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Vízkereszt napja
van parancsolt
ünnep...

Vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe,
amelyet a katolikus egyház január 6-án tart parancsolt
ünnepként. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezen a
napon a katolikus híveknek kötelező szentmisén részt
venniük. 3. oldal >>

„Csigatésztakészítőben”

Író-olvasó találkozó
Fülöpön

Adventi készülődés
az óvodában

December 7-én az 5. osztályos tanulók ellátogattak a helyi Nyugdíjas
Klub összejövetelére. A klub tagjai
csigatésztát készítettek.
A gyerekek is kipróbálták. Először
megfigyelték a műveleteket, majd
ők is nekiláttak a csigák elkészítéséhez. Lelkesen gyúrták, majd
nyújtották a tésztát. Apró kis négyzetekre vágták, aztán szépen megsodorták a kis csigákat.

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár jóvoltából 2016. november 29-én, kedden
író-olvasó találkozóra került sor a
Fülöpi Művelődési Házban.
A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola felső tagozatos tanulói és
pedagógusai Telegdi Ágnes Aranykönyv-díjas írónő és fotóművész előadását hallgathatták meg.

Az év legszebb ünnepe a karácsony,
Jézus születésének, az öröm, a békesség, a szeretet, a család és legfőképp a gyermekek ünnepe.
A karácsony megünneplése nem
csak családi körben lehet meghitt,
hanem az óvodában is. Ezt az ünnepet is hosszabb előkészület előzi
meg, ami sok lehetőséget teremt a
különböző tevékenységekre.

5. oldal >>

6. oldal >>

11. oldal >>
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Községünk karácsonyi ünnepsége Önkormányzati
hírek
A szokásokhoz hűen községünk önkor- a most született Megváltót dicsőítették, és

mányzata az idén is meghívta településünk lakosságát egy közös karácsonyi
ünnepségre. 2016. december 18-án, a
vasárnap délután 3 órakor kezdődő műsorra az erre az alkalomra méltóképpen
felöltöztetett nagyterem majdnem szűkösnek bizonyult a sok vendég miatt, ami
igen nagy örömmel töltött el bennünket.

ezzel egy „szelet” Betlehemet hoztak kicsiny
községünkbe.
Hutóczki Péter polgármester úr ünnepi
beszédében kifejtette, mostanában gyakran
elhangzik, hogy „jót tenni jó”, de szerencsére
Fülöpön a lakosok már régóta gyakorolják az
önzetlen cselekedet eme nemes gesztusát.
Ezt követően kitért a békesség fontosságára, és kiemelte, hogy először Istennel
tegyük rendbe „dolgainkat”, s tapasztalata szerint utána már könnyebb lesz
embertársainkkal is rendezni kényes
ügyeinket. Községünk vezetője a maga
és a hivatal dolgozói nevében bocsánatot
kért azoktól, akiket akarva vagy akaratlanul megbántottak. Polgármester úr
értékelte az idei esztendőt is, melyben
voltak sikerek és nehézségek is egyaránt,
de talán az év legfontosabb eseménye
az iskolánk egyházi kézbe kerülése
volt, mellyel sikerült helyben tartani
diákjainkat. Az ünnepi beszéd végén
békés, boldog karácsonyi ünnepeket
kívánt mindenkinek, majd meginvitálta
a lakosságot egy kis bejglire, teára és
forralt borra.
A program az óvodások fellépésével kezdő- Az est zárásaként a Művelődési Ház parkdött, és Szoboszlai Szilvia és Hutóczki Valéria jában felállított és ünnepi díszbe öltöztetett
óvónők felkészítésével magas színvonalú betlehemnél a jelenlévő vendégek közösen
produkciót adtak elő. Betlehemes
műsoruk nagy tetszést aratott az
érdeklődők körében, az „öreg” pedig
humorával „kényszerített” mosolyt
mindenki arcára. A második részben
a bibliai történetet és a karácsonyi
hagyományokat elevenítették fel
számunkra, láthattuk Szűz Máriát a kis Jézussal, de az angyalok és
pásztorok is megjelentek szemeink
előtt. Óvodásaink tüneményesek és
bűbájosak voltak, láthatóan ők is jól
érezték magukat az előadás alatt, és
ezzel nagyon jó alaphangot adtak a
mai estének.
Ezután a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános iskola 6. osztályos
diákjai Niziolék Emese tanárnő felkészítésével egy táncos műsorral leptek meg énekkel dicsérték a jászolban fekvő kis Jézust.
bennünket, és az elegánsan előadott, látvá- Köszönjük a fellépőknek és a vendégeknek az
nyos koreográfiával feldobott produkciójuk előadást és részvételt, s hogy szeretetükkel
láttán még a karácsonyfa is táncra perdült vol- szebbé tették a mai napot!
na, de pechjére nem talált magának párt. Az
iskolások programja Ady Endre Karácsonyi
Török Tamás
rege című vers elszavalásával folytatódott, melyet Szilágyi Ádám kiváló
tolmácsolásában hallhattunk. Ezt követően Sarkadi-Ács Erzsébet Márta
tanárnő felkészítésével és szintetizátoron való közreműködésével, illetve
Sarkadi Tibor gitáros kíséretével az
iskolások énekkara lépett fel, és a karácsony lényegét kifejező dalaikkal
igazi ünnepi hangulatot teremtettek
számunkra. Különösen a kezdés volt
meglepetés, hiszen gregorián dallamokon és latin nyelven énekeltek
diákjaink.
A Piros Mályva Népdalkör tovább
emelte az ünnepség színvonalát. Gyönyörű hangjukkal Jézus Krisztust,
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Vízkereszt napja van
parancsolt ünnep...
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Anyakönyvi
hírek
SZÜLETÉSEK
Kató Lívia – 2016. december 13.
Köszöntjük őt!
HÁZASSÁGOK
Farkas Hedvig és Kajdi Róbert
2016. december 17.
Szívből gratulálunk!
HALÁLOZÁSOK
Boros Sándorné – 2016. december 10.
Bacsó Péter – 2016. december 14.
Simon András – 2016. december 16.
Tóth Sándorné – december 29.

A Képviselő-testület 2 önkormányzati
rendeletet alkotott:
17/2016. (XI.28. ) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérleti
díjának megállapításáról szóló 15/2014.
(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
18/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról
A Képviselő-testület az alábbi témákban hozott határozatot az elmúlt ülések alkalmával:
 Önkormányzati ingatlanok 2017. évi bérleti
díjak megállapítása
 Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervének
elfogadása
 Fülöp Község Önkormányzatának 2017.
évi Belső Ellenőrzési Tervének elfogadása
 Költségvetési előirányzatról rendelkezés
 Polgármester részére 2016. évben végzett
munkája alapján jutalom megállapítás
 Fülöpi Óvoda Alapító Okirat módosítása
 Fülöpi Óvoda Alapító Okirata egységes
szerkezetben történő elfogadása
 Fülöpi Óvoda beszámolójának elfogadása
a 2015/2016. nevelési évről
 Fülöpi Óvoda munkatervének elfogadása
2016/2017 nevelési évre
 Óvoda csoport létszám meghatározás
 Óvoda decemberi nyitva tartásának elfogadása
 Köznevelési körzethatárok megállapítása
 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés kötés
 BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázatok
elbírálása
 Arany János Tehetséggondozó programba
történő jelentkezések támogatása
 2017. évi START mintaprogramok (közfoglalkoztatás) pályázatáról döntés
 HB-i Önkormányzatok Vízmű Zrt. vételi
ajánlatáról döntés
 Nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére közszolgáltató
választása
 Urnafal megváltás díjának meghatározása
 Szociális célú tűzifakérelmek elbírálása

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.

Emléküket kegyelettel megőrizzük!

Vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe, amelyet a katolikus egyház
január 6-án tart parancsolt ünnepként.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezen
a napon a katolikus híveknek kötelező
szentmisén részt venniük.
Az ünnep magyar elnevezése az ilyenkor
hagyományosan végzett vízszentelésből eredeztethető.
Vízkereszt napja a IV. század elején kezdett
a keresztények körében terjedni, mint Jézus
születésének és a háromkirályok (napkeleti
bölcsek) látogatásának, Jézus keresztségének
és a kánai menyegzőnek az ünnepe.
A II. vatikáni zsinat rendelkezései értelmében a római katolikus egyház január 6-án a
háromkirályok látogatását ünnepli vízszenteléssel egybekötve. Jézus megkeresztelkedésének ünnepét a rákövetkező vasárnapon
tartják. A kánai menyegzőről, amelyen Jézus
első csodáját vitte végbe a vizet borrá változtatva, egy közbeeső hétköznapon emlékezik
meg az egyház.
A vízkereszt azért is kiemelt ünnep a katolikus egyház életében, mert ekkor kezdődik meg
a házszentelések időszaka. A házszentelés
szertartása során a pap az újonnan megáldott
szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat,
valamint megáldja a benne lakókat, dolgozókat.
Vízkereszt ünnepe a Bizánci Egyházban
(Görög Katolikus Egyház és Ortodox Egyház)
a legnagyobb ünnepek közé tartozik – szívhez
szóló szertartásait a hívek nagy tisztelete
övezi. Az Epifánia (jelentése jelenés, Úrjelenés, elterjedtebb használatban Vízkereszt)
a fények ünnepe, vagy más néven Theofánia
(Istenjelenés). Ez az az ünnep, amikor Jézus
Krisztus Jordán folyóban való megkeresztelkedését ünnepeli egyházunk.
A Bizánci Egyházban ekkor kerül sor a nagy
vízszentelésre (kis vízszentelést a pap az év
folyamán szükség szerint többször is végezhet). A nagy vízszentelés ősi végzéséről már
Aranyszájú Szent János (+407) is beszámolt
egyik művében.
A Görög Katolikus Egyházban a mai liturgikus gyakorlat szerint január 5-én este (az
alkonyati istentisztelet és Szent Bazil litur-

giája után), vagy gyakrabban január 6-án
(a Szent liturgia után) kerül sor általában a
templomhajóban, egyes helyeken azonban
(ahol megtehetik) a közeli folyóhoz, vagy
forráshoz vonulnak ki a pap vezetésével a
hívek, és ott végzik a vízszentelést. Ez utóbbi
hagyomány még hatékonyabban jelképezi
nemcsak a vizek, hanem az egész természet
megszentelését is, amit Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra végbevitt a Jordán folyóba
való alámerülésével.
A megszentelt vizet a keleti egyházakban
az egyes személyek és tárgyak megáldása,
illetve megszentelése alkalmával használja
a pap vagy a püspök.

Közelgő
nagyrendezvények:
Március 14. (kedd) 14:00

Megemlékezés az
1848/49-es forradalomról
(Művelődési Ház)
Április 22. (szombat)

7. Fülöpi Gasztronómiai
és Kulturális Fesztivál
(Művelődési Ház)

Csingi Zoltán
fülöpi gör. kat. paróchus

Szinte nincs olyan fülöpi lakos, aki ne
ismerte volna, ne emlékezne a kedves
Tanító nénire. Több, mint 50 éven keresztül élt a faluban, tanította és nevelte a
gyerekeket, segítette az itt élő embereket.
Igazi néptanító volt, hiszen a gyermekek
mindennapi nevelésén, oktatásán túl a
felnőttek esti oktatását is nagy odaadással végezte.
A Bernátrészi Iskolában fiókkönyvtárat működtetett gyerekek és felnőttek
számára.
Nagy igyekezettel és hozzáértéssel
vett részt az akkori színjátszócsoport
megalakításában és működtetésében.
A lakókörnyezetében élő emberek bármilyen területen kérhették segítségét,
mert tudták, hogy azt meg is kapják.
Percze Jánosné már több, mint két
évtizede elköltözött Debrecenbe közel
gyermekéhez, de a helyiek szívében mindig fülöpi marad.

PERCZE JÁNOSNÉ
(1922-2016)

Emlékét kegyelettel megőrizzük, nyugodjon békében!
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Mazsorett, Hip-Hop, és Zumba oktatás Fülöpön
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Zenés adventi készülődés „Csigatészta-készítőben”
A karácsonyt megelőző
időszak, az adventi várakozás mindenki számára a külső és belső készülődés ideje.
Községünk lelki készülődését
ezúttal egy új esemény is segítette, színesítette.

Először is engedjék meg, hogy
bemutatkozzak, Gégény Liza vagyok, táncoktató és koreográfus.
Három éves korom óta táncolok,
ebből kifolyólag lehetőségem adódott több fellépésen, külföldi turnén, Debreceni Virágkarneválon
is részt venni. Verseny eredményeim közül a négyszeres Magyar
Bajnoki címemre és az Európa
Bajnoki II. és III. helyezésemre
vagyok a legbüszkébb. Ezek után
kérdés sem volt, hogy ez a sport
legyen a szakmám is a későbbiek
folyamán. Négy éve foglalkozom
különböző táncstílusok tanításával minden korosztálynak. Állandó csoportjaimon kívül óvodai,
iskolai rendezvények táncos
műsorait, táncgálákat és esküvői
nyitótáncokat is koreografáltam
már. Saját tanítványaimat fel-

lépéseken kívül versenyekre is
vittem, ahol a dobogós helyezéseken túl több különdíjat is bezsebeltünk, ezen kívűl a Debreceni
Virágkarneválon is vonulhattunk már, pár hónapja pedig
videoklip forgatáson is jártunk.
Fontos számomra, hogy itt
Fülöpön is a jó hangulaton kívül, megbízható, precíz, ügyes
és összetartó táncos csapatok
alakuljanak ki. A csoportos sportok megtanítanak a csapatmunkára, összetartásra, fegyelemre
és egymás iránti tiszteletre is.
A koreográfiák tanulása során a
memória is fejlődik. Fejleszthető
az ügyesség és a ritmus érzék. A
tánc hatására kialakul a helyes
testtartás, e mellet formálódik
az alak is.

Néhány szó az itt helyben is tanulható táncokról:
Mazsorett: Bot technikát tanulunk, más szerrel is táncolható pl.:
pom-pom vagy zászló. Menetelés
elsajátítása, helyes testtartással
egybekötve, latinos tánclépésekkel feltuningolva. Főként lányok
sportja, de nagy örömömre itt
helyben két fiú is jár mazsorettre.
Hip-Hop: Lányok és fiúk is
táncolják, nem túl kötött, kicsit
lazább, vagányabb tánc. Nagy
szertechnikát nem igényel.
Zumba: Aerobik táncos elemekkel fűszerezve. Alakformáló, bármely korosztály számára. Nem
koreográfiákat tanulunk, így
bármikor becsatlakozható.

dében többek között kifejezte,
hogy a fülöpiek nem élnek fényűző életet, mégis egy rendkívül
gazdag közösség. Polgármester
úr, ezen közösség legnagyobb
kincseiben - szeretetben, hitben, egymás megbecsülésében
- gazdag boldog új esztendőt
kívánva zárta köszöntő szavait.
Nem sokkal este hét után sokunk szeme könnybe lábadt. De
nem a sírástól, sokkal inkább a
nevetéstől. A Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület képviseletében Polgárné
Nagy Elvira és Somogyi László

Gábor képviseletében két remek komédiát élvezhettünk
végig. A „Peti mindent elintéz”
és „A szenes ember” című előadások remekül megalapozták
az est hátralévő részét.
A műsort követően svédasztalos vacsora várta a vendégeket. Miután mindenki kellően
jóllakott, megtelt a tánctér.
Szabó Zsolt rendületlenül húzta a talpalávalót. Nem maradhatott el a nagy érdeklődéssel
várt tombolasorsolás sem.
Éjfélkor közös pezsgőzéssel,
valamint a Himnusz elének-

után Filep Xavér átadott a Néri
Szent Fülöp Katolikus Általános
Iskola szülői munkaközösség elnökének.
A műsor végén Hutóczki Péter, községünk polgármestere
köszönte meg a két fiatal művész

December 7-én az 5. osztályos
tanulók ellátogattak a helyi
Nyugdíjas Klub összejövetelére. A klub tagjai csigatésztát
készítettek.
A gyerekek is kipróbálták. Először megfigyelték a műveleteket,
majd ők is nekiláttak a csigák elkészítéséhez. Lelkesen gyúrták, majd
nyújtották a tésztát. Apró kis négyzetekre vágták, aztán szépen megsodorták a kis csigákat. A szorgos

kezecskék alatt hamar elkészült
a finom levesbe való. Hutóczki
Péterné Katika nagy szeretettel
kínálta a gyerekeket forró teával,
mandarinnal és szaloncukorral. A
kisdiákok saját készítésű angyalkával kedveskedtek a nénikéknek.
Az idő sajnos hamar elröppent.
A ügyes kislurkók a közös munka
élményével gazdagodva tértek
vissza az iskolába.
Pósán Györgyné

Nemsokára elérkezik az első fellépés időpontja is és remélhetőleg
egy minősítő vagy verseny sincs
már annyira távol. Abban biztos
vagyok, hogy a gyerekek lelkesek
és szépen haladnak a kitűzött célok felé.
Mindhárom táncórára lehetséges
még a beiratkozás. Jeletkezni lehet a Művelődési Házban Török
Tamásnál vagy nálam a 06-30824-0969-es telefonszámon.
Mindenkit szeretettel várunk!
Végül, de ne utolsó sorban, szeretném megköszönni Hutóczki Péter
polgármester úrnak a táncoktatási lehetőséget és a támogatását.
Gégény Liza

Szilveszteri buli a Művelődési Házban

Az elmúlt év utolsó rendezvényének otthont adva,
a Fülöpi Művelődési Ház egy
–ezúttal is - kiváló hangulatú, teltházas mulatsággal
hagyta maga mögött a 2016os naptári évet.
Miután az óévet ki
csiny falunkban búcsúztatni
kívánó minden kedves vendég
elfogyasztotta üdvözlőitalát,
Hutóczki Péter polgármester
úr köszöntötte a jelenlévőket.
Köszönetét fejezte ki, hogy ezúttal is sokan érkeztek Fülöpön
innen és túl egyaránt. Beszé-
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lésével búcsúztatattuk az óévet, illetőleg köszöntöttük az
újévet.
Ismét megteltek az asztalok
finomabbnál finomabb ételekkel. A hagyományokhoz hűen,
a lencse sem maradhatott el.
A mulatozás hajnalig tartó
tánccal, beszélgetéssel zárult.
A szilveszteri buli sikeres
megvalósulásáért köszönet
illeti többek között: Fülöp Község Önkormányzatát, a Sörkert
Clubot és Szabó Zsolt zenészt.
Jekk Gergő

2016. december 11-én Filep
Xavér orgonaművész és Nagy
Dániel nagybőgő virtuóz adtak
adventi koncertet a Római Katolikus Templomban. A két fiatal
művész által hangok formájában
közvetített varázs átszellemült
hangulatot teremtett a készülődők lelkében. A műsorban egyaránt felcsendültek egyházi és
világi darabok is, közöttük több
sokak által ismert dallam. A karácsonyra való hangolódás mellett
Xavér és Dániel a fülöpi ifjúságot
is segítette. Bár a koncert látogatása díjmentes volt, a műsor végén
adományt gyűjtöttek a templomi perselybe, melyet a záró szám

csodálatos műsorát, s kérte őket,
hogy akkor se felejtsék el ezt a
kis települést és a fülöpi embereket, amikor zenei pályafutásuk
csúcsáról néznek vissza addigi
munkásságukra.
Ezúton is szeretnénk még egyszer köszönetet mondani Filep
Xavérnak és Nagy Dánielnek,
hogy azáltal, hogy megcsillogtatták tehetségüket, emelték az ünnepi készülődés fényét. A fellépők
mellett köszönjük mindenkinek,
aki adományával segítette a Néri
Szent Fülöp Katolikus Általános
Iskola tanulóit!
Hutóczki Péter Zsombor

Bábszínház a Fülöpi
Művelődési Házban
2016. december 2-án pénteken
a nyíregyházi Katica Bábszínház volt a Fülöpi Művelődési Ház
vendége, ahol a Röfi malac című
mesét adták elő. A délelőtt fél
10-kor kezdődő programra községünk óvodásai és a Néri Szent
Fülöp Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos diákjai teljesen
megtöltötték a nagytermet.
Az előadás lényegében arról szólt,
hogy Röfi malac állandóan túljárt az
éhes farkas eszén, bár ehhez kellet
az anyamalac és süni segítsége is.
A gyermekek nagyon jóízűen nevettek, amikor látták a kis Röfit reggeli
tornázni és lavórban mosakodni. A
műsor folyamán fontos szerepet játszott a zsák is, mely egyszer a farkas,
máskor a kismalac fejére került. A
történet végén furfangos hőseink
a farkast becsalták egy verembe,
és csak úgy engedték ki belőle, ha
megígéri, hogy többé nem fog mesében szerepelni. Ordas barátunk

HIRDETÉS

Ingyenes számlanyitással lakástakarék
(lakáskassza) évi 30 % állami
támogatással köthető.
Érdeklődni:
Kovács Zsolt
4264 Nyírábrány, Hajnal u. 7.
Telefon: 06-30-655- 70-66

szabadulása érdekében engedett a
feltételnek, bár megjegyezte, furcsán fog hangzani a „Piroska és a
semmi” vagy „Három kismalac és a
semmi” című fabula. Szégyenében el
is szaladt a környékről, feltehetőleg
nehezen viselte a kizárást a gyermekeknek szóló történetekből. Ha
valaki találkozik egy orrát lógató,
láthatóan depressziós farkassal,
közölje vele, hogy várjuk vissza a
mesék varázslatos birodalmába.
A gyermekek nagyon jól szórakoztak a műsor alatt, tetszett nekik
a kalandokban bővelkedő, humoros jellegű előadás. A bábszínház
művészei nagyon magas színvonalú produkcióval rukkoltak elő,
reményeink szerint még többször
fognak ifjúságunk arcára mosolyt
csalni. Addigra hátha farkas koma
is előkerül, és újból belép a maga
folytonos éhségével ebbe a magával
ragadó mesevilágba.
Török Tamás
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Író-olvasó találkozó
Fülöpön
A Méliusz Juhász Péter
Könyvtár jóvoltából 2016.
november 29-én, kedden
író-olvasó találkozóra került sor a Fülöpi Művelődési
Házban. A Néri Szent Fülöp
Katolikus Általános Iskola
felső tagozatos tanulói és
pedagógusai Telegdi Ágnes
Aranykönyv-díjas
írónő
és fotóművész előadását
hallgathatták meg. A program kezdete előtt a Községi
Könyvtár vezetője, Mikáczó
László Ferenc köszöntötte az
írónőt és az anyakönyvtár
képviseletében megjelenő
Terdik Ferencnét.

2017. JANUÁR

Aranylakodalmak
50 éve együtt jóban-rosszban

Az írónő előadásába iskolásainkat is bevonta, hiszen egy-egy
kérdés megválaszolásával ők is
számot adhattak környezetismereti tudásukról. Telegdi Ágnes közvetlenségével és szerénységével elvarázsolta a találkozón
résztvevőket, és minden szaván
érződött a természet iránt való
elkötelezettsége, rajongása. Az
ifjúság a mai napon rengeteget
tanulhatott az állatvilágról,
közte olyan dolgokról, melyek
sokszor a szemünk előtt vannak,
és mégis keveset tudunk róluk.
Az interaktív előadás végén az
írónő dedikált könyveket és saját fotóiból készített naptárokat
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Lelkigyakorlat a Néri Szent Fülöp
Katolikus Általános Iskolában
„A lelkiség olyan, mint a légkör a családban, igazából megfoghatatlan, mégis
az első pillanattól kezdve érzékelhető,
mindent átjáró valóság. A lelkiség meghatározhatatlansága abban rejlik, hogy
nem annyira a dolgokban, vagy az eseményekben, hanem a viszonyokban: az
Istenhez, egymáshoz és a világhoz való
viszonyban fejeződik ki. Márpedig életünknek ezek a legrejtettebb, legtörékenyebb, szemmel legkevésbé látható,
mégis legmeghatározóbb valóságai.”
(http://www.ferencesek.hu/lelkiseg/ferences-lelkiseg)

Jekk András - Veres Julianna
Jekk András és felesége, Veres Julianna 2016. november 26-án
ünnepelték házasságkötésük 50. évfordulóját. 50 év elteltével a
Görögkatolikus Templomban ismét megerősítették házassági
fogadalmukat, majd a Művelődési Házban családtagjaik, szeretteik társaságában ünnepelték meg közös életük elismerésre
méltó, csodálatos mérföldkövét.
Az örömteli ünnepen Hutóczki Péter polgármester úr és felesége is köszöntötték a jubiláló házaspárt.

Az „Ó, azok a csodálatos állatok!”
sorozat szerzője ezen a délelőttön játékos formában ismertette
meg diákjainkkal a természetet
és az állatokat. Az írónő által
készített és kivetített fényképek
és a hozzáfűzött történetek mind
nagy-nagy élményt nyújtottak a
jelenlévők számára. Megismerkedhettek egyebek mellett a cinkék és gólyák szokásaival és egy
fiatal vidra felcserepedésével.

ajándékozott az iskola számára,
a könyvtárban lévő példányokat
pedig szintén aláírta. Reméljük, a szerzőnő a későbbiekben
is visszatér hozzánk, és újabb
ismeretekkel gyarapítja tudásunkat.
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éven át, az elmúlt tanév végéig, az esztergomi
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumot
igazgatta.
A meghitt szentmise után az iskola ebédlőjében folytatódott a délután. János Atya
előadását igyekezett olyan gondolatok köré
felépíteni, amelyek egyaránt megérintették
a hitéletben kevésbé járatos illetve a komoly
hitéleti múlttal rendelkező kollégákat is. Néhány gondolat, ami elmélkedésre, továbbgondolkodásra késztetett bennünket:
- „Mi célja van életünknek a világon, a földi
létben? - Hogyan találjuk meg helyünket
abban a helyzetben, amiben épp vagyunk?”

- „Ez a te időd” – Itt és most kell olyan életet élnünk, amellyel embertársaink javát
szolgálhatjuk, hogy a Megváltó áldozata
ne legyen hiábavaló.
- „Hibáink, és az, ahogyan a saját hibáinkhoz viszonyulunk, jellemeznek bennünket,
személyiségünk részei.”
János Atya derűje, közvetlen egyénisége,
szerénysége, hite és mély elhivatottsága, a
saját életéből hozott példái, és az a 17 évnyi
tapasztalat, amelyet az atya egy ferences
gimnázium igazgatójaként szerzett, mind
hozzájárult ahhoz, hogy valódi segítséget
nyújtson nekünk szemléletünk alakításában,
hivatástudatunk erősítésében. Közelebb vitt
bennünket, ahhoz, hogy tisztábban lássuk
az utat, amelyet újonnan alakult keresztény
iskolaként be kell járnunk.
Az előadás végén kérdéseket tehettünk fel
az Atyának, így az előadás kötetlen beszélgetéssé alakult. Majd Popovics Ferencné
igazgató megköszönte Tokár Imre P. János
atyának, hogy elfogadta a meghívást és ilyen
tartalmas délutánt teremtett számunkra.
Törő István, a geszterédi Szent Anna Általános Iskola igazgatója megfogalmazta mi
az, amit Ő útravalóul magával visz erről a
délutánról, megköszönte a meghívást és a
két iskola közötti további együttműködés
lehetőségeiről beszélt.
A lelkigyakorlatot közös est-ebéddel fejeztük be. Iskolánk technikai dolgozói töltött káposztát készítettek, mindenki nagy
megelégedésére.
A fülöpi és a geszterédi kollégák egybehangzó véleménye alapján ez egy kellemes,
tartalmas, baráti légkörben lezajlott délután
volt, amely hozzájárult lelki életünk gazdagodásához és a két iskola közötti együttműködés
elmélyítéséhez is.
Földhátiné Terdik Edit

Török Tamás

Kiss György - Lakatos Irén
2016. december 27-én Kiss György és felesége, Lakatos Irén
házasságuk 50. évfordulójához érkeztek. Aranylakodalmukat
karácsony vigíliáján, december 24-én szeretteik körében ünnepelték meg.
A ceremónián Hutóczki Péter polgármester úr és felesége is
köszöntötték a jubiláló házaspárt, akik az elmúlt fél évszázad
alatt jóban-rosszban hűségesen kitartottak egymás mellett,
és egymás iránti szeretetük csak erősödött az idő múlásával.
Isten éltesse sokáig az aranylakodalmas ünnepelteket,
családjukat és szeretteiket békességben és egészségben!

A „lelki délután” 2017. január 10-én, fél
kettőkor, szentmisével kezdődött a római
katolikus templomban. A szentmisén és a
lelkigyakorlaton a Néri Szent Fülöp Katolikus
Általános Iskola dolgozóin kívül részt vettek
a geszterédi Szent Anna Katolikus Óvoda és
Általános Iskola pedagógusai és igazgatója is.
Mindkét intézményben fenntartóváltás
történt 2016 szeptemberében, ebben a tanévben kerültünk be a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye iskoláinak közösségébe.
Fülöphöz hasonlóan Geszteréden is csak 1
általános iskola működik, és a tanulók létszáma sem sokkal több a mienknél. Kezdő
egyházi iskolaként hasonlóak a gondjaink,
hasonló átalakuláson megyünk keresztül. A
már megszokott nevelő-oktató munkánkat,
a keresztény szellemiség, a katolikus egyház
elvárásainak megfelelően igyekszünk átalakítani. Ezt azonban nekünk, pedagógusoknak,
és intézményeink valamennyi dolgozójának
még tanulnunk kell. Ebben a tanulási folyamatban fontos állomást jelentett minden
résztvevő számára a „lelki délután”.
A lelkigyakorlatot Tokár Imre P. János OFM
atya, a Katolikus Pedagógiai Intézet (KaPI)
vezetője, a Ferences Rend tagja vezette. János
Atya latin, magyar nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár, közoktatási szakértő és 17

Vízkereszt az iskolában
Első alkalommal emlékeztek meg
a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola nevelői és diákjai a
vízkereszt ünnepéről, az újév első
hetén, január 6-án. A legtöbb embernek erről a napról a karácsonyfa
leöltöztetése jut eszébe, pedig ekkor
emlékezünk meg a három király látogatásáról a kisded Jézuskánál. A
régi hagyomány szerint ezen a napon szentelték meg a lakóházakat,
épületeket, éppen ezért meghívott
vendégünk az iskola épületét is nagy
örömmel és várakozással szentelte
meg. Az ünneplést Nagy Zsolt atya vezényelte munkatársai és tanítványai segítségével. Változatos és érdekes programokon keresztül kerültek közelebb a tanulók az
ünnep meghittségéhez és Istenhez. Összesen négy teremben négyféle foglakozáson
varázsolták el meghívott vendégeink a tanulócsoportokat. A közös játék során minden
nebulónak szüksége volt kölcsönös bizalomra, leleményességre, elfogadásra és jó nagy
adag fantáziára. A diákok őszinte örömmel fogadták az egyszerű, játékos feladatokat.
Iskolánk valamennyi tanára és tanulója sok élménnyel, tapasztalattal gazdagodott
ezen a csodálatos délelőttön.
Mercs Róbertné
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Karácsonyi ünnepség
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Karácsonyi verseny

a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában
„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!”

miről kellene, hogy szóljon. Az
egyik családnak látszólag mindene meg volt, szép ház, sok játék, jó állás. De valóban ez minden? Azzal tudom a legjobban
kifejezni a gyermekem iránti

édesanya betegeskedett és már
csak a csoda segíthetett rajta. A
gyermekek elindultak hát megkeresni a csodát. Útjuk során
találkoztak önző és segítőkész
emberekkel is. Elgondolkodha-

karácsony. A Betlehemesek és
Csillagosok felidézték a régi
karácsonyi szokásokat.
Az ünnepség végéhez közeledve a fülöpi Piros Mályva Népdalkör karácsonyi dalcsokrát

Wass Albert gondolatait alapul véve szeretetteljes, meghitt
körben ünnepelte meg a Néri
Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 2016. december
20-án a karácsonyt. Az ünnepségre nagyon készültek a
pedagógusok és gyermekek egyaránt. Az ünnephez kapcsolódóan várakozással telt szívvel
készítették el az osztályok az
adventi koszorújukat, amelynek a 4. gyertyáját az ünnepséget megelőző napon gyújtottuk
meg. Már reggel érezhető volt,
hogy ez a nap más lesz, mint a
többi. Mindenki szép ruhában,
izgatottan várta, mi rejtőzik a
tornaterem ajtaja mögött. Egy
nagy karácsonyfát láthattunk
tele díszekkel és alatta szimbolikus ajándékokkal. Az ünnepségen beszédet mondott
Popovics Ferencné iskolánk
igazgatója és Hutóczki Péter
polgármester úr.
Az énekkar által elénekelt dalok, úgy gondolom mindenkiben
előhívták a karácsonyi hangulatot, azokban is, akiknél ez még
nem volt meg. Az énekkar után
egy verset halhattunk, amely
felhívta a figyelmünket, hogy
a karácsonynak a szeretetről,
boldogságról, családunkról és
Istenben való hitünkről kell
szólnia. Ezután egy vidám tánc
segítségével egy havas téli tájon képzelhettük el magunkat,
ahol minden csoda és álom valóra válhat, csak hinnünk kell
benne.
Ezt követően két család történetét ismerhettük meg. Úgy
gondolom, ez a színdarab sokunkat elgondolkodtatott, hogy
miről is szól a karácsony, illetve

szeretetem, hogy mindent megveszek neki? Ez a legfontosabb
az életben? Nagyon hamar kiderült, hogy a legfontosabb
hiányzik ebből a családból,
odafigyelés, törődés, szeretet.
Egy tündér segítségével álomra
hajtották a fejüket és közben
különös álmuk volt. Egy másik család történetét álmodták
meg, akik szegények voltak, az

tunk ezen, mi is nap, mint nap
keressük a csodát. De valóban
keresnünk kell? A csoda bennünk van. Az igazi csodákhoz
nem kell pénz, csak a tiszta igaz
szeretetünk és a hitünk. Ennek
az álomnak köszönhetően ezt
a gazdag család is megértette
és az édesapa örömmel mesélte el családjának, hogy milyen
volt az ő gyermekkorukban a

hallhattunk, amit a közönség
is lelkesen énekelt.
Ahogy az ünnepségből is kiderült, a karácsony legfontosabb üzenete, hogy erősítsük
meg kapcsolatainkat a szeretet
nevében a családunkkal, szeretteinkkel, barátainkkal és
Istennel.
Niziolék Emese

Karácsonyi kézműves foglalkozás
2016. 12. 21-én a Néri Szent
Fülöp Katolikus Általános Iskolában ismét megrendeztük
a hagyományos karácsonyi
kézműves foglalkozásokat.
Párhuzamosan 4 helyszínen
négyféle ajándékot lehetett
alkotni:
1. Olyan „hógömb” alkotása,
amely üveget, ha felrázunk,
a benne lévő fenyőágra csillogó „hópelyhek” hullnak.
2. Gyertya díszítése szalvétával
a felmelegített kanál segítségével.
3. Ezüstszínű ajándékdoboz
készítése
4. Fülhallgatós hóember alkotása.
Helyszínenként 70- 80 darab
ajándéknak való is „született”.
Legnépszerűbbnek a hógömb bizonyult. Az volt a jellemző, hogy még a felsősök is szívesen
kézműveskedtek. A diákok közül többen négyféle ajándékot is hazavihettek. Akiknek nem
volt kedvük ezeket a dolgokat elkészíteni, azok választhattak a filmnézés és a játékos sportolás között. Öröm volt nézni a lelkes gyermekarcokat! Úgy látszik, a szülők már az otthoni
karácsonyi előkészületekkel voltak elfoglalva, mert nem találkoztunk velük a kézműves
foglalkozásokon! Bízunk benne, majd jövőre fogunk!
Popovics Ferencné

2016. december 15-én a Nyírlugosi
Általános Iskolában 5. alkalommal
hívták össze a környező iskolák lelkes
diákjait, hogy bemutassák csillagos és
betlehemes produkcióikat.

Ezen a versenyen első alkalommal vett
részt a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 4. osztályának három tanulója
– Bálega Zsolt, Marozsán Patrik, Hamza
Erik - akik a Fülöpön hagyományos csillagos jelenettel készültek. A fogadtatás olyan
barátságos volt, mintha mindig is ismertük
volna egymást. A produkciók színvonala-
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Képmás Zenekar

sok voltak, a nézőtér csendes és figyelmes.
Egyik fellépő csapat sem szűkölködött az
elismerő tapsokban, sem pedig kedves
ajándékokban. Az eredményhirdetés előtt
bőségesen megvendégelték a résztvevőket,

nem távozhatott senki üres gyomorral,
szomjasan vagy új ismeretségek nélkül.
Helyezést ugyan nem értek el tanulóink,
de szép emlékkel és egy elismerő oklevéllel
gazdagabban jöttek haza.

Adventi koncertet adott a Néri Szent
Fülöp Katolikus Általános Iskola diákjainak a 2006-ban alakult Képmás
Zenekar.

A keleti régióban működő együttes olyan
igényes élőzenét játszik, amely intellektuális tartalmat közvetít. A jól képzett
zenészek elérték, hogy a gyerekeknek
örömet szerezzenek. Megkérdezett tanulóink mindegyike élvezettel hallgatta az
adventhez illő dalokat. Úgy érezték, mintha
csak egy pillanatig tartott volna a koncert.

Sulina Erika

Szent Miklós utóda nálunk járt
A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános
Iskolában nagy volt az izgalom december
6-án, mert meglátogatta a diákokat a Mikulás bácsi. A 4. osztályosok műsorral köszöntötték Szent Miklós püspök utódát.
A gyermekeket Sulina Erika tanítónő készítette fel. A negyedikesek sok érdekességet árultak el Szent Miklós életéről. Így pl.:
módos szülei korán meghaltak, Miklós nagy
vagyont örökölt, de ő azt szétosztotta a szegények között. Azt is elárulták, hogy milyen
véletlen folytán lett belőle püspök és hogy
miért van egy ősrégi orosz legenda szerint
a szláv liturgiában két ünnepe Szent Miklósnak. A közismert Mikulás dalok helyett
Szent Miklósról szóló dalokkal köszöntötték
a diákok a Mikulás bácsit, aki úgy megörült a
kedves énekeknek és köszöntéseknek, hogy
örömében minden gyermeknek, sőt minden
dolgozónak ajándékot adott. Vajon mindenki megérdemelte? .. Reméljük! A Mikulásra
még egy kedves feladat hárult: ő osztotta ki
a rajzversenyre legszebb rajzokat készítőknek az okleveleket. Azért, hogy ne menjen el
üres kézzel a vendégünk, mi saját készítésű
ajándékkal kedveskedtünk neki. Ez a Mikulás
bácsi nagyon jólelkű volt velünk! Reméljük,
hogy jövőre is meglátogat bennünket.
Sulina Erika

Popovics Ferencné
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Egészségnap a Néri Szent Fülöp
Katolikus Általános Iskolában
Ebben a tanévben november 30-án rendeztük meg az őszi egészségnapunkat.
A délutánt érdekes és mozgalmas programokkal tölthették el a gyerekek. A
szülők és a tanulók közösen finom pástétomokat készítettek, amelyet kedvükre ízlelhettek az osztályok, miután
megtekintették a szebbnél-szebb asztalterítékeket. Kóstolhattak a gombás
ízű pirítósokon keresztül a fokhagymásig, változatosabbnál változatosabb
ínyencségeket.

énekelték el a gyerekek, majd egy zenés
tornával melegítettek be a rendezvényre. A vérnyomás- és
vércukor mérés mellett, amit a helyi védőnő és asszisztens
végzett, összemérhették tudásukat
a diákok az illemtesztben, megtanul-

A délután egy közös énekléssel kezdődött,
ahol az iskola névadójához szorosan kötődő
legenda kapcsán, a Legyetek jók című dalt

hatták az ördögbot
használatát. A tornasarokban lehetőség nyílt számukra lépésszámlálót,
rollert, egyensúlypadot kipróbálni, a
kézműves sarokban
pedig hóembert
készítettek spatulából az ügyesebb
kézműveskedők.
Osztályonként 3-3
diák megmutathatta társainak, hogy meg
tudják-e mosni a fogukat tökéletesen. A
kis piros tabletta elrágása után kiderült,
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Adventi készülődés,
karácsonyi ünnep az óvodánkban

hogy ez nem is olyan egyszerű feladat! A
rendezvény zárásaként, a felszedett kalóriák csökkentése érdekében - a mozgás
egy másfajta formáját kíséreltük meg, a
néptáncot. Egy helyi néptáncos párt hívtunk meg, akik népzenével és táncházzal
színesítették a nap végét. A tánclépések, a
zene, az ének kellemes levezetést nyújtott
a résztvevők számára a két órás program
végén.
Köszönjük a szülők önzetlen közreműködését és a Szatmári Ízek Kft. alma, almalé
és almachips adományát.
Mudra Éva

Az év legszebb ünnepe a karácsony, Jézus
születésének, az öröm, a békesség, a szeretet, a család és legfőképp a gyermekek
ünnepe. A karácsony megünneplése nem
csak családi körben lehet meghitt, hanem
az óvodában is. Ezt az ünnepet is hosszabb
előkészület előzi meg, ami sok lehetőséget
teremt a különböző tevékenységekre.

óvodai ünnepséget. A várakozás napjaiban idén
is izgatottan készültünk a fellépésre, melyre
szeretettel és örömmel érkeztek a gyermekek.
Az angyalkák és betlehemesek igazi karácsonyi
hangulatot teremtettek a színpadra és felelevenítették Fülöp község hagyományait.
Az óvodában a fenyőfát már a karácsonyi hét
elején felállítottuk a csoportszobákban, majd a
készülődés során készült díszekkel, közösen dí-

Egy – kettőre el is érkezett az óvodai ünnepség
napja, melyre a szülőket, nagyszülőket is szeretettel vártuk. Megterítettük az asztalokat
bejglivel, süteményekkel, a saját készítésű mézeskaláccsal, szaloncukorral, meleg teával, melyekkel kínáltuk majd a vendégeket. A gyerekek
ünneplő ruhába öltöztek, közben megérkeztek a
fa alá az ajándékok. Kozma Ferencné, óvodánk
vezetője köszöntőt mondott, majd a gyermekek

A gyermekekkel ünneplőbe öltöztetjük az óvodát, a csoportokban karácsonyi zene szól, a párologtatókból fahéj és fenyőillat árad. Minden
héten újabb gyertyát gyújtunk meg az adventi
koszorún és minden nap titkos meglepetések
kerülnek elő az adventi naptárból, melynek a
gyermekek önfeledten örülnek.
Óvodánk minden évben meghívást kap a községi
karácsonyi ünnepségre. Ez most megelőzte az

szítettük fel a gyerekekkel. Együtt elkészítettük
a mézeskalácsot is, mely feledhetetlen élmény
volt a gyerekek számára. A hozzávalók mérése,
előkészítése, a tészta gyúrása, a formák kinyomása, a díszítés, kóstolás mind – mind a készülődés
izgalmas pillanatait rejtették magukban.
Az óvónők saját kezűleg készített meglepetés
ajándékokkal készülnek a gyerekeknek, melyet
az óvodai ünnepségen adtak majd át.

bemutatták ünnepi műsorukat, a fülöpi betlehemest, és egy pásztorjátékot. Az ünneplés
végén közösen énekeltünk, beszélgettünk, majd
elfogyasztottuk a sok finomságot.

Adományokat kaptunk
A Magyar Vöröskeresztnek Fülöpön is
van alapszervezete. A 2016. évre vonatkozó tagsági díjat (felnőtteknek 600 Ft/
év, gyerekeknek 300 Ft/fő)) 48 fő felnőtt
és 87 gyerek fizette be. A befolyt 54 900
Ft 60 %-át itt helyben a gyerekekre költhetjük el.
A Magyar Vöröskereszt Debreceni Szervezete
az ősz folyamán ingyenes ruhaválogatási lehetőséget biztosított és zöldborsó konzervet
juttatott el a rászoruló családok részére. Az iskolai karácsonyi ünnepségen két fő képviselte
a jótékony szervezetet. Nem jöttek üres kézzel:
a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola minden tanulója 1-1 plüss játékot és 1-1
csomag kölesgolyót kapott ajándékba. Január
6-án ismét adományt hoztak részünkre, 10
pár bakancsot és 100 foglalkoztató könyvet
kapott az iskola.
Folyamatosan megtapasztaljuk, hogy jó dolog
a Magyar Vöröskeresztnek tagja lenni! Befizetett tagdíjainkkal egyrészt a rászorulóknak
segíthetünk, másrészt a helyi közösségünk
is több alkalommal adományban részesül.
Örömmel tapasztaljuk, hogy még a legszegényebb családok is befizetik gyermekeik
részére az évi 300 Ft-ot, hiszen tudják, nem
felesleges pénzkidobás.
Popovics Ferencné

Jó érzés volt látni a csillogó szemeket, a mosolygó,
boldog gyermekeket!
Almási Szilvia
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Újévi köszöntő
Tisztelt Olvasók, kedves fülöpiek!

„Nem a díj az igazi eredmény, hanem a díjhoz vezető rögös út teljesítése, melyet együtt,
egymást segítve tettünk meg a múltban és
tehetünk meg a jövőben.”

Egy évvel ezelőtt úgy fogalmaztam, hogy
történjen bármi, a falu összetartó erejét,
a fülöpiekben lakozó szeretetet, kitartást
senki és semmi nem veheti el! Ez így is
történt. Kis közösségünk a legnehezebb
időszakokban is igyekezett megőrizni példaértékű emberi tulajdonságait.
Büszke vagyok arra, hogy Fülöp község
valódi közösségként haladt végig a 2016as esztendőn. Azon az esztendőn, amely a
maga nehézségei, kihívásai ellenére több
szempontból is különleges volt számunkra.
2016-ban ünnepeltük településünk önállóságának 70. évfordulóját, melynek
tiszteletére községi sportpályánk tavaly
adhatott otthont eddigi legnagyobb falunapi rendezvényünknek. Általános iskolánk életében is hatalmas - pozitív irányú
- változás következett be, ugyanis a tavalyi
évben a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alá került. Továbbá polgármesterként természetesen örömmel
tölt el, hogy a nagy érdeklődésnek hála
sikeresen lebonyolítottuk hagyományos
rendezvényeinket.
Engedjék meg, hogy a Képviselő-testület
nevében ezúton is köszönetemet fejezzem
ki mindazok számára, akik az elmúlt évben bármilyen formában hozzájárultak

Fülöp község fejlődéséhez. Köszönjük az
Önkormányzat minden dolgozójának, a
civil szervezeteknek, az egyházaknak, az
egyéni vállalkozóknak, a kulturális csoportoknak, a helyi intézmények vezetőinek és
dolgozóinak, és a falu lakosságának, hiszen
sokan magukénak érezték közös ügyünket
és tenni is készek voltak érte.
Együtt egy emberként léptünk át 2017-be.
Abba az évbe, amely vélhetően akadályokat, kihívásokat elénk állítva ismételten
próbára tesz minket, de egyúttal abba az
évbe, mely az előttünk álló sok izgalommal, feladattal a maga ismeretlenségében
is vonzó kihívás. A sikeresség érdekében
nem tehetünk mást, minthogy ezen a jövőbeli úton együttműködő közösségként
haladunk tovább.
A közös, sikeres jövőnkbe vetett hit reményében, Fülöp Község Önkormányzatának
dolgozói, Fülöp Község Önkormányzat
Képviselő-testülete és természetesen a
magam nevében, tiszta szívből kívánok
mindannyiuknak erőt, egészséget, sikereket és Istentől áldott 2017-os évet!
Hutóczki Péter
polgármester

Mikulás, bábszínház, lucázás az óvodában
A december sok programot adó, izgalmakkal, élményekkel, várakozással
teli hónap volt az óvodában. December
2-án a Művelődési Házba voltunk hivatalosak egy bábszínházi előadásra,
melyen az iskola alsó tagozatosaival
vettünk részt. A Röfi malac című darabot nézhettük meg, mely minden
gyermek számára nagy élmény volt.
Nagy izgalommal várták a gyermekek
a Mikulás érkezését 6-án, szent Miklós
napján. Több napon keresztül készültek
rajzokkal, énekekkel, versekkel, hogy megörvendeztethessék a nagyszakállút. Ezen a
napon egy zenés műsorral kedveskedtünk
a gyerekeknek, és ezt követően végre megérkezett a várva várt Mikulás. Volt, aki
kicsit megijedt, és inkább óvó nénihez bújt,

de a legtöbben bátran válaszoltak
kérdéseire, vagy
énekeltek és verset mondtak a Mikulás legnagyobb
örömére. Minden
gyermekhez volt
pár kedves szava, és hasznos,
meg fontola ndó
tanácsokkal látta el őket a jövőt
illetően, persze a
jól megérdemelt
f i nom sá gok k a l
teli csomag sem
maradt el.
December
9-én
a Néri Szent Fülöp
Katolikus Általános
Iskolába voltak hivatalosak a nagycsoportos gyerekek. Itt egy
adventi koncert részesei lehettek, melyre a
meghívást ezúton is
szeretettel megköszönjük.
12-én a lucázás szokásait elevenítették
meg dalokban, mondókákban, a gyerekeket is bevonva a Répa
Retek zenekar tagjai.
Már ismerősként jár-

nak vissza hozzánk, a gyerekeknek nagyszerű zenei élményt nyújtva.
A karácsonyhoz közeledve, áhitattal, várakozással telve készülődtünk az ünnepre.
A változatos tevékenységek mellett, felelevenítettük a nagyok által már ismert betlehemes játékot, és még egy pásztorjátékot
is. Ezzel a műsorral léptek fel a gyerekek a
községi karácsonyi ünnepségen a Művelődési Házban december 18-án vasárnap,
és az óvodában megtartott karácsonyi ünnepségen is december 20-án, melyen részt
vettek a szülők, nagyszülők is.
Kozma Ferencné

