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IV. Fogathajtó verseny Fülöpön

Negyedik alkalommal került megrendezésre 2017. június 
10-én a Fülöpi Fogathajtó Verseny, a Dózsa soron. A napsütés, 
a nagy meleg idő nem tántorította vissza sem a versenyzőket, 
sem a nézőközönséget. 2.oldal >>
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A legfinomabb leves

A Ligetaljai Kulturális Napok és 
Kézműves Vásár minden év június 
hónapjának utolsó hétvégéjén kerül 
megrendezésre Nyíradonyban. Idén 
sem volt ez másképp, így a meghívás-
nak örömmel eleget téve Fülöp Község 
Önkormányzatának szervezésében, 
ezúttal is képviseltük magunkat a 
három napos rendezvény zárónapján 
vasárnap megrendezésre kerülő Lige-
taljai Főzőversenyen. 

4. oldal >>

Rendőrségi bemutató

2017. június 28-a különleges élményt 
nyújtott óvodásaink számára. Ezen a 
napon rendőrautók szirénájától volt 
hangos az óvoda udvara. A Rendőrség 
munkatársai lehetőséget biztosítottak 
a gyermekeknek, hogy játékos keretek 
között betekintést nyerjenek a rendőr-
ség munkájába. Egyenruhás rendőrök 
szálltak ki az autókból, villogtak az 
autók lámpái, a gyerekek izgatottan 
vonultak az óvónénikkel az udvarra.

7. oldal >>

Ovisok az iskolában

2017. május 18-án ellátogattak a Néri 
Szent Fülöp Katolikus Általános Isko-
lába a fülöpi óvodások. Az első osztá-
lyosok hatalmas lelkesedéssel várták 
már azt a órát, amikor az óvodások 
meglátogatják az iskolát. Számolgat-
ták a napokat, hogy mikor jön már el az 
idő, hogy végre együtt tölthessenek egy 
kis időt a rég nem látott pajtásaikkal.

9. oldal >>
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„Törődjél és szeress,
Mindenki azt mondja:
Hogy amennyit most adsz,
Annyit kapsz majd vissza!”

/Részlet M. Legrand: Az idősek tisztelete! 
című verséből/

2017. május 27-én, szombaton délután 
6 órakor a korábbi évekhez hűen idén is 
megrendeztük az idősek estéjét. 
Az esemény kezdete előtt Hutó-
czki Péter polgármester úr és 
felesége településünk nevében 
meglátogatták és megajándé-
kozták községünk legidősebb 
lakosát, a 94. életévében járó 
Konyári Józsefnét, aki a korá-
hoz képest jó egészségnek ör-
vendve nagy örömmel fogadta 
a köszöntést.

Az ünnepi program a Búzavirág 
Néptánccsoport mezőségi táncá-
val kezdődött, majd a Néri Szent 
Fülöp Katolikus Általános Iskola 
2. osztályos diákjai kedveskedtek 
egy műsorral a szépkorú vendége-
inknek. Először Gombos Rebeka 
tolmácsolásában hallhattuk M. 
Legrand: Az idősek tisztelete! című 
verset, majd a gyermekek Mercs 
Róbertné tanárnő felkészítésével a 
Holle anyó meséjét játszották el. A fabula végén 
a jó elnyerte jutalmát, a rossz a büntetését, és 
aki végignézte az előadást, nagyon jól szóra-
kozott, hiszen az iskolások szereplése igazán 
szívhez szóló volt. A Piros Mályva Népdalkör 
vidám egyvelege, és néptáncosaink kalotaszegi 
tánca némi derűvel és fiatalsággal ajándékozta 
meg kedves vendégeinket.

A műsor Hutóczki Péter polgármester úr 
beszédével zárult, aki dicsérte az előtte fellépő 

szereplők magas színvonalú produkcióit, majd 
megköszönte a Nyugdíjas Klub tagjainak a 
csigakészítést, mely nélkül a mai vacsora első 
fogása nem jöhetett volna létre. Településünk 
vezetője elmondta, községünkben is létezik a 
generációs különbség, mely óhatatlanul ma-
gával hozza azt, hogy egymást nem igazán 
értjük meg, de ha segítünk a másikon, akkor 
ez a probléma is áthidalható. Szépkorú vendé-

geink Krisztus követésében is példát mutat-
nak, s kérjük őket, adják át bölcsességüket a 
fiatalabbaknak, mellyel ők is a helyes irányba 
terelik életüket.

Ezután polgármester úr köszöntötte az 
ebben az évben jubiláló házaspárokat: a 60. 
házassági évfordulóját ünneplő Császár Já-
nost és Szilágyi Máriát (december 7.), az 50. 
házassági évfordulójához érkező Gábor Jó-
zsefet és Marthi Máriát (november 5.), Sándor 

Andrást és Jurcsek Máriát (november 25.), 
Kiss Györgyöt és Kővári Juliannát (december 
2.), és köszöntötte Verő Ferencnét, aki április 
27-én töltötte be 90. életévét. Isten adjon nekik 
sok erőt és jó egészséget! Ezután beszédében 
arra kérte az időseket, hogy szóljanak, ha vé-
leményük szerint valamit nem jól tesznek a 
hivatalban, sőt, a dorgálást is elfogadja tő-
lük, hiszen tudja, hogy ezt is jó szándékból 

teszik. Végül jó étvágyat kívánt a 
jelenlévőknek, és megköszönte az 
ételkészítést Földháti Istvánnak, 
Sándor Lászlónak, és mindenki-
nek, aki segített ebben. A beszédet 
követően nagy meglepetésünkre a 
Nyugdíjas Klub tagjai a Piros Mály-
va Népdalkörrel közösen énekeltek 
számunkra egy dalt egyesületükről 
és mindennapjaikról.

Az étkezés közben és után a ven-
dégek elbeszélgettek egymással, 
nosztalgiáztak egy kicsit, s remé-
nyeink szerint élményekkel gazda-
gabban térhettek haza ezen a szép 
estén. Tiszteljük időseinket, és gon-
doskodjunk róluk, hiszen múltbeli 
cselekedeteik és tevékenységeik 
nélkül nem lenne se jelenünk, se 
jövőnk. Isten éltesse őket sokáig!

 
„Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket”

 /Részlet Óbecsey István: Szeressétek az öre-
geket című verséből/

Török Tamás

A Képviselő-testület 2 önkormányzati ren-
deletet alkotott:
14/2017.  (V.29.) önkormányzati rendelet a 
Fülöp Község Önkormányzat 2016. évi zárszá-
madásáról
15/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete a 
mezei őrszolgálatról

A Képviselő-testület az alábbi témákban ho-
zott határozatot az elmúlt ülések alkalmával:
 Rendőrség beszámolójának elfogadása a tele-

pülés közbiztonsági helyzetéről
 Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakel-

látó Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és 
a 2017. évi üzleti tervének elfogadása

 Az önkormányzat 2016. évi belsőellenőrzési 
jelentésének elfogadása

 Az önkormányzat 2015. évi adóigazgatási tevé-
kenységéről szóló beszámoló elfogadása

 2016. átfogó gyermekvédelmi értékelés elfoga-
dása

 Fülöpi Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása
 2016. évi közfoglalkoztatási program teljesülé-

séről szóló beszámoló
 Szándéknyilatkozat a közvilágítás korszerűsítési 

lehetőségének megvizsgálására
 Mezőőri állás pályázati kiírása
 Könyvvizsgáló megbízása
 Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 2015. üze-

meltetési tevékenységéről szóló beszámoló
 Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 

évi zárszámadása
 „Belügyminisztérium önkormányzati felada-

tellátást szolgáló fejlesztések támogatása ke-
retében Fülöp Községi Önkormányzat részére 
a „321950 ebr 45” tárgyú beszerzési eljárásban 
döntés meghozatala (óvoda felújítás)

 „VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú “Helyi termé-
kértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú 
pályázati kiírás 1. és 2. célterületén benyújtása 
(piaclétesítés és konyha felújítás)

 Mezőőri pályázatok elbírálása

Negyedik alkalommal került megrende-
zésre 2017. június 10-én a Fülöpi Fogathajtó 
Verseny, a Dózsa soron. A napsütés, a nagy 
meleg idő nem tántorította vissza sem a 
versenyzőket, sem a nézőközönséget.

Mindnyájunkat az újságíró által is idézett „a 
térség legrangosabb” fogathajtó versenye várta. 
Kora reggeli órákban érkeztek a versenyzők a 
helyszínre, ahol díszes kocsikat, szép lovakat, 
gyönyörű környezetet, kedélyesen beszélgető 
versenytársakat láthattunk, és az egyik sátor 
alatt közös reggeli fogadta őket, melyet a szer-
vező önkormányzat és dolgozói, a képviselők 
és óvodai dolgozók biztosítottak.

Ezt követően felcsendült a Rákóczi induló, 
s ünnepélyesen bevonult a pályára minden 
versenyző a nézők örömére. Hutóczki Péter 
polgármester úr megnyitójában a fülöpi dol-
gos kétkezű emberek munkáját, Tasó László, 
a Miniszterelnökség államtitkára, országy-
gyűlési képviselő pedig a közös összefogást 
méltatta, amely minden rendezvényen meg-
tapasztalható Fülöpön. Tasi 
Sándor a Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyűlés alelnöke a térségbe 
tervezett lovasturizmus fejlesz-
tésében Fülöp szálláshelyként 
való részvételét emelte ki. Ko-
mor Csaba református lelkész, 
a Fülöpi Hagyományőrző Lovas 
Egyesület tagja a 20. zsoltárból 
idézett, majd megáldotta a foga-
tokat és a jelenlévőket.

A megnyitó után megkezdő-
dött a verseny 1. fordulója, me-
lyen a szebbnél szebb fogatok 
4 kategóriában küzdöttek az 
akadályokkal. Nagy élményben 
volt részünk, hisz minden versenyző a lehető 
legrövidebb idő alatt szeretett volna célba érni 
minél kevesebb hibával. A pontok megszerzé-
séhez fontos, hogy a megadott időt ne lépje túl 
a versenyző, illetve az akadályokra helyezett 
labdákat ne verjék le. Az első forduló után a 
Piros Mályva Népdalkör szórakoztatta a meg-
jelenteket. Ezt követően önkormányzatunk 
dolgozóik segítségével finom gulyáslevesre 

invitálta a versenyzőket, valamint a nézők 
sokaságát. A nagy meleg ellenére rendkívül 
sok látogató érkezett erre az eseményre. Ebéd 
után folytatódott a közel 30 versenyző kitartó 
munkája. A második forduló izgalommal telt el, 
a versenybíróság elnöke, Huszár Róbert a nagy 
küzdelmek után kihirdette a végeredményt a 
különböző kategóriákban.

A vándordíjat idén Molnár Lajos, a DHF SE 
Hajdúböszörmény versenyzője vihette haza. A 
díjak átadására és a szalagok feltűzésére Hu-
tóczki Péter polgármester úr, Fülöp Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületi tag-
jai, Komor Csaba református lelkész, a Fülöpi 
Hagyományőrző Lovas Egyesület tagjai, Dr. 
Faluvégi József állatorvos, illetve helyi lovas 
és civil emberek kaptak felkérést. A program 
zárásaként a Kassai Lovasíjász Iskola – Bodnár 
törzs Debrecen színvonalas harcművészeti 
bemutatójában gyönyörködhetett a nagyszámú 
érdeklődő közönség.

Köszönjük szépen Fülöp Község Önkormány-
zatának és a Fülöpi Hagyományőrző Lovas 

Egyesületnek a szervezést, az ehhez kapcsolódó 
munkálatokban résztvevőknek a segítséget, a 
versenyzőknek és kísérőiknek a nívós versenyt, 
a kilátogatóknak pedig a részvételt. Reméljük, 
jövőre hasonló minőséget képviselő megméret-
tetésnek adhat otthont a Dózsa soron található 
gyönyörű lovaspálya.

Furó Tiborné

Önkormányzati 
hírek

IV. Fülöpi Fogathajtó Verseny Idősek estéje

Tanévzáró Táncgála

SZÜLETÉSEK
Velőti Zselyke – 2017. június 13.
Buzi Vince – 2017. július 3.
Beri Zsolt Áron – 2017. július 5.
Bálega Csongor Attila – 2017. július 20.

Köszöntjük őket!

HÁZASSÁGOK
Csápenszki Brigitta és Nagy Lajos 
2017. június 15.

Lukács Tímea és Balogh Imre
2017. július 8.

Szívből gratulálunk!

HALÁLOZÁSOK
Zohori Illésné – 2017. május 19.
Lódi Mihály – 2017. június 15.
Csápenszki Jánosné – 2017. június 30.
Oláh János – 2017. július 4.
Pinczés Jánosné – 2017. július 7.
Czuper Mihályné – 2017. július 11.

Anyakönyvi 
hírek

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.

Július 1-én, szombaton a késő délutáni 
órákban rendeztük meg év végi táncgá-
lánkat. A Fülöpi Művelődési Ház adott 
otthont három település táncosai szá-
mára a tanév végi záróvizsgájukra.

A helyi gye-
rekeken kívűl 
nyírlugosi és 
nyírábrányi 
csoportok is 
bemutatták az 
idei tanévben 
t a nu lt a k a t . 
Mazsorett és 
Hip-Hop ko-
reográfiákat 
nézhetett vé-
gig a közönség. 
Kereken 20 
tánccal ké-
szültünk el év 
végére, amit 
nagy szorga-
lommal gyakoroltak a táncosok. A kezdő 
csoportok kissé megszeppenve, de annál lel-
kesebben táncolták végig a koreográfiákat. A 
haladóbb csoportok már rutinosabban léptek 
a színpadra, hiszen ők már az évek során jól 
összecsiszolódtak. A műsor zárásaként a 
táncosok átvették a megérdemelt oklevelet a 
2016/17-es tanév eredményes teljesítéséért.

A gyerekek élvezték, hogy ez a nap csak is 
róluk szólt, és az újabb sikerek érdekében 
folytatják a kemény munkát és a véget nem 
érő gyakorlást.

Reméljük, mindenki jól érezte magát ezen 
a családias rendezvényen!

Köszönöm a táncosaimnak az egész éves 
munkát és a helyi Művelődési Ház dolgozó-
inak a sok segítséget. Végül, de nem utolsó 
sorban pedig szeretném megköszönni Hutó-
czki Péter polgármester úrnak a támogatást 
és a gála helyszínének biztosítását.

Gégény Liza
táncoktató, koreográfus
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Vass Lajos térségi minősítőn 
vett részt a Piros Mályva Népdal-
kör június 11-én. A minősítő hely-
színe Tarpa volt, a híres „kuruc” 
település, II. Rákóczi Ferenc és 
Esze Tamás szülőhelye. Két dal-
csokorral készültünk a megmé-
rettetésre. A 26 jelentkezőből mi 

13-ként léptünk színpadra. A jól 
sikerült produkciót a szakmai 
zsűri Arany minősítéssel jutal-
mazta. Ezzel továbbjutottunk a 
jövő tavasszal lezajló országos 
minősítőre. 

Sulina Erika

2017. június 12-én, hétfő dél-
után tartottuk a Művelődési 
Házban a Fülöp Önkormány-
zat Képviselő-testülete és a 
Szülői Munkaközösség közre-
működésével a pedagógusnapi 
ünnepséget.

1951 óta, június első vasárnapja 
a pedagógusokról szól. Őket ünne-
peljük, akik minden nap részesei a 
csodának, segítik tanítványaikat a 
tudás rejtelmes útjain, és ismerete-
iket maguk is folyamatosan meg-
újítják. Aki a pedagógusi hivatást 
választja, az egy életre elkötelezi 
magát. A pedagógus pálya többet 
követel annál, mint megtartani a 
napi kötelező órákat. A pedagógus 
egész lényében, és egész életében 
pedagógus. Mintát jelentenek a 
gyermekeknek, felnőtteknek egy-
aránt. Mindennapjaik része az 
erőfeszítés, kudarc és siker. A leg-
nagyobb feladat a szeretettel sze-
retetre nevelés, a tudás átadása és 
a tudásvágy felébresztése, és saját 
életük példáján keresztül követés-
re méltó, pozitív példa nyújtása. 
A tanári pálya felemelő, szép hi-
vatás. Emberré nevelni, tudásuk 

legjavát nyújtani, követendő példa-
ként állni és megmaradni, kitárni a 
világot a gyermekek előtt, és elin-
dítani őket az élet nehézségekkel, 
de örömökkel és szépségekkel teli 
útján. Szilágyiné Ferencz Henriet-
ta a Szülői Munkaközösség elnöke 

és Hutóczki Péter polgármester úr 
köszöntője mellett fellépett a ma-
zsorett és hip-hop csoport, és isko-
lánk tanulói versekkel köszönték 
meg a kedves tanítóik egész éves 
munkáját. A műsor végén, Popo-
vics Ferencné iskolánk igazgatója 
megköszönte a rendezvény meg-
szervezését és lebonyolítását, és 
pár szóban ismertette a tanév során 
elért eredményeket.

Végezetül a szülők süteménnyel 
és kávéval kedveskedtek vendége-
iknek.

„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”

(Nagy László)

Szilágyiné Ferencz Henrietta

A Ligetaljai Kulturális 
Napok és Kézműves Vásár 
minden év június hónapjá-
nak utolsó hétvégéjén kerül 
megrendezésre Nyíradony-
ban. Idén sem volt ez más-
képp, így a meghívásnak 
örömmel eleget téve Fülöp 
Község Önkormányzatá-
nak szervezésében, ezúttal 
is képviseltük magunkat a 
három napos rendezvény 
zárónapján vasárnap meg-
rendezésre kerülő Ligetaljai 
Főzőversenyen. 

A vasárnap délelőtt a kulturá-
lis műsorok jegyében telt, ahol 
településünk mindkét kultu-
rális csoportja, a Piros Mály-
va Népdalkör és a Búzavirág 
Néptánccsoport is színvonalas 
produkciókat szolgáltatva, mél-
tóképpen öregbítették települé-
sünk hírnevét. Folytatásként a 
főzőversenynek köszönhetően 
a tájegység gasztronómiájának 
bemutatása után, estig tartó 
színpadi programokkal és sztár-
fellépőkkel várták az érdeklő-
dőket. A fesztivált a tűzijáték 
tette teljessé. 

A nyíradonyi Európa Parkban 
kis csapatunk már kora reggel 
elkezdte az előkészületeket. A 
fülöpi sátort településünk címe-
re és a málnával teli, kézzel ké-
szített kerámia tálkák mellett, 
fülöpi lakosok által felajánlott 
gyönyörű szőttesek ékesítették. 

Állandó szakácsainkat a dé-
lelőtt leszakadó égi áldás sem 
tántoríthatta el a hagyományos 
ételek elkészítésétől. A Földháti 
István által készített díjnyertes, 
a szakmai zsűri által a levesek 
kategóriában a legjobbnak bizo-
nyult káposztaleves, valamint 
Sándor László pásztortarho-
nyája idén is nagy sikert aratott 
mind a szépszámú kóstolgató 
jelenlévő, mind pedig a zsűri 
körében. Ezúttal is méltán le-
hetünk büszkék a versenyen 
részt vevőkre.

Ezúton is köszönjük Nyíra-
dony városának a meghívást, a 
színvonalas szervezést, vala-
mint köszönjük Fülöp Község 
Önkormányzatának és Képvi-
selő-testületének, hogy támoga-
tásukkal és munkájukkal idén 
is segítették sikeres szereplé-
sünket. 

Jekk Gergő

2017. június 2-án a Művelő-
dési Házban emlékeztünk meg 
az 1920. június 4-én történt 
eseményről, ami gyökeresen 
megváltoztatta a Kárpát-me-
dencében élő népek életét. A 
műsorban a Néri Szent Fülöp 
Katolikus Általános Iskola 6. 
osztályos tanulói szerepeltek.

A megemlékezésen beszédet 
mondott Hutóczki Péter pol-
gármester, aki arról is beszélt, 
hogy ebben az évben a Nemzeti 
Összetartozás Napja és Pünkösd 
egy napra esett. A magyarság a 
mai napig összetart. Ezt az erős 

összetartást mutatja az is, hogy 
mennyien ellátogatnak pünkösd-
kor a csíksomlyói búcsúra. 

1920. június 4. a dátum, ami sok 
ember életét megváltoztatta és 

melynek következményei mai 
napig hatással vannak Magyar-
országra. A Trianoni békedik-
tátum gazdasági – társadalmi 
hatásait tekintve a magyar tör-
ténelem legsúlyosabb tehertétele 
volt. A műsorban használt térkép 
segítségével jól láthattuk, hogy az 
ország területe mennyire lecsök-
kent a békediktátum aláírásának 
következtében. Magyarország 
elvesztette területének mintegy 
kétharmadát, lakosságát pedig 
18,2 millióról 7,6 millióra csök-

kentették. Színtiszta magyar te-
rületeket is elcsatoltak az ország-
ból, családokat választottak szét, 
akik később évekig nem láthatták 
egymást. 

A határon túl élő nemzettest-
véreinket mai napig atrocitások 
érik magyarságukból kifolyólag. 
A magyar nemzetnek össze kell 
fognia és segíteni egymásnak, 
ahogy ezt a piros-fehér-zöld 
kendővel megformált híddal jól 
érzékelhettük a diákok által. 

Érdemes elgondolkodni azon 
is, hogy Fülöp község is csak 
pár kilométernek köszönheti, 
hogy a trianoni határokon belül 

fekszik. Saját anyanyelvünkön, 
a saját nemzetünk szokásainak 
megfelelően élhetünk és nem 
kell attól tartanunk, hogy emi-
att hátrányos megkülönböztetés 

ér minket. Mindennap hálásnak 
kell lennünk ezért, de nem szabad 
megfeledkezünk a határon túli 
magyarságról. Közös a múltunk, 
szétszórhatott a történelem, de 
mindig és határtalanul össze-
tartozunk!

,,Történjen bármi, amíg élünk, 
s meghalunk

Mi egy vérből valók vagyunk.” 
(Ismerős Arcok: Nélküled)

Niziolék Emese

2017. június 6-án, kedden 
délelőtt 11 órakor gyermek-
napi rendezvényt tartottunk 
a Fülöpi Művelődési Házban. 
Nagy szeretettel vártuk az 
óvodásokat és iskolásokat, 
kísérőiket, és természetesen 
minden kedves érdeklődőt. A 
kezdésre szépen megtelt nagy-
teremben a szórakoztatásról 
a Lévai Tímea–Poppre Ádám 
Duó gondoskodott.

A művész házaspár nagysze-
rű műsort hozott településünk-
re, és a többségében állatokról 
szóló dalaikkal hamar belopták 
magukat a gyermekek szívébe. 
A Picuri Muri című CD lemezre 
épülő programjuk nagy tetszést 
aratott, fantasztikus volt halla-
ni az élőben szóló, a színész duó 
által előadott, kiválóan hangsze-
relt saját szerzeményű számaikat. 

Az ifjú hallgatóság aktív része-
se volt a produkciónak, hiszen a 
színpadon és az előtt a művészek 
lehetőséget adtak nekik a dalok 
„megjelenítésére”. Akadt, akit 
tündérnek öltöztetett a színész-

nő, de „szerepelt” itt varjú, puli, 
szamár, és természetesen Gyuri, 
a kakas is a baromfiudvarával.

A gyermekeknek lehetőségük 
volt az énekszámokat „elmutogat-
ni”, állatok hangjait utánozni. Na-
gyon élvezték a műsort, a többség 
mozgásba is lendült a hatalmas 
bulivá alakuló előadás alatt. A 
program végén pedig egymás ke-
zét megfogva hatalmas kukac lett 
a közönségből, hiszen az utolsó 
dal erről a nem igazán népszerű 
élőlényről szólt.

Köszönjük szépen Hutóczki Pé-
ter polgármester úrnak és Fülöp 
Község Önkormányzatának, hogy 
lehetőséget biztosítottak a mai 
gyermeknapi rendezvénynek. 
Köszönjük szépen Lévai Tíme-
ának és Poppre Ádámnak ezt a 
csodálatos produkciót, reménye-
ink szerint még találkozunk majd 

velük településünkön, és újból 
megajándékoznak bennünket 
vidámsággal, önfeledt mosolyt 
varázsolva gyermekeink arcára.

Török Tamás   

Újabb arany

Pedagógusnap  
a Művelődési Házban

Trianon megemlékezés Gyermeknap 
a Művelődési Házban

Fülöpi a Ligetaljai Napok 
legfinomabb levese
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2017.05.23-án, kedden is-
mét lehetőséget kaptak a Néri 
Szent Fülöp Katolikus Általá-
nos Iskola alsós tanulói, hogy a 
Nyíregyházi Katica Bábszínház 
újabb előadását megnézhessék, 
az Aranycsibe címmel.

Délelőtt 11-kor kezdődött a prog-
ram, melyre a gyerekek nagy lelke-
sedéssel és érdeklődéssel érkeztek 
az óvodásokkal együtt. A Művelő-
dési Ház nagy termét betöltötték az 
alsós és az óvódás gyerekek, akik 
mintha együtt érkeztek volna, úgy 
keveredtek egymás mellé. Szinte 
minden második iskolás mellé 
egy óvodás vegyült. Így várták a 
mese kezdését. Talán ennek az 
együttműködésnek és az érdekes 
jeleneteknek is köszönhető, hogy 
a gyerekek fegyelmezetten várták 
a történet végét.

Az előadás szereplői: a róka, a 
farkas és az aranycsibe. A farkas 
és a róka fondorlatos módon az-
zal a szándékkal, hogy hasznot 
húzzanak belőle, megszerezték 
a kezdetben aranytojást, amiből 
majd kikelt a kis aranycsibe.

Az első, akit meglátott a kis tu-
datlan, az a farkas volt. Azonnal 
apának szólította. A farkas, miután 

rájött, hogy a csirke igazából kakas, 
egy kissé elbizonytalanodott, mert 
hát ők kislányt szerettek volna a 
rókával. Akkor az arany tojást tojó 
tyúkból nem lesz ám semmi!

Kezdetben ridegen fogadta a csi-
bét, de az annyira nagyon szerethe-
tő volt a farkas számára, hogy úgy 
érezte, van szíve és megszerette a 
kis jószágot. A farkasnak lett egy 
kisfia, akit Petikének nevezett el. A 
történetben szerepelt egy ironikus 
anya is, aki a róka volt.

A farkas tudta, hogy a róka nem 
fogja annyira megszeretni a csibét, 
mint ő, ezért úgy gondolta, meg kell 
védenie tőle, ugyanis a róka meg 
akarta enni. A farkas lett a Peti-
kének elnevezett aranykakasnak a 
házőrző kutyája. A rókát elzavarta, 
így a farkas és a csibe boldogan él-
tek, míg meg nem haltak.

Mi ebből a tanulság? Egy vadál-
latnak is van szíve, ami szeretet-
hez, ragaszkodáshoz, törődéshez 
vezethet.

A gyerekek nagyon jól szóra-
koztak, nagy tapssal búcsúztak az 
előadás szereplőitől, majd elégedet-
ten indultak vissza az iskolába és 
az óvodába.

 
Mitala Mónika  

Színházi előadás 
a Művelődési Házban

Rendőrségi bemutató 
az óvodában

Gyermeknap az Óvodában

Ballagás a Fülöpi Óvodában

2017. június 28-a különleges élményt nyújtott óvodásaink 
számára. Ezen a napon rendőrautók szirénájától volt hangos 
az óvoda udvara. A Rendőrség munkatársai lehetőséget biztosí-
tottak a gyermekeknek, hogy játékos keretek között betekintést 
nyerjenek a rendőrség munkájába. Egyenruhás rendőrök szálltak 
ki az autókból, villogtak az autók lámpái, a gyerekek izgatottan 
vonultak az óvónénikkel az udvarra.

A gyerekek 
nagy érdeklő-
déssel figyelték 
a rendőrök ku-
tyás bemutatóját, 
aki bátrabb volt, 
jutalomfalatot 
is adhatott az 
ügyes kutyus-
nak.

Megismerked-
hettek a rendőr-
ség által használt 
eszközökkel: fegyverekkel, gumi-
bottal, golyóálló mellénnyel, tá-
vcsövekkel, szemügyre vehették 
a felszereléseket, felpróbálhat-
ták őket. Ezt követően az ovisok 
birtokba vehették a Határőrség 
járőrautóját. A rendőrök szívesen 

válaszoltak a gyerekek kérdéseire. 
Köszönet illeti a kedves szülőt aki 
megszervezte ezt a feledhetetlen 
élményt a gyermekeknek.

Hutóczki Valéria
Óvodapedagógus

Óvodánk élete május utolsó 
hetében a gyermeknapra való 
készülődés jegyében zajlott, 
melyet 2017. május 25-én tar-
tottunk. 

A dolgozók sok-sok érdekes te-
vékenységgel várták a gyerekeket. 
Az eseményen az óvodába járó 
gyerekek és az általános iskola 4. 
osztályos tanulói is részt vettek.  
Az ügyességi vetélkedő során ki-
elégíthették mozgásigényüket. A 
különböző kézműves tevékeny-
ségek is nagy sikert arattak, ahol 
készíthettek rákokat, pillangót, és 
gyöngyöt is fűzhettek.

A színes és változatos délelőtti 
program után minden gyermek 
korgó gyomorral telepedett le a 
hatalmas játszó szőnyegen, ahol 
közösen, akár egy pikniken, a 
szabadban fogyasztottuk el az 
ínycsiklandó slambucot, melyet 
a dajka nénik főztek meg a délelőtt 
folyamán. A desszert sem hiány-
zott, hiszen a szülői munkaközös-
ség és a Községi Önkormányzat 
fagylalttal kedveskedett a gyer-
mekeknek. Ebéd után következett 

a nap fénypontja, a várva várt 
koncert, ahol vendégünk Viki és 
zenekara volt. Óvodánk szép zöld 
udvarán szólt a dal, szállt az ének, 
mozogtak, táncoltak, tapsoltak a 

gyerekek, igazi 
örömünneppé 
alakult a nap 
befejezése.

 A nap teljesí-
tette feladatát, 
azzá vált, amiért 
létrejött: emlé-
kezetes élmény-
nyé, s láthattuk 
ragyogni a gye-
rekek szemét. 
Köszönet illeti 

a lelkes szülőket, dajka néniket, 
óvónéniket, és mindazokat, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy ennyi 
csillogó szempár tekintett ránk 
ezen a szép napon.

Ám ezzel nem értek véget a 
gyermeknapi élmények, hiszen 
június 14-én buszra szálltunk, és 
ellátogattunk a debreceni Máltai 
játszótérre, ahol egy feledhetet-
len délelőttöt töltöttünk el a gyer-
mekekkel: a játszótér megannyi 
különleges szabadtéri játékkal 
volt felszerelve, melyeket nem 
győztek a gyermekek kipróbálni. 
A sok mozgás után a fák hűs ár-
nyékában elfogyasztottuk a várva 
várt pizzát, majd Vámospércsen 
fagyiztunk is egyet.

Hatalmas élményekkel és kel-
lemesen elfáradva tértünk haza.

   Hutóczki Valéria
   Óvodapedagógus

„Kicsik voltunk, nagyok lettünk,
Hívogat az iskola,
De téged, szép óvodánk,
Nem felejtünk el soha.”

Június 9-én délelőtt csino-
san felöltözve gyülekeztek 
a ballagók és kis pajtásaik a 
Fülöpi Óvoda virágba borult 
udvarán. Eljött a búcsú napja, 
melyre nagy izgalommal ké-
szültek heteken át a ballagó 
gyermekek és az óvó nénik.

Nincs is meghatóbb egy óvónő 
számára, mint amikor elbúcsúz-
nak a nagycsoportosok az évzá-
rón. Három-négy év után sok-sok 
emléket hagynak maguk után az 
iskolába menők, és gyakran visz-
sza is sírják őket.

A Katica és Maci csoport vidám 
énekszóval, szórakoztató műsor-
ral, versekkel és tánccal búcsúz-
tak el szeretett 
óvodájuktól, 
óvó néniktől, 
dajka néniktől 
és barátoktól, 
amit könnyek 
nélkül nehéz 
volt megállni. 
Műsoruk után 
a már hagyo-
mánynak szá-
mító színes 
lufik felenge-
dése követke-
zett, tele kíván-
ságokkal.

A ballagókra szeptembertől 
a játék mellett már egy érdekes 
világ, a számok birodalma és a 
betűk országa vár. Tarisznyájuk 
sok-sok élménnyel, kirándulás-
sal, gyermeknapokkal, szülőkkel, 
közös programmal lett megtöltve, 
melyre mindig szívesen fognak 
visszaemlékezni.

Kívánunk nekik sok örömet, 
sikert és tudást az élet első nagy 
kihívásához.

Az idei ballagásunk rendhagyó 
volt, hiszen nem 
csak a gyere-
kektől vettünk 
búcsút, hanem 
szeretett Mari-
ka óvónénink-
től is, akinek 40 
éves jubileuma 
és nyugállo-
mányba vonu-
lása tisztelete 
a l k a l m á b ó l 
Hutóczki Péter, 
Fülöp község 
polgármeste-
re Pedagógus 
Szolgálati Em-
lékérmet nyúj-

tott át, melyet az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
adományozott szakmai elisme-
résképpen.

Nyugodt, hosszú nyugdíjas éve-
ket kívánunk neki! Hiányozni fog 
nekünk!

Hutóczki Valéria
Óvodapedagógus

Az idei nyár első napján, 
június 1-jén a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtár könyvtári fog-
lalkozást tartott a Néri Szent 
Fülöp Katolikus Általános 
Iskola első osztályos tanulói 
számára a Községi Könyvtár-
ban. Az anyakönyvtárat Szűcs 
Ilona képviselte, míg a helyi 
bibliotéka részéről Mikáczó 
László Ferenc segített a mai 
program megtartásában.

Elsőként egy magyar népme-
sét néztünk meg a gyerekekkel a 

könyvtár mozi szolgáltatásnak 
köszönhetően. A szóló szőlő, mo-
solygó alma, csengő barack című 
fabulában a király álruhát öltve 
elindult országában, tudni akar-
ta, elégedettek-e a népek. Előtte 
megkérdezte lányait, mit kérnek 
tőle a hosszú útból hazaérve. A 
legidősebb ruhákat, a középső ék-
szereket, a legkisebb megszólaló 
szőlőt, mosolygó almát, és csen-
gő barackot kért. A két nagyobb 
lány kérését teljesíteni tudta az 

uralkodó, de a legfiatalabbét nem 
sikerült. Úton hazafelé kocsisával 
elakadtak a hintóval a sárban, és 
egy disznó azzal a feltétellel húzta 
ki őket onnan, ha neki adja fele-
ségül legifjabb leányzóját. Mikor 
a palotához érve kiosztotta aján-
dékait nagyobb gyermekeinek, 
már jött is a sertés a kisebbik lá-
nyért. Megijedt őfelsége, először 
az egyik szolgálóját öltöztették 
be királynőhöz méltó ruhába, 
s küldték le, de az álcázás nem 
jött össze. Utána a királykisasz-

szonyra adtak szegényes ruhát, 
hátha a disznót sikerül átverni, 
de ez sem jött össze, kucu bará-
tunk talicskába rakta a lányt, és 
örömében nagyokat röfögve el-
vitte óljába. A királykisasszony 
csak sírt és sírt, mígnem mély 
álomba borult. Amikor felkelt, 
egy palotában találta magát egy 
szépséges királyfi társaságában. 
A fiatal úrfit egy tündér varázsol-
ta disznóvá addig, amíg nem lesz 
a felesége egy királylány, aki meg-
szólaló szőlőre, mosolygó almára, 
és csengő barackra vágyik. Ezek 

a gyümölcsök mind ott voltak a 
palota kertjében, és a történet 
végén fiatal főszereplőink nagy 
lakodalmat csaptak.

A népmese nagyon tetszett a 
gyermekeknek, akik ezután Szűcs 
Ilona irányításával vidám és szo-
morú leveleket rajzoltak, melye-
ket kivágtak, és felragasztottak 
a könyvtár ajtajára kihelyezett, 
a népmesékre oly jellemző motí-
vumként használt életfára, s így 
saját maguk „színezték”, leheltek 

életet bele, és 
adtak szép-
séget ennek a 
gyönyörű nö-
vénynek.

Az első osz-
tályos tanu-
lók nagyon jól 
érezték ma-
gukat ezen a 
délelőttön, és 
örültek, hogy 
az ő kreati-
vitásukra is 
szükség volt 

a mai napon. A Méliusz Juhász 
Péter Könyvtár jóvoltából egy 
kis ajándékkal térhettek vissza 
az iskolába, reményeink szerint 
visszatérő vendégeink lesznek, 
s az olvasás a későbbiekben is 
élményt fog nekik jelenteni. Kö-
szönjük szépen Szűcs Ilonának, 
Mikáczó László Ferencnek, és a 
kísérő tanároknak a gyermekek-
kel való foglalkozást.

Török Tamás

Könyvtári foglalkozás az 
első osztályosok számára
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A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 8. osztályának 
ballagása 2017. június 17-én 16 órákor kezdődött.

A ballagó diákok és a 7. osztály több hetes készülődéssel igyekezett 
széppé varázsolni az eseményt. Az ünnepségre érkező szülők és 
családtagok, meghívott tanárok és a  vendégek elfoglalták helyeiket, 
majd megkezdődött a ballagás. A 7. és 8. osztály versekkel, búcsúszö-
vegekkel készült a műsor hangulatos levezetéséhez.

A ballagó osztály szép virágcsokrokkal lepte meg tanárait, a meg-
hívott vendégeket, és a szülőket. Az ajándékozás alatt megható zene 
emelte az ünnepség hangulatát.

Iskolánk igazgatója ünnepi beszédet mondott, majd okleveleket, 
jutalomkönyveket adott át a ballagóknak. Polgármester úr lelkesítő 
beszédével dicsérte és bíztatta az elköszönő diákokat.

A ballagók levonulásuk után felvonultak osztályfőnökükkel osz-
tálytermükbe, hogy ott elbúcsúzzanak egymástól.

 Tóthné Zágon Mónika

Iskolai ballagás 2017 Iskolai gyermeknap 
Különleges nappal zárult ez a tanév a Néri Szent Fülöp Katoli-

kus Általános Iskolában. Az utolsó tanítási napon pedagógusok, 
szülők, és diákok közösen, jó hangulatban, és remélhetőleg 
maradandó élményekkel fejezték be az idei tanévet.

Ezen a rendhagyó napon sem 
feledkeztünk meg arról, hogy 
tanévzáró mise keretében hálát 
adjunk azért az erőért, kitar-
tásért és türelemért, melynek 
segítségével ismét magunk mö-
gött tudhatunk egy eredményes 

tanítási évet. A római katolikus 
templomban megtartott regge-
li szertartás után a nevelők és 
a tanulók közösen elsétáltak a 
sportpályára, ahol már a szülők 
által előkészített bográcsokban 
finomabbnál finomabb ételek 
készültek. A pálya perceken 
belül megtelt hangos nevetés-
sel, jókedvvel, vidámsággal. A 
gyereknapi vigadalomból az 
óvodások is kivették a részüket, 
akik meglátogatták a nagyokat, 
és megtapasztalták, miért is jó 
iskolásnak lenni, főleg az utolsó 
tanítási napon.

A gyerekek az előzetes tájékoz-
tatás során megismert ügyessé-
gi pályákat keresték fel sorban, 
egymás után. Az állomásokon 
összesen hétféle tevékenység-

ben próbálhatták ki magukat és 
vezethették le energiájukat a ne-
bulók, többek között: sorverseny 
léggömbbel, tekebábok elborítása 
fejjel, pingpong labda átfújása a 
poharak tetején, vízhordás csa-
patban.

Délután sem maradtak el a 
szórakoztató tevékenységek, a 
kisebb gyerekek örömmel vették 
birtokba az immár évek óta tö-
retlen népszerűségnek örvendő 
ugrálóvárat és óriás csúszdát, 
a nagyobbak pedig a focipályán 
villogtatták meg tudásukat. Aki 
maradandó emléket akart, az ké-
szíthetett karkötőt szívószálból, 
vagy papírsárkányt.

A gyerekek mosolya, nevetése, 
jókedve arról árulkodott, hogy 
aki akarta, jól érezte magát, 
ugyanakkor kellemes és boldog 
élményekkel lettünk gazdagab-
bak mindannyian.

Mindenkinek jó pihenést kí-
vánunk!

Mercs Róbertné

Ovis látogatás a Néri Szent Fülöp Katolikus 
Általános Iskolában

2017. május 18-án ellátogattak a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolába a fülöpi óvodások. Az első osztályosok hatal-
mas lelkesedéssel várták már azt a órát, amikor az óvodások meglátogatják az iskolát. Számolgatták a napokat, hogy mikor 
jön már el az idő, hogy végre együtt tölthessenek egy kis időt a rég nem látott pajtásaikkal.

Amikor végre eljött a várva 
várt nap, már nagyon szerették 
volna megmutatni, hogy mit is 
tanultak az elmúlt tanév során. 
Bemutatták a leendő elsősök-
nek, az óvónéniknek, hogy ők 
már milyen szépen tudnak ol-
vasni és írni. Így a kisgyerme-
kek bepillanthattak mindabba, 
amit majd a következő tanév-
ben ők is elsajátíthatnak. Ezu-
tán közösen énekeltek a gyere-
kek, majd pedig kiszíneztek egy 
képet az iskolánk névadójáról. 

Folytatásként az első osztályo-
sok egy-egy léggömbbel ked-
veskedtek minden óvodás gyer-
meknek. Ezt követően a leendő 
iskolások meglátogatták azokat 
a tanító néniket, akik majd jö-
vőre őket is bevezetik a betűk 

és a számok rejtelmeibe, vilá-
gába. Ők is kedveskedtek egy 
kis meglepetéssel. A negyedik 
osztályosok egy-egy angyalká-
val várták a kis vendégeiket. 
Még ez sem jelentette ennek a 
napnak a végét, hiszen kedvcsi-
nálóként az udvaron hatalmas 
buborékot lehetett készíteni, 
illetve ugrálni lehetett az iskola 
udvarán felállított hatalmas 
trambulinon.

Reméljük az óvodásoknak is 
felejthetetlen élményt jelentett 

ez a nap, s bízunk abban, hogy 
hatalmas lelkesedéssel várják 
már azt a napot, amikor ők is 
iskolásként léphetnek be az 
iskola kapuján.

Bordás Renáta 

   

Újabb sikereink
         
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Ösztöndíj és 
mentorállási támogatás hátrányos helyzetű tanulók-
nak – Útravaló ösztöndíjprogram” - elnevezésű kiemelt 
projekt keretében „Tegyünk több tudást a tarisznyánk-
ba” címmel csapatversenyt hirdetett meg az ösztön-
díjprogramban résztvevő tanulók számára. A Néri 
Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola három diákja, 
Zih Brigitta és Ötvös Krisztofer 8. osztályos tanulók, 
és Esztergomi Lóránt 7. osztályos tanuló alkotott egy 
csapatot. Felkészítő tanáruk Pósán Györgyné volt.

A csapat a „Kaláka” nevet 
kapta. A csapatverseny téma-
körei: egészséges életmód és 
pályaorientáció.

A verseny összesen 3 fordulós 
volt, melyből 2 forduló levele-
zős formában, online történt. 
A 3. fordulóba, azaz a döntőbe 
- mely egy egész napos program 
keretében zajlott - a 2 online 
forduló közös eredménye alap-
ján a csapatunk is részt vett. A 
döntő 2017.05.27-én Budapes-
ten került megrendezésre. 

Előzetes feladatként a csa-
patnak egy gondolattérképet 
kellett készíteni a pályaválasz-
tásról, melyet a zsűri értékelt. 

A döntő során a tanulók több 
feladaton keresztül bizonyí-
tották tudásukat, ilyen lecke 
volt például a villámkérdések, 
a kép- és fotómontázs; az egész-
séges életmóddal kapcsolatos 
kérdések, activity, ügyességi 
feladat. A „Kaláka” csapat az 
országos döntőben az I. he-
lyezést érte el. A csapat tagjai 
oklevelet, tárgynyereményt 
és egy budapesti egész napos 
kirándulást kaptak ajándékba. 

Gratulálok Brigittának, 
Krisztofernek, Lórántnak 
az országos I. helyezésért, és 
felkészítő tanáruknak: Pósán 
Györgynének. 

Tudásbajnokság döntő
A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanuló-

ja, Karpács Máté, 8. osztályos tanuló az idei tanévben is 
részt vett a Tudásbajnokság országos levelezős versenyén 
történelem tantárgyból.

A verseny 6 fordulóból állt, 
ami a XX. század második felé-
nek egyetemes és magyar törté-
nelmének fontosabb eseményeit 
dolgozta fel. Máté a fordulók so-
rán kiemelkedően teljesített, be-
került a megyei döntőbe, melyet 
megnyert, így részt vehetett az 
országos döntőn, amit 2017.má-
jus 20-án rendeztek Szegeden

Ezen a megmérettetésen 
Máté a III. helyezést érte el, 

így országos III. helyezett lett 
történelemből a 8. osztályosok 
között. Jutalmul érmet, serleget, 
oklevelet és könyveket kapott.

Máté történelem iránti szere-
tete és tudásvágya kimagasló, 
melyet az elért eredményei is 
bizonyítanak.

Gratulálunk Máténak az elért 
helyezéshez és felkészítő tanárá-
nak: Pósán Györgynének!
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Mézes zserbó másképpen 
(nagy tepsibe)

Gasztronómiai rovat

Tészta:

Jó étvágyat kívánunk!

Krém:

Kézműves tábor Fülöpön
Fülöp Község Önkormányzata a gyerekek nagy örömére egy hetes képzőművészeti tábort szervezett Somogyi László 

Gábor képzőművész vezetésével.

A 27 gyerek minden nap a 
képzőművészet más-más terü-
letével ismerkedett, mert ez lett 
az idei év tematikája. Így volt 
linómetszés, olajpasztell, por-
pasztell, akril-és selyemfestés, 
üvegfestés, bútor készítés. A 
tábor keretein belül, idén is 
csodálatos helyekre látogattak 
el a gyerekek, ugyanis Gyulán 
és Békéscsabán töltöttek egy 
teljes napot, ahol városnézés, 
várlátogatás várt rájuk. Ren-
geteg ismerettel gazdagodtak, 
melyről vetélkedő formájában 
adtak számot a szerzett tudás-
ról. Minden nap volt valami-
lyen játékos tevékenység is. 

Hutóczki Péter polgármes-
ter úr többször ellátogatott a 
foglalkozásokra, aki mindig 
figyelemmel kíséri a fülöpi 
gyerekek programjait és szí-
vesen támogatja őket. A záró 

napon az Önkormányzat a 
szalonnasütéshez is biztosí-
totta az alapanyagokat. Cso-
dálatos alkotások születtek 
a tehetséges gyerekek által, 
melyből kiállítás lesz, amit a 
fülöpi falunapon augusztusban 
is meg lehet majd tekinteni. A 
résztvevők igazi kis közösséggé 
kovácsolódtak össze, melyben 
nagy szerepe van mesterüknek, 
a képzőművésznek.

A gyerekek „Laci tábornak” 
nevezték el ezt a tábort. Feled-
hetetlen élmények, képzőmű-
vészeti ismeretek, technikák 
tették emlékezetessé a tábor 
napjait, melyre szívesen emlé-

keznek vissza majd a tanítási 
órákon is. A tábor aktiv segítő-
je az iskola volt tanulója Jekk 
Renáta, végzett egyetemista.

Borosné Antal Sára

Egyszer egy jól kereső 
apa úgy döntött, 

elviszi vidékre a kisfiát…
– idézet egy valós történet alapján – 

„Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, elviszi vidékre a 
kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki, milyen szegény 
emberek is vannak, és hogy a gyermek meglássa a dolgok 
értékét, és felfogja azt, hogy milyen szerencsés családban él.

Egy egyszerű falusi család házában szálltak meg, ahol egy 
napot és egy éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út végén 
tartottak, az apa megkérdezte fiát.
– Nos, mit gondolsz erről az útról?
– Nagyon jó volt, apa!
– Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénység-
ben élnek?
– Igen.
– És mit láttál meg mindebből?
– Azt, apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik négy. Nekünk 
egy medencénk van otthon, ők meg egy tó partján laknak. A 
mi kertünket lámpák árasztják el fénnyel, az övékére pedig 
csillagok világítanak. A mi udvarunk a kerítésig tart, az övéké 
addig amíg a szem ellát. És végül láttam, hogy nekik van idejük 
beszélgetni egymással, és hogy boldog családként élnek. Te 
és anyu viszont egész nap dolgoztok, és alig látlak titeket.

Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, mire a 
kisfiú hozzátette:
– Köszönöm apa, hogy megmutattad, milyen gazdagok is 
lehetnénk.”

Jekk Gergő

Hozzávalók:

• 3 tojás
• 35 dkg cukor
• 4 evőkanál olvasztott 

méz
• 5 evőkanál tej
• 10 dkg zsír
• 1 kg liszt
• 2 kávéskanál szódabi-

karbóna

3 egész tojást habosra ke-
verünk 35 dkg cukorral, 4 
evőkanál olvasztott méz-
zel, 5 evőkanál tejjel, 10 dkg 
zsírral. 

Ehhez a masszához adunk 
1 kg lisztet, amibe elvegyí-
tünk 2 kávéskanál szódabi-
karbónát. 4 cipóba kinyújt-
juk, sütjük. 

Készen is lehet venni mézes 
lapot!

Hozzávalók:

• 3 dl tej
• 1 csomag vaníliás pu-

dingpor
• 75 dkg túró (legyen jó 

krémes)
• 1 citrom héja
• 20 dkg vaj
• 20 dkg porcukor
• tetejére máz

Máz:
• 1 tábla Katica étbevonó
• 4-5 evőkanál olaj 

Gőz felett összeolvasztani!

Elkészítése: 

A tejből és a pudingporból 
sűrű krémet főzünk, majd 
kihűtjük. Kikeverjük a va-
jat, a cukrot, hozzáadjuk a 
pudingot, a túrót, a citrom-
héjat, és csomómentesre 
keverjük. A mézes lapokat 
megtöltjük, tetejére pedig 
rákenjük a mázt.

Török Istvánné
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