
Iskolában a felolvasó versenyen
2017. 05. 02-án. 8 iskolából 40 diák
nevezett be a versenyre. Vinni
kellett minden gyermeknek egy
szabadon választott szépirodalmi
szöveget és ott fel kellett olvasnia.
A későbbiekben minden gyermek
kapott egy ismeretterjesztő idegen
szöveget, amelyet szintén fel kellett olvasniuk. Nagy örömünkre
Zöld Zsófi 3. osztályos tanulónk
3. helyezést ért el!
Gratulálunk tanítványunknak,
Szilágyi Ádám 5. osztályos tanulónak, aki a XXVI. Weöres Sándor
Országos Gyermekszínjátszó Találkozón különdíjat kapott a Lúdas
Matyi megformálásáért. Itt a szín-

játszó csoportokat értékelték és
egyedül Ádám az, akit a 250 tanuló
közül egyénileg is megdicsértek és
különdíjjal jutalmaztak az alakításáért!
Geszteréden is jártunk a Szent
László tiszteletére megrendezett
próza- és mesemondó versenyen.
Két tanulónk különdíjat ért el: az
alsósok között Hadnagy Ivett, a felsősök között pedig Szilágyi Ádám.
Mindkét tanulónknak gratulálunk!
Popovics Ferencné

2017. MÁJUS

Napi evangélium:
Abban az időben, amikor Jézus
az örök élet kenyeréről beszélt, így
szóltak hozzá a tömegből: „Hadd
lássuk, milyen csodát művelsz,
hogy higgyünk neked! Mit tudsz
tenni? Atyáink mannát ettek a
pusztában, amint az írás mondja: Égből való kenyeret adott enni
nekik.” Jézus így felelt: „Bizony,
bizony, mondom nektek; nem Mózes adott kenyeret az égből, hanem
Atyám adja az igazi mennyei kenyeret. Az az Isten kenyere, amely
leszállt a mennyből, és életet ad a
világnak.” Uram – kiáltották -, add
nekünk mindig ezt a kenyeret!” Jézus így válaszolt: „Én vagyok az élet
kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem
szomjazik sohasem.” Jn 6,30-35
Elmélkedés:
Isten végtelen szeretettel szeret,
Ő nem csak közénk jött ártatlan
gyermekként karácsony estéjén,
hanem a véres nagypéntek után
is szeretettel, mosolyogva visszajött közénk, és hisszük, valljuk a
kétezer éves egyházunkkal, hogy
köztünk is maradt a legdrágább Oltáriszentségben! Minden templom
betlehemi barlang, minden oltár
betlehemi jászol, minden szentmise karácsony éjszakája! Templomainkban, kápolnáinkban bennünket vár Jézus Krisztus, és így
szól hozzánk jóságosan: „Én vagyok
az élet kenyere. Aki hozzám jön,
nem éhezik többé; és aki bennem
hisz, nem szomjazik sohasem” Jn
6,30-35
Kedves testvéreim, mint zárt lakásból, a hosszú tél után a tavaszi
napfényre kiszabaduló gyermek,
mi is vágyva vágyjunk találkozni az

Oltáriszentségben ránk váró Megváltónkkal! Életünk, népünk minden bajára hiszem, hogy nem csak
orvosság, gyógyír az Ő jelenléte, de
tisztán látó bölcsességet, hegyeket
mozgató erőt is ad az Eukarisztia
a hozzá fordulóknak! Semmi mást
nem kell tegyünk, mint nyugodtan,
ahogy a gyermek a vakáció elején
kifekszik napfürdőzni, mi is üljünk
le az oltár elé, és hagyjuk, hogy szeressen az Isten, gyöngéd jósággal
szeretgessen bennünket! Bízzunk
Teremtőnkben, hisz végtelen türelemmel, mint ahogyan te is óvatosan kinyújtod finom magokkal
telt kezedet egy kismadár felé, Ő
is végtelen gyöngédséggel szeretné
megérinteni lelkedet! Ha hagyod,
lassan, szépen kisepri életedből
fájdalmas gyarlóságaidat, lehúzó
bűneidet, irgalmas gyöngédséggel fürdet, megtisztít, majd szépen
drága erényekbe öltöztet! Indulj el
bátran az imádság útján, nem kell
kapkodj, az örökkévalóság előtted
van, biztos, hogy célba érsz! Lassan, szépen, lépésről lépésre, ahogy
egy erős férfi vezeti szíve választottját a táncban, téged is vezetni
fog szerelmes Istened! Bízzál benne, elég hatalmas ahhoz, hogy a jó
munkát, mit a szívedben elkezd, jó
végre vigye!
Szent Ferenc atyánk drága szavait, mint kisebb testvéretek, nem
győzöm ismételni: „Kérve kérem
összes testvéreimet, hogy elhárítva
minden akadályt és félretéve minden gondot és aggódást, amennyire
csak tudják, tiszta szívvel és tiszta lélekkel szolgálják, szeressék,
imádják és tiszteljék az Úristent,
mert Ő mindenekfölött ezt kívánja
tőlünk.” (1 Reg 22,13,19,26)
Szeretettel, Csaba testvér
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Egy nyelvet beszélünk?
Az Úr Bábelnél összezavarta az emberek nyelvét, hogy ne értsék egymást, az első pünkösdkor
pedig elküldte Szentlelkét, hogy minden ember
megértse a másik nyelvét. Ma is tapasztalhatjuk,
hogy a világban előforduló nyelvek sokszor akadályt képeznek az emberek közé, és nem értik
meg, hogy mit mond a másik. De az ellenkezőjét
is tapasztalhatjuk, amikor több nemzet szülötte
megtalálja azt a közös nyelvet, melyen megérthetik egymást. Azonban egyáltalán nem mindegy,
hogy milyen célra használjuk a beszélt nyelvet.
Bábelnél habár egy az emberek nyelve, mégis
rossz célra használják azt, mert saját maguknak
akarnak nevet, rangot, érdemet és dicsőséget
szerezni az emberek. Saját dicsőséget az Isten
segítsége nélkül. Égig érő tornyot építettek, hogy
nevet szerezzenek maguknak.
Ma mit látunk a világban? Tornyokat. Olyan
tornyok épülnek ma is a világon, melyek az égig

érnek, felhőkarcolók. És a világ leggazdagabb országai, Amerikától a Közel-Keleten át egészen a
Távol-Keleti Ázsiáig azon versengenek, hogy kié
a legmagasabb torony. Hiszen szerintük, amelyik
ország tornya a legmagasabb, azé a legnagyobb
dicsőség a földön. De találunk ilyen tornyokat a
környezetünkben is, magunkban is. Hány olyan
ember él körülöttünk, akinek státuszszimbólumok kellenek ahhoz, hogy önmagát értékesnek
tartsa. Egy álomház, egy méregdrága sportautó,
a legújabb mobiltelefon, mindegyik a legmodernebb felszereltséggel. Az ilyen embereket az
sem érdekli, hogy nincsen rá pénzük. Inkább
hitelt vesznek fel, adósságba hajtják magukat,
csak meglegyenek ezek az „égig érő tornyok”,
melyektől ők igazán valakik lehetnek. Ugyanez
volt a céljuk a bábeli embereknek is, hogy nevet
szerezzenek, és dicsőséget. Az Úr pedig, hogy ne
értsék egymást, összekeveri a nyelvüket. Nem
azért, mert a saját hatalmát félti. Pont ellenkezőleg: az embereket akarja megvédeni a bennük
feltámadt mértéktelenségtől. Tehát a gondviselő atyai
szeretet vezérli az Istent,
amikor úgy dönt, hogy az
emberek szempontjából
jobb, hogyha különböző
nyelveken beszélnek.
Az első pünkösd történetében azt láthatjuk, hogy az
emberek habár különböző
nyelveken beszélnek, mégis
megértik egymás szavát. És
az „Isten felséges dolgairól”
beszélnek. Az Istent dicsőítik, az Ő nagyságát, az Ő nevét. Mindezt a Lélek ereje
által, amit kitöltött rájuk az
Úr. Erről szól a pünkösd. A

Lélek erejéről, diadaláról és hatalmáról. Amíg
Bábelnél az ember lelketlenül a saját megdicsőülésén fáradozik, addig az első pünkösdkor a Lélek
által az Istent dicsőíti. Azt az Istent, aki összekeverte a nyelveket, hogy megmentse az embert
a mértéktelenségétől. Azt az Istent, aki pünkösdkor megmutatta hatalmát, hiszen a nyelvek
sokféleségének ellenére is megértették egymást
az emberek a Lélek segítségével. Pünkösdkor is a
gondviselő atyai szeretet vezérli az Istent, hiszen
megmutatja az embereknek, a világnak, hogy a
nyelvek által elkülönített, elválasztott népek is
eggyé válhatnak a Szentlélek által. A különböző
anyanyelvek ma is elválasztják a világ népeit, de
ma is lehetőségünk van arra, hogy megértsük
egymást embertársainkkal, testvéreinkkel. Hiszen kaptunk a Lélek által egy közös nyelvet, az
Atyanyelvet, melyen szólhatunk. De nemcsak
szólásra lehet ezt a nyelvet használni, hanem
cselekvésre is, mert az Isten maga
az Ige. Jézus Krisztus a testté lett
Ige. Élő, ható és cselekvő. Ha valakit
Atyanyelven szeretnénk megszólítani, akkor cselekednünk kell! Tudjuk,
látjuk és érezzük, hogy sokszor többet
jelent egy mozdulat minden szónál.
Többet jelenthet egy simogatás ezer
mondatnál. Többet mondhat egy ölelés bármennyi vigasztaló szónál.
A Lélek bennünk van, és munkálkodik. Nap, mint nap ott van velünk és
segít minket a mértéktartásban, a helyes értékítéletben, ha engedjük, hogy
hasson az életünkre. Mert sokszor
elfeledjük, hogy van velünk Valaki, és
a magunk érdekét helyezzük előtérbe.
A magunk dicsőségét munkáljuk, nem
pedig az Istenét. Építjük életünk „égig
érő tornyait”, és az Atyanyelvről elfeledkezünk.
Pedig ezt a nyelvet is éppúgy tanulni kell, mint a
többi világnyelvet, hiszen az Atyanyelv az igazi
világnyelv, melyet jó lenne, ha mindenki tudna.
Hogy hol tanulhatjuk? Minden bibliaóra egy
nyelvóra. Minden istentiszteleti alkalom egy
nyelvóra. A nyelvórán tanultakat pedig az élet
minden területén lehet gyakorolni. Gyakoroljuk
az Atyanyelvet, mert egyszer mindannyiunk számára eljön a nyelvvizsga napja, amikor számot
kell adnunk tudásunkról, és főként arról, hogy
hogyan, és mire használtuk életünk során a Lélek
által ajándékozott Atyanyelvet! Éljünk Istennek
tetsző módon, és munkáljuk az Ő dicsőségét,
hogy földi életünk végén sikeres nyelvvizsgát
tehessünk!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves Olvasónak áldott pünkösdi ünnepet!
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Gyermeknap
Harangodon
2017.05.13-án Nagykálló-Harangodon
jártunk a XII. Egyházmegyei Gyermeknapon. Tizenhat felső tagozatos gyermekkel indultunk útnak ezen a borús,
hideg reggelen. Amikor megérkeztünk,
még csepergett az eső, így a rendezvénypark fedett épületében kezdődtek
a programok. Több, mint 500 gyermek
és kísérője gyűlt itt össze.

A Képmás zenekar nyitotta a napot
egy rövid koncerttel, ami olyan dalokból
állt, amit szinte minden gyermek ismert
és közösen, vidáman énekelt. Ezzel meg
is alapoztuk a nap jó hangulatát. Ezt egy
szentmise követte, amelyben szintén a
Képmás zenekar segített. Sajnos a várva
várt sorversenyek elmaradtak, de rengeteg
egyéb program közül tudtunk így is válogatni. Az egyik sátorban táncház várta az
érdeklődőket, a másikban kézműveskedni
lehetett. A Máltai Játszóház arcfestéssel
és óriás társasjátékkal várta a gyerekeket.
A Cserkész csapat tagjai még a félénkebb,
bátortalanabb fiatalokat is rá tudták venni
egy jó játékra. A hatalmas kemencében már
ropogott a tűz, a helyben készült kenyérlángost mindenki megkóstolhatta. Közben a
nap is kisütött, így már nem volt akadálya
annak, hogy egy hatalmasat sétáljunk a
közeli kis tó mellett. Közben a fiaink már
javában rúgták a bőrt, és egyik csapatot a
másik után győzték le, így a nap végére ők
lettek a bajnokok.

Komor Csaba
református lelkipásztor

Három óra körül indult haza a vidám,
fáradt társaság, meg sem álltunk hazáig,
csak egy finom fagylalt erejéig Nyírbátor
egyik cukrászdájában.
Köszönjük ezt a napot a szervezőknek, én
pedig köszönöm, hogy veletek tarthattam!
Kiráné Máté Beáta
szabadidő-szervező
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Kirándulni voltunk
A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulói
2017. április 25-én ellátogattak a debreceni reptérre és
betekintést nyerhettek a vizi
élővilág rejtelmeibe a természettárban. Azok a gyerekek
vehettek részt a kiránduláson, akik egész évben rendszeresen részt vettek az istentiszteleteken. A kirándulás a
Gyermekekért Alapítvány Fülöp támogatásával jött létre.

utunk az irányítótoronyba vezetett, ahol máris megnéztük, hol
tart a repülőgép, mire felértünk,
már Szlovákia területén volt. Az
irányító toronyban megnéztük az
Európa területén lévő gépeket.
Ezután megnéztük, hol történik
a becsekkolás és mit vihetnek fel
a poggyászban az utasok.
Az idegenvezetőnk a reptéri
rendőrség egyik munkatársa volt,
akinek ezúton is köszönjük a sok
új információt és az élményekkel

Lélekig hatoló lelki nap
A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 30 tanulója
és 5 felnőtt pedagógusa, illetve lelki vezetője tisztelte meg
jelenlétével intézményünket.
Rivasz Tóth Kinga igazgatóhelyettes asszony és a mi igazgatónk, Popovics Ferencné,
ősszel egy közös továbbképzésen vettek részt Leányfalun.
A két vezető a továbbképzés
folyamán közel került egymáshoz. Kinga néni már ott
– a HÉV-en, beszélgetés közben jelezte, hogy valamilyen
módon kapcsolatba fog majd
lépni iskolánkkal.
Ennek április 6-án, csütörtökön jött el az ideje! Tanítás nélküli munkanapot rendeltünk el
annak érdekében, hogy vendégeinket méltóképpen fogadni
tudjuk. Iskolánk minden tanulója a tornateremben várta, hogy
megérkezzenek vendégeink, akik
meglepetésünkre gitárzenével

Első utunk a reptérre vezetett,
ahol megtudhattuk, hogy nem is
olyan egyszerű bekerülni oda.
Megmutatták, milyen a reptéri
biztonsági ellenőrzés, hogyan
vizsgálják meg az embereket, mielőtt a reptér belső területére lépnek. Ezután a reptéri tűzoltóság
munkáját és feladatait ismerhettük meg közelebbről. A tanulóknak lehetőségük volt arra, hogy
felmásszanak egy tűzoltókocsira,
és belülről is szemügyre vegyék
azt. A tűzoltóság vezetője nagyon
alapos és érdekes előadást tartott

nekünk a ruházatukról, a használt eszközökről és mindenről,
amire egy tűzoltónak oda kell
figyelnie.
Ezután olyan élményben lehetett részünk, amit a gyermekek
most élhettek át először, láttuk,
ahogy leereszkedik egy repülő, és leszállnak róla az utasok.
Idegenvezetőnk részletesen
elmondta, hogy hogyan zajlik
ez, mikor érkeznek és indulnak
Debrecenből gépek és hova tartanak. Nem sokkal később láthattuk, hogyan indul útnak a gép
Eindhovenbe. Fenomenális érzés
volt látni, hogy a hatalmas gép hogyan tűnik el a fellegekben. Nem
késlekedtünk sokat, következő
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a szentmise alatt, aki kívánt,
meggyónhatott. Azt nyugodt
szívvel kijelenthetem, hogy ebben
a templomban ilyen vidám, zenés
szentmisére még ezidáig nem került sor! Zoltán atya a prédikációjában a „Mi Atyánk”-ot sorról
sorra értelmezte. De nem ő adta
meg a megoldást, a megfejtést,
hanem a mi diákjainktól várta!
Olyan boldog voltam, és büszke
diákjainkra, akik olyan okosakat
mondtak! A mise közbeni közös
éneklést segítette, hogy kivetítőn a dalok szövege folyamatosan
olvasható volt! A gitár és a dob
megtette hatását: diákjaink olyan
lelkesen imádkoztak, énekeltek, mint még soha! Vendégeink
visszajelzése is ezt igazolta. Azt
mondták, hogy ilyen élményben
régen volt részük, amikor ilyen
lelkesen és hangosan énekeltek
a résztvevők. Számomra a szentmise csúcspontját az jelentette,
amikor az egyetemes könyörgésre
került sor. Hagyományos esetben

teli délutánt.
A következő állomásunkra sajnos busszal kellett mennünk, de
beláthatjuk, hogy pár kilométernyi repülés nem igazán lett volna
élvezetes számunkra.
Érdekes kis kék házhoz érkeztünk, kíváncsian vártuk, mi vár
minket odabent. Egy rendhagyó
biológia órán vehettünk részt,
ahol bővíthettük a tengeri élővilágról szerzett ismereteinket.
Vendéglátónk nem sokáig várt,
hogy feltegye az első kérdést számunkra, ami máris gondolkodta-

tóba ejtett minket. Megtudtuk,
mi a különbség a kagyló és a csiga
között. Képzeletben mindenki
búváruszonyt ragadott, és máris
egy tengerben találtuk magunkat.
Nagyon érdekes és szórakoztató
előadást halhattunk Spongebob
hazájáról. A búváruszonyokat félretéve rögtön egy réten találtuk
magunkat, ahol különböző lepkéket és bogarakat csodálhattunk
meg.
Élményekkel és rengeteg új
ismerettel tértünk haza. A diákoknak nagyon tetszett mindkét
helyszín, mindenhol volt valami,
ami felkeltette az érdeklődésüket.
Niziolék Emese
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elé a rajzaikat, az elkészített virágaikat, a megfestett köveiket...
és elmutogathatták a szentmise
résztvevőinek a legfőbb imánkat,
a „Mi Atyánk”-ot. Másik felemelő
élményem az volt, mikor az atya
a prédikációja közben elkezdte
mondani a „Mi Atyánk”-ot és a
mi gyermekeink spontán módon
bekapcsolódtak hozzá, így szívből szólt, és egyként zengett az
imádság!
Még ki sem jöttünk a templomból, mikor több tanulónk jelezte
felém: „Tessék ezeket a diákokat
máskor is meghívni!” Én ekkor
kértem a mi tanulóinkat, hogy ne
nekem mondják, hanem mondják
el személyesen kéréseiket a diákoknak. Meg is tették! ... Olyan
jó érzés volt, mikor a vendégeket meghívtuk egy közös ebédre
a Sörkertbe, és ott egyszer csak
arra lettem figyelmes, hogy egy
középiskolás fiú, kérés nélkül,
csak úgy magának mondja: „Nem
bántam meg, hogy eljöttem!”
Az biztos, hogy mi fülöpiek,
sokat kaptunk a miskolci jezsuita középiskolásoktól és pedagógusaiktól, atyáiktól! Jó érzés
volt megtapasztalni, hogy az 5
vendég felnőtt ugyanezt mondta:
„Nagyon örülnek, hogy eljöttek,
élmény volt velünk lenni”.
A kapcsolat folytatásának
szándéka – úgy érzem – mindkét
fél részéről megvan. Adja Isten,
hogy legyen arra lehetőségünk,
hogy legalább egy nap erejéig kölcsönösen örömet szerezhessünk
még máskor is egymásnak!

Nyugdíjasok a Sütifesztiválon
A mozgáskorlátozott egyesület Sütifesztivált rendezett Újlétán, melyre a mi
nyugdíjas klubunk is meghívást kapott Karczáné Ibolya
(a mozgáskorlátozottak helyi munkatársa) jóvoltából.
A meghívásnak örömmel
tettünk eleget, és aktív részesei lettünk a programnak,
hiszen többen is beneveztek a
fesztiválra az itthon készített
süteményekkel: Juszel Károlyné paradicsomos sütit, Kiss
Györgyné madártej szeletet,
Sándor Jánosné mézes zserbót, Keczán Józsefné joghurtos
baracktortát, Szilvási Péterné
boci szeletet, Dorogi Istvánné
diós krémest, míg Velőtiné Dorogi Erzsébet havasi háztetőt
vitt a versenyre.
A rendezvényt polgármester
asszony és a H.B.M. Mozgás-

Popovics Ferencné

ez úgy történik, hogy egy valaki
felolvassa a könyörgést és a jelenlévő nép közösen azt mondja: „Kérünk téged, hallgass meg
minket!” Zoltán atya azt kérte,
hogy most a jelenlévők fogalmazzák meg kéréseiket. Kezdetben
általánosságok hangzottak el:
békességet, egészséget kértek a
gyerekek, de Kinga néni kérése
után, miszerint: Kérjük a jó Istent, hogy segítse meg az itteni
pedagógusokat, hogy legyen
erejük jól végezni a dolgukat, a
gyermekek megértették a leckét.
Egymás után, sorról sorra szólaltak meg a padsorok között a
személyesebbnél személyesebb
kívánságok, azt kérték, hogy:
„Ne legyen az apukám cukorbeteg” vagy azt, hogy „Ne legyen
veszekedés a családban”.... és
természetesen 150 ember ajkán
zengett a szívből jövő kívánság:
„Kérünk téged, hallgass meg minket”...na ekkor volt az a pillanat,
mikor a torkomban növekedő
„gombóc”-nak már nem volt több
hely! Potyogtak a könnyeim... A
délelőtt folyamán elkészített
munkáikat bemutathatták az
Úr Jézusnak: kitették az oltár

korlátozott Egyesület vezetője nyitotta meg. A köszöntők
után fergeteges műsor vette
kezdetét. Az óvodás csoporttól
a nótaénekeseken keresztül a

néptánccsoportokig színes volt
a fellépők sora, akik szórakoztatták a jelenlévőket.
A sütikóstolás után mindenki
izgatottan várta a zsűri eredményhírdetését. Mi is büszkék
lehetünk, hisz kis csapatunk
egyik tagja, Keczánné Magdika joghurtos baracktortája
különdíjat érdemelt. Ezúton is
gratulálunk Magdikának, és a
fent felsorolt sütikészítőknek.
A közös ebéd után jókedvűen indultunk haza, nagyszerű
élményben volt részünk. Köszönjük Fülöp Község Képviselő-testületének, hogy lehetőséget biztosítottak számunkra,
hogy településünket képviselhettük ezen a rendezvényen.
Hutóczki Péterné Katika

Költészet napja
és énekszóval léptek be a tornaterembe. Rövid köszöntő után
kiderült, hogy a diákokkal a középiskolások fognak foglalkozni,
a pedagógusokkal pedig a felnőttek. A pedagógusok lelki napjára
meghívtuk Tapasztó János atyát,
aki – nagy örömünkre - a kezdetektől fogva aktív résztvevője
volt a lelki napnak. Mi pedagógusok a különleges bemutatkozó
után meghallgattuk Zoltán atya
előadását a tékozló fiúról, majd
elcsendesülve közösen imádkoztunk. A pedagógusok részére a
közös foglalkozást kiscsoportos
beszélgetések zárták. Mindeközben a diákok különféle élményt
adó foglalkozásokon vettek részt.
Az elején Kinga nénit tájékoztattam arról, hogy ha véletlenül valamelyik osztályban a fegyelmezéssel, illetve a feladat komolyan
vételével gondok vannak, akkor
nyugodtan kérjék a segítségünket. Nagy büszkeségemre, erre
nem került sor! A középiskolás
diákok jól tudtak együttműködni
a mi diákjainkkal. A csoportos
foglalkozások végén közös zenés szentmisére került sor. Tapasztó atya lehetővé tette, hogy
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Közelgő
nagyrendezvények
Május 27. (szombat) - 18.00

Idősek Estéje
(Művelődési Ház)

Június 2. (péntek) - 12.00

Megemlékezés Trianonról
(Művelődési Ház)

Június 10. (szombat) - 9.00

IV. Fülöpi Fogathajtó Verseny
(Fülöp – Bánháza, Dózsa sor)

2017. április 11-én, József Attila születésnapján, a magyar kultúra
napján a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola diákjai híres
színészek előadásában hallgatták a magyar irodalom gyöngyszemeit
(József Attila verseit), majd a megzenésített költeményeket.
A Könyvtármozi adott helyet az ünnepi megemlékezésnek Bábel
Katalin és Mikáczó László Ferenc szervezésében.
Bábel Katalin

Augusztus 5. (szombat)

Falunap

(Fülöpi Sportpálya)

FÜLÖPI HÍREK
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Játszóházban jártunk!

A Small World Művészeti Galéria
és a HBMO Önkormányzat vezetősége egy nagyszabású jótékonysági program keretében fogadta az
óvodás gyerekeket és kísérőket. A
közelgő gyermeknap alkalmából
májusban díjtalanul vehettünk
részt a különleges élményben, ahol
is 420 négyzetméternyi tartalmas
kikapcsolódás várt bennünket, az

interaktív, szórakoztató és egyben
oktatási célú ismeretanyagot is tartalmazó kiállításon.
A gyerekek nagy örömmel vették
birtokukba a mini golfpályát, ahol
gyakorolhatták a célba gurítást,
majd a játszóházat, ahol több asztalnál különleges játékokkal játszhattak, építhettek, fantáziadús,
ötletes játékokat egyénien, vagy
csoportosan is.
Nagyon nagy élmény volt, új ismeretekkel gazdagodva jöttünk
haza. Megköszönjük az utaztatást
a fenntartónknak, aki mindezt lehetővé tette.
Kozma Ferencné

Ez alkalomból, nem sokkal a kerek születésnap
után községünk nevében Hutóczki Péter polgármester úr és felesége, Katika köszöntötték fel az
ünnepeltet eme jeles nap alkalmából. Marika
néni ezen hosszú évek alatt sok öröm mellett nehézségeken is keresztül ment, de kitartásának
köszönhetően a mai napig is aktív tagja kicsiny
településünk közösségének.
Isten áldását és további jó egészséget kívánunk
Marika néninek!

FÜLÖPI HÍREK
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Gasztronómiai rovat
Savanyú káposztás
húsgombócleves
gazdagon

tanultak, a nagyobbak hosszabb
lélegzetűeket. Kicsik, nagyok a szereplésükkel egyaránt könnyeket
csaltak az édesanyák, nagymamák
szemébe.
Minden szülő nagyon büszke
gyermekére, mikor szerepelni látja.
Minden évben olyan ajándékokkal

Mézes szójaszószos
csirkemell, parmezános
sült spárgával

Hozzávalók:
A községi műsor előtt pár nappal
már a színpadra jártunk az előadást próbálni. A gyerekek nagyon
ügyesen felkészültek a köszöntőre, és az énekek, versek mellett a
nagymamákat köszöntő tánccal
is kedveskedtek anyák napja alkalmából.
Az óvodában sikerült jó időben
az udvaron köszönteni az édesanyákat. Ajándékot készítettünk
az édesanyáknak és nagymamáknak, a gyerekek a legszebb ünneplő
ruhájukat vették fel. A verseket,
dalokat a gyermekek életkorának
megfelelően választottuk ki. A
kicsik rövidebb, rímelős verseket

Születésnapi köszöntés
Verő Ferencné Marika néni 2017. április
27-én töltötte be 90. életévét.

2017. MÁJUS

Anyák napja
az óvodásokkal
Április 29 -én tartottuk meg
a községi anyák napi, majd május 5-én az óvodai anyák napi
műsorunkat. Az idén a két csoportban közös műsorral készültek a gyerekek, ahová anyukák,
nagymamák, dédmamák látogattak el.

Május 10-én és 11-én délelőtt, a debreceni Small World
Interaktív Oktatási és Művészeti Galériában, egy Playmobil
kiállításon jártunk az óvodás
gyerekekkel!

2017. MÁJUS

kedveskedünk, amelyek készítésében még a legkisebb gyermekek is
részt vesznek. Igyekszünk évről
évre valami újdonságot átadni,
amivel megörvendeztethetik az
anyukákat a gyermekek. A műsor után megható látni a szülők
könnyes szemeit, hogy milyen
szeretettel ölelik át gyermeküket,
megköszönve a virágot, és a kis
ajándékot. Sok anyuka megköszöni
a mi munkánkat is, értékelik, hogy
alkalomhoz illő, megható műsorral
köszöntöttük őket. Természetesen
az elismerés nekünk is jól esik.
Kozma Ferencné

• fél kg csirkemell filé
A páchoz:
• 1 dl napraforgó olaj
• 4 ek. szójaszósz
• 2 ek. méz
• 3 gerezd fokhagyma
• chili ízlés szerint
• bors ízlés szerint (frissen őrölt)
• só ízlés szerint
ELKÉSZÍTÉS
Hozzávalók (4 személyre):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 dkg darált sertéshús
10 dkg kolozsvári füstölt szalonna
1 db füstölt csülök (ebből 10 dkg főtt füstölt hús a gombócokhoz szükséges)
15 dkg füstölt kolbász
30 dkg savanyú káposzta
5 dkg rizs
1 fej hagyma
2 dl tejföl
1 ek. liszt
só és bors
mokkáskanálnyi pirospaprika
1 tojás
1 db babérlevél

A füstölt csülköt előre megfőzzük. Ebből 10 dkg füstölt húst a sertéshússal és a hagyma felével ledarálunk, és összedolgozzuk a tojással és a
rizzsel. Sóval, borssal ízesítjük, majd apró gombócokat formázunk belőle.
A füstölt szalonnát apró kockákra vágjuk, és megpirítjuk rajta a maradék
– apróra vágott – vöröshagymát. Megszórjuk a paprikával, átforgatjuk
benne a jól kimosott káposztát. 2 liter vízzel felengedjük, felforraljuk, a
babérlevéllel ízesítjük, majd belefőzzük a húsmasszából formázott apró
gombócokat és a vékony karikákra vágott kolbászt. Fedő alatt, kis lángon
25 percig főzzük, ezután hozzáadjuk az apró darabokra vágott csülköt.
Végül a liszttel simára kevert tejföllel besűrítjük.
Ezt az ízletes egytálételt már sokszor elkészítettem, és mindig nagy
sikert aratott. Bátran ajánlom mindenkinek, aki szereti a magyaros ízeket.
Földháti István

1. A pác hozzávalóit összekeverjük, a csirkemellet szeletekre vágjuk.
2. A csirkemelldarabokat tegyük a pácba, és jól forgassuk át, hogy
mindenhol érje. Zárható dobozban, vagy letakart tálban tegyük a
hűtőszekrénybe, és hagyjuk érni pár óráig, vagy akár másnapig.
3. Forró serpenyőben süssük ki a csirkemell szeleteket.

Köret: Parmezános sült spárga
Hozzávalók:
•
•
•
•

egy nagy csokor zöld spárga
2 ek. olívaolaj
reszelt parmezán
só, bors

ELKÉSZÍTÉS
1. Előmelegítjük a sütőt 220 fokra, előkészítünk egy tepsit sütőpapírral borítva
2. A spárgát mossuk meg, vágjuk le a fás részeket.
3. A spárgákat oszlassuk el a tepsin, meglocsoljuk olívaolajjal,
sózzuk, borsozzuk, majd megszórjuk parmezánnal. Betoljuk
az előmelegített sütőbe.
4. Kb. 10 percig sütjük amíg a sajt teljesen meg nem olvad rajta, de
a spárga még kellemesen roppanós marad.
Bányai Fanni
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