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VIII. Gasztronómiai Fesztivál

2018. április 14-én, immár nyolcadik alkalommal öltözött ünnepi díszbe, a régmúlt
idők ruháival, kötényeivel, szőtteseivel, párnáival és egyéb darabjaival ékesített
Fülöpi Művelődési Ház. 6.-7. oldal >>

Vranyecz Artúr
színművész látogatása

Sárrét Íze Fesztiválon
a fülöpiek

Kilencvenes
jubileumok

2018. április 27-én, pénteken a Méliusz
Juhász Péter Könyvtárnak köszönhetően Vranyecz Artúr, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház színművésze
látogatott el a fülöpi Néri Szent Fülöp
Katolikus Általános Iskolába.

Első alkalommal képviseltük községünket Nagyrábén, a sárréti település művelődési házának udvarán megrendezett a
XII. Sárrét Íze Fesztiválon, ahol 76 csapat
mérte össze főzőtudását.

Jelinek Sándorné Ilonka néni és Keczán
Mihályné Annuska néni kilencvenedik
születésnapjáról emlékezünk meg cikkünkben.

8. oldal >>

5. oldal >>

5. oldal >>
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Önkormányzati
hírek

Anyák napi ünnepség
a Művelődési Házban
A hagyományokhoz hűen községünk önkormányzata ebben az évben is köszöntötte
a Teremtő által legszebb hivatásnak örvendő,
életeket világra hozó édesanyákat. 2018.
május 5-én a Művelődési Ház nagytermében
ezen a délután minden műsor az édesanyákról és az édesanyáknak szólt.

A Képviselő-testület az elmúlt időszakban 2 önkormányzati rendeletet
alkotott.
 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete A települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
 5/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011
(III.26.) KT. sz. rendeletének módosításáról
A Képviselő-testület az alábbi témákban hozott határozatot az elmúlt ülések
alkalmával:

Az ünnepi programot az óvodásaink
kezdték, és őszinte, szívhez szóló műsoruk nagy sikert aratott az előadást néző
közönség körében. Hutóczki Valéria
és Hodák Anita óvónők nagyszerűen
felkészítették a gyermekeket, akik
nemcsak eljátszották, hanem „átélték”
a szerepüket. A drága nagyiról szóló
produkciójuk pedig egyszerűen „össznépi bulivá” alakult, a nézők vastapssal jutalmazták óvodásaink örömteli
perceket okozó fellépését.
Ezt követően a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 4. osztályának
előadását láthattuk Kulcsár Katalin
tanárnő felkészítésének köszönhetően, mely egy olyan kislányról szólt,
aki boldogságot szeretett volna vinni édesanyja
szívébe. A tündérek segítségével aranyvirágot,
vidám csicsergő madarakat, és királynőnek illő
koronát adott volna világra hozójának, de rájött,
ezek a dolgok csak pillanatnyi örömet hoznak.

 2017. évi közfoglalkoztatási tevékenységről szóló tájékoztató elfogadása
 Intézményi térítési díjak megállapítása
 Önkéntes Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület részére támogatás megállapítása
 Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti
Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló döntés
 VP-6-7.4.1.1-16-Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés
Projekt címe: „CIVILHÁZ külső felújítása
és energetikai korszerűsítése” beszerzési
Őrangyala segített megoldani problémáját, s
eljárás lezárása
elmondta neki, a boldogságot saját gyermeke
 Hajdú - Bihari Önkormányzatok Vízmű adhatja édesanyjának, ha a derűt és a jót látja
Zrt ingatlan értékesítésről szóló döntés annak szemében.
A Piros Mályva Népdalkör anyák napi fellé TRV Vizi közmű szerződés felmondó
pése
tovább fokozta a nagyszerű hangulatot, és
nyilatkozatról döntés

arany hangszálakkal megáldott tagjaik terebélyes
szívvel énekeltek az édesanyák emberi aggyal
feltérképezhetetlen nemes hivatásáról. Felszálló
dallamaikkal szebbé varázsolták a mai délutánt,
és mint gyakorló édesanyák, nagymamák, igazi
szeretetteljes érzetet hoztak a jelenlévők szívébe.
Hutóczki Péter polgármester úr ünnepi beszédében kiemelte, a mai napon talán picit benső-

ségesebb volt a műsor, mint a korábbi években.
Elmondta azt is, hogy egy édesanyának nagyobb
vesztesége nem lehet, mint gyermekét elvesztenie.
Ezt a hivatást iskolákban nem tanítják, mégis
minden anya tudja a jó Isten által beleteremtett
képessége által, hogy mi a feladata. A
mai „modern” világban az anyai hivatás
vállalása időben erősen kitolódik, sajnos sokaknál megelőzi ezt a feladatot
a minél több iskola elvégzése, a karrierépítés, és az anyagi biztonság megalapozása. Természetesen számunkra
a fülöpi lakosok anyukái és nagymamái
a legszebbek és a legjobbak, de ez így is
van rendjén.
Az ünnepi beszédet követően községünk önkormányzata révén minden
jelenlévő édesanya és nagymama egy
cserép virágot kapott ajándékba, mel�lyel tiszteletünket fejeztük ki azon csodás, Istentől megáldott odaadó szeretetük és végtelen türelmük iránt, melyet
meghálálni teljes egészében soha nem tudunk,
de apró részletekben egy kis boldogságot talán
tudunk „csempészni” szíveikbe.
Isten éltessen minden édesanyát sokáig egészségben, békességben!
Török Tamás

Anyakönyvi hírek

 BM Járda pályázat benyújtása
 Rendőrség 2017. évi tevékenységéről szóló
tájékoztató elfogadása
 2017. évi adóigazgatási feladatok teljesí- SZÜLETÉSEK
téséről szóló beszámoló elfogadása
Farkas Benjamin
 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel- 2018. március 15.
adatok 2017. évi ellátásnak átfogó értékeléséről szóló tájékoztató elfogadása
Balog Rómeó Kristóf
 Tanyagondnoki szolgálat 2017. évi tevé- 2018. március 26.
kenységéről szóló tájékoztató elfogadása Balog Rubina Szonja
 TOP-2.1.3-15- azonosító számú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Fülöp Község Belterületi
vízrendezése”, a „TOP-3.2.1-15 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázatok kapcsán lefolytatott beszerzési eljárások eredményéről
döntések

2018. MÁJUS

2018. március 30.

Köszöntjük őket!
HÁZASSÁG
Varga Bianka és Balogh Gergő
2018. május 5.

Bányár Enikő és Jekk Gergő
2018. május 19.
Szívből gratulálunk!
HALÁLOZÁSOK
Szabó Tibor – 2018. április 3.
Simon Józsefné – 2018. április 20.
Bővíz Péterné – 2018. április 28.
Kiss Lászlóné – 2018. május 11.
Csák Pálné – 2018. május 17.
Hamza Sándorné – 2018. május 23.
Emléküket kegyelettel megőrizzük!
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„Uram, jó nekünk itt lenni!” –
Zarándoklat Máriapócsra
Idén május elsején – Fülöp napján –
önkormányzatunk jóvoltából ismét
elzarándokoltunk Máriapócsra hálát
adni a Szűzanyának, és kérni közbenjáró imádságát Szent Fiához, hogy fogja
kezeinket, és vezessen minket a helyes
irányba.

kérte Jézust: „Uram, mutasd meg nekünk
az Atyát, s az elég lesz nekünk” (Jn14,8).
Az Úr felelt, melynek lényege a következő
mondat: „Aki engem látott, az Atyát is látta”
(Jn14,9). Püspök atya a szentbeszédben egy
olyan tanítványt mutatott be nekünk, aki
józan megfontoltsággal mindig Krisztus-

visszatértünk a kegytemplomba elköszönni
Szűz Máriától.
Úgy gondolom, Máriapócson mi is úgy
érezhettük magunkat, ahogy Péter apostol
fogalmazott Úrszínváltozáskor a Tábor-hegyen: „Uram, jó nekünk itt lenni!” (Jn17,4). A
kegyhelyet elhagyva a zarándoklat résztvevői kicsit sajnálkozva, de lelkileg feltöltődve
tekintettek hátra a távolodásnak köszönhetően a szemeink számára egyre kisebbé váló
bazilika tornyaira. Talán arra gondoltak,
reményeink szerint jövőre ilyenkor újra
együtt imádkozhatunk ezen a helyen, és
kérhetjük égi édesanyánk segítő útmutaDélelőtt fél 9-kor a görögkatolikus templomban gyülekeztünk, és Csingi Zoltán
paróchus atya vezetésével Isten áldását
kértük a Fülöp napi búcsúra. A buszokon
Mária énekeket énekelve készültünk égi
édesanyánkkal való találkozásunkra. Hála
Istennek, sokan összegyűltünk, és az óvodás
gyermektől az idősebb nyugdíjasig minden korosztály képviseltette magát. Máriapócsra érkezve közösen vonultunk be a
bazilikába, és mindenki számára lehetőség
nyílt értetkőzni a könnyező kegyképpel. A
10 órakor kezdődő Szent Liturgia előtt Hutóczki Péter polgármester úr köszöntötte
a szertartást vezető Dr. Keresztes Szilárd
nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspököt,
aki jó hírekkel szolgált a korábban Fülöpön
is szolgáló Kepics Mihály atya egészségi
állapotát illetően.
Püspök atya homíliájában megemlítette,
nagyon szép gesztus a település részéről,
hogy a „névnapját” a máriapócsi kegyhelyen
ünnepli. Ezután kitért Fülöp apostol bibliai
említéseire. Amikor Jézus meghívta Fülöpöt,
ő elmondta Natánaelnek, hogy megtalálták,
akiről a próféták írtak. Natánael nem akarta
elhinni, hogy jöhet valami jó Názáretből,
csak miután meggyőződött róla, s ezt követően ő maga is tanítványa lett Jézusnak. A
csodálatos kenyérszaporításnál a Megváltó
kérdésére felelve azt mondta, kétszáz dénár
árú kenyér sem elég, hogy egy kevés is jusson
mindenkinek. Hozzá fordult a pászka ünnepére érkező néhány görög is, és kérték tőle:
„Uram, látni szeretnénk Jézust!”(Jn12,21).
Krisztus a kérésre reagálva megjövendölte
megdicsőülését. Az utolsó vacsorán Fülöp

hoz próbál terelni minket. A Szent Liturgia
körmenettel zárult.
A szertartás után Hutóczki Péter polgármester úr községünk nevében megajándékozta püspök atyát, majd önkormányzatunknak köszönhetően – csakúgy, mint a
buszokon – mindenkit pogácsával és ásványvízzel kínáltunk. Hazatérésünk előtt

tását ahhoz, hogy ebben a rohanó világban
tudjunk néha megállni és elcsendesedni.
A keresztre felnézve pedig megérthetjük,
Krisztus valóban szeret minket, és megváltó
halálával az életre mondott igent.
Török Tamás
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A csillagszemű juhász
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Árnyjáték
A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 7. osztályos tanulói 2018. március
23-án és 26-án bemutatták
számunkra Jézus Krisztus
szenvedéstörténetét, a Passiót különleges árnyjáték
formájában.
Az első, pénteki alkalommal az
érdeklődők mellett tanintézetünk
diákjait és tanárait, nagyhétfőn
pedig a geszterédi testvériskola
dolgozóival együtt vártunk minden kedves vendéget az előadásra.
Az iskolás szereplők Popovics Fe-

2018. május 24-én a Méliusz
Juhász Péter Könyvtár támogatásának köszönhetően az
Ákom-Bákom Bábcsoport szerepelt községünk művelődési
házában. A művészek ezúttal a közismert Csillagszemű
juhász című mesét hozták el
településünkre. A délelőtt 11
órakor kezdődő előadásra a
nagyterem teljesen megtelt,
és a gyermekek kíváncsian
várták a produkció kezdetét.
A történet azzal kezdődött,
hogy a király bizony igen gyakran eltüsszentette magát (ami a
kilátogató ifjúság számára nagy

derűséget okozott), és elrendelte,
hogy minden hapcizása alkalmából jó egészséget kívánjanak neki.
A makacs juhász a hirdetésnek
annak ellenére nem tett eleget,
hogy a királykisasszony igencsak
megtetszett a számára. Az ország
vezetője ezért tömlöcbe csukatta, ahol először a bagoly, majd az
éhes medve sem okozott kárt neki,
hiszen furulyájával táncra perdítette és megszelídítette ezen
vadállatokat. Amikor pedig a
kaszás kútba akarták dobni, átverte a katonát, és csak a gubáját
vetették a feneketlen mélységbe.

A király látván, hogy a csillagszemű juhásszal nem tud elbánni,
felajánlotta legszebb kincseit, az
ezüst erdőt, a gyémánt tavat, és
az arany palotát, de a csökönyös
juhász csak a királykisasszony
kezét volt hajlandó elfogadni. Az
uralkodó nem tudott mit tenni, hát neki adta legféltettebb
gyöngyszemét, a leányát, s mikor
újra tüsszentett, a csillagszemű
juhász oly sokszor jó egészséget
kívánt a királynak, hogy inkább
országát is odaadta, csak hagyja
már abba a folyamatos, idegesítő
jellegű kedves szavak ismételgetését. Hát bizony a juhászból
állítólag jó király lett, és a nép

örömmel fogadta őt, bármerre
is járt országában.
A gyermekeknek nagyon tetszett a bábcsoport előadása, és
jókedvűen hallgatták és nézték a
humoros jelenetekben is bővelkedő történetet. Köszönjük szépen
a művészeknek és a Méliusz Juhász Péter Könyvtárnak a lehetőséget, reméljük, találkozunk
még újabb kedves bábszínházas
mesékkel a Művelődési Ház falai
között, és ismét jól szórakozunk
egymás társaságában.
Török Tamás

rencné igazgatónő felkészítésével
lelkiismeretesen felkészültek az
árnyjátékra, és a sok próba alatt
sikerült olyan csapattá formálódniuk, mely közösség nemcsak
eljátszotta, hanem szinte átélte
ezen esemény történéseit.
Jézus Krisztus szenvedése egy
kifeszített vásznon, a háttérben
világító reflektorok segítségével, és természetesen a tanulók
magas szintű színjátszása által
elevenedett meg a közönség számára. A vizuális élmények mellé
narrátoraink jóvoltából fontos
tanítások, üzenetek hangzottak
el, s ezeknek köszönhetően talán nagypéntek és húsvét törté-

néseinek és mondanivalójának
megértéséhez is sikerült közelebb
kerülnünk.
A Passió történései minden
keresztény ember számára egy
szomorú eseménysorozatot jelentenek, de ez a szenvedésekkel teli
dráma mégis a legnagyobb örömhír, a feltámadás nélkülözhetetlen előzménye. Húsvét ünnepe
hitünk alapja, életünk reménye,
emberiségünk mentsvára. Urunk
gyötrelmes fájdalma ezen a napon új értelmet kapott, s ezáltal
saját megpróbáltatásainkra is
vény nélküli „orvosságot”, a fel-

támadás biztos tudatát kaptuk
ajándékul Jézus Krisztustól.
Nagyon szépen köszönjük a
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak az előadást, Popovics
Ferencné igazgatónőnek a felkészítést, Czigléné Tátorján Erikának a hangtechnika kezelését!
Reméljük, jövőre ismét láthatjuk
és hallhatjuk diákjaink által a
legszebb történet legszomorúbb
részét, és ismét elgondolkozunk
azon, hogy a Megváltásnál nagyobb jutalom nem létezik az
emberiség számára.
Török Tamás

2018. MÁJUS
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Vranyecz Artúr
színművész látogatása

2018. április 27-én, pénteken a Méliusz Juhász Péter
Könyvtárnak köszönhetően
Vranyecz Artúr, a debreceni
Csokonai Nemzeti Színház
színművésze látogatott el a
fülöpi Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolába.
Az előadó már tavaly októberben is járt településünkön, hiszen a KönyvtárMozi keretében
levetített Csutak és a szürke ló
című Várkonyi Zoltán rendezte
filmet együtt elemezte az akkor
jelenlévő diákokkal a helyi bibliotékában. A mai napon a hatodik
és hetedik osztályos tanulók személyiségét formálgatta drámajátékokkal.
A művész úr különböző módszerekkel próbálta gazdagítani
ezt a közösséget, és az egymástól
eltérő játékok révén mindan�nyian élményekben gazdagodva
tökéletesítették különféle képességeiket. Elsőként az egyik
diák elkezdett egy mondatot, és
a mellette lévő társának a de kö-

tőszóval kellet folytatnia és befejezni azt. A következő játékban
a halandzsa szavakkal beszélő
tanuló gondolatait megkísérelte
megfejteni a másik iskolás. Ezen
kívül szerepelt a programban
képzeletbeli labdadobálás, kapujáték, és sok más odafigyelést
igénylő foglalkozás.
A színművész ezekkel a játékokkal próbálta a tanulók
önmegismerését, önálló alkotóképességét, közösségért való
tevékenységét, a beszédkészség
tisztaságát, és az egymásra való
odafigyelést erősíteni és fejleszteni. A diákok szinte észre sem
vették az idő múlását, olyan
gyorsan elröppent ez a körülbelül másfél óra. Köszönjük szépen
Vranyecz Artúr előadóművésznek a mai játékos délelőttöt, és
reméljük, hogy még többször el
fog látogatni hozzánk, és segíti
majd iskolásaink személyiségeit
és közösségét tovább gazdagítani.
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90 éve született

2018. május 15-e nagy nap volt Jelinek Sándorné Ilonka néni számára, hiszen ekkor ünnepelte 90. születésnapját. Ezen ünnepélyes
esemény alkalmából családja, illetve Hutóczki Péter polgármester
úr, és felesége Katika köszöntötte településünk nevében. Ilonka néni
a rengeteg szép mellett sok nehézséget is megélt, de életigenlő ereje
minden problémát átvészelt. Az eltelt 90 év alatt derűvel közeledett
mindenkihez, és családja szeretete mellett mindig jó szívvel segítette
a hozzá forduló embereket.
Isten éltesse Ilonka nénit jó egészségben!

90. születésnap

Török Tamás

Keczán Mihályné Annuska néni 2018. március 29-én töltötte be
a 90. életévét, s ez alkalomból családja mellett Hutóczki Péter polgármester úr és felesége, Katika köszöntötték községünk nevében
az ünnepeltet. Annuska néni a hosszú évek alatt a sok öröm mellett
mindig derűsen, életszeretően vállalta a nehézségeket is. Családja
szeretete mindig átsegítette a gondokon, és az eltelt 90 év bebizonyította, hogy ez a kötődés, gondoskodás felülírja a problémákat, és
békességet nyújtanak a számára.
Isten éltesse Annuska nénit jó egészségben!
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VIII. Fülöpi Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál

2018. április 14-én, immár nyolcadik
alkalommal öltözött ünnepi díszbe, a
régmúlt idők ruháival, kötényeivel, szőtteseivel, párnáival és egyéb darabjaival
ékesített Fülöpi Művelődési Ház. Szorgos
kezek időt és fáradságot nem kímélve,
a képviselők és hozzátartozóik, önkormányzati és óvodai dolgozók, valamint
a Fülöpi Értéktár tagjai és a falu lakói
Somogyi László Gábor tanár úr irányításával ebben az évben is a régmúlt varázsát idézték a nagyterem és az előtér
díszítésével.
A Gasztronómiai Fesztivál megnyitóján
a Művelődési Ház, zsúfolásig telt nagytermében Jekk Gergő elsőként Hutóczki Péter
polgármester urat kérte fel a kedves vendégek köszöntésére. Polgármester úr ismét
örömmel osztotta meg az összetartozás, az
összefogás élményét, amit ezen a napon is
tapasztalhattunk ezen esemény kibontakoztatásával, hiszen lakóinak összefogása és
összetartó ereje, és az együtt való cselekvés
mind a település előrelépését eredményezi.
Polgármester úr köszöntőjében felelevenítette
a fesztivál indulásának körülményeit: – „Hét
éve, az első fesztiválon egy zsűri végigjárt hat
települést, amely mindegyikén a helyi ízeket,
gasztronómiai hagyományokat mutatták be.
Köztük volt Fülöp is, és a versenyt a mi településünk nyerte meg. Akkor határoztuk el,
hogy a fesztivált a jövőben mi magunknak
rendezzük meg. Az időpont télről átkerült
tavaszra.” Azóta minden évben, a mai napon
nyolcadik alkalommal került megrendezésre
a Gasztronómiai fesztivál. Köszönetét fejezte
ki mindazoknak, akik valamilyen formában
hozzásegítették ezt a napot a sikerességhez.
„Fülöp értéket képvisel; a hagyományaival,
a gasztronómiájával, a helyi sajátosságaival.”
Ezt Tasó László államtitkár, a térség ország�gyűlési képviselője mondta a szombaton a
nyolcadik alkalommal megrendezett Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál megnyitóján
a művelődési ház nagytermében, ahol a helyi
alkotók kézműves munkáit is láthatta a szép
számban összegyűlt lakosság. Látja, hogy
a siker csak összefogással valósítható meg,

hisz a mai napon a helyben termelt alapanyagokból mintegy 100 féle ételt készítettek. A
politikus megköszönte a fülöpiek mintegy
70 százalékos támogatását az országgyűlési
választáson, továbbá ígéretet tett arra, hogy
egy év múlva gímszarvas pörkölttel maga is
benevez az immár a település határán túl is
ismert gasztronómiai fesztiválra. Meglepetést tartogatott számunkra, hisz térségünk
képviselője Tasó László és felesége 100.000
forinttal támogatta a mai rendezvényünket, a
Gasztronómia fesztivált. Köszönjük e kedves
gesztust Államtitkár úrnak!

Illés Éva a Fülöpi Értéktár Bizottság aktív
tagja értékes előadása követte „Mielőtt azonban elkezdenénk az ízlelgetést, utazgatást
az ízek világába, engedjék meg nekem, hogy
néhány gondolatindító és éhségébresztő mondatot mondjak. Már mindenki használta azt a
kifejezést, hogy a számban érzem az ízét. Vagy
azt, hogy bárhogy próbálkozom, nem tudom
úgy megfőzni, megsütni, ahogy az anyám, a
nagyanyám, az anyósom készítette. De vajon
honnan erednek ezek az ízek? Hogyan kell
elképzelni az ősmagyarok konyháját? Az
idő múlása milyen hatással volt a magyarok

konyhájára? Hogyan jutottunk el oda, amit ma
magyar konyhának mondunk?” Indította beszédét Évike. Az ősi magyar ételkultúra gyökerét a világfa szimbólumrendszerében kell
keresni, s bemutatta a három részre szakadt
ország egyedi konyhakultúráját. De mi volt
a jellemző a szegény parasztok konyhájára?
Vegyük sorba őket, s majd a kóstolgatásnál
talán némelyikkel személyesen is találkozunk” beszédében sorra bemutatta őket. „A
teljes, boldog, kiegyensúlyozott családi élet
egyik fontos eleme a terített asztal, bármi is
legyen rajta, egyszerű vagy netán főúri étel.
Amikor leülünk családunkkal, gyermekeinkkel jó hangulatban, egyetértésben a
terített asztalhoz, gondoljunk arra, hogy egy
boldogság-emléket is adunk ebben a pillanatban a finom étellel együtt számukra. Hisz
gyermekünknek mindig ez a hely, ez a pillanat, ez az étel lesz a tökéletes, erre fogja azt
mondani, hogy a számban érzem még mindig
az ízét.”
A megnyitó után a vendégek végigkóstolhatták a mintegy 100 féle ételféleséget: levesek és
pörköltek sokaságát, rengeteg féle süteményt,
kalácsféleséget. A recepteket pedig ezúttal
is egy szakácskönyvben jelenítettük meg,

melyet minden kedves ételkészítő jutalmul
kaphatta.

Folytatásként az Emődi Tehéntánc Banda
szórakoztatta a nézőket egész nap, egészen
estig, majd a Fülöpi Mazsorett gyermekcsoportja tette színvonalassá a műsor folytatását.
A Piros Mályva Népdalkör fülöpi szerelmes
dalokkal, valamint fülöpi summás dalokkal
fokozta a jó hangulatot. A Fülöpi Búzavirág
Néptánccsoport mezőségi, kalotaszegi, valamint szatmári táncokkal szórakoztatták
a nézőket. A helyi csoportok után sztárvendégek léptek színpadra, melynek során Détár
Enikő Artisjus-díjas magyar színésznő és
Fésüs Nelly musicalszínésznők fellépése szórakoztató műsort adtak a nézőknek. Czigle
György és Czigle Adrienn a színpadi világítástechnika mozgatórugói voltak. Köszönjük
nekik és a nap folyamán minden segítő kéznek,
aki élményszerűvé, emlékezetessé tette ezt a
napot! Közben, a szünetben az Emődi Tehéntánc Banda szűnni nem akaró módon húzta a
talpalávalót. Az est zárásaként Hutóczki Péter
polgármester úr és Furó Tiborné képviselő
oklevelet és ajándékot osztott a mai napon
sütő főző személyeknek.
A nap a nagy sikerre való tekintettel a késő
esti órákban ért véget.
Furó Tiborné
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Így készültünk húsvétra a Néri Szent Fülöp
Katolikus Általános Iskolában
„A töviskorona, amit Jézus viselt,
jelképe lehet minden gonoszságnak és
rossznak. Ám ha az Isten oldaláról közelítjük meg, akkor megható szimbóluma
az irántunk tanúsított isteni szeretetnek. Ebből adódóan bár a bűn fonta, de
a szeretet hordozta.” – mondta Eiben
Tamás atya. Mi is a szeretet jelképévé
szerettük volna alakítani, ezért a nagyböjti időszakban a vasárnapi szentmisére ellátogató gyerekek az oltár előtt
kitett töviskoronára virágszirmokat
helyezhettek el. Az összegyűlt sok-sok
szirom egyértelművé tette az üzenetet...
Iskolánk hetedikesei egy pályázat kapcsán
felkészültek arra: hogyan tudják kortárscsoportjaikat együttműködésre késztetni, lelki
dolgokról elgondolkodtatni. Vízkereszt után
most második alkalommal kipróbálhatták a
tanultakat. A baráti kapcsolatok fontosságáról, a jócselekedetekről és az együttműködés fontosságáról tartottak társaiknak
interaktív foglalkozásokat. Ez idő alatt az
alsósok kézműveskedhettek és hazavihették
a saját kezűleg elkészített alkotásokat. Az
osztályok többsége megfőzte a mi vidékünkön
hagyományos húsvéti ételt, a sárga túrót is.
A hetedikesek árnyjátékkal készültek húsvét ünnepére. Jézus keresztútját árnyjáték
segítségével, állóképekben mutatták be iskolánk tanulóinak, a szülőknek és később
a fülöpi és a geszterédi tantestületnek is.
Karácsonykor mi voltunk Geszteréden lelkigyakorlaton, most pedig ők viszonozták a
látogatást. Az árnyjáték után Eiben Tamás
atya vezetésével lelkigyakorlaton, majd pedig
szentmisén vettünk részt.
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Gasztronómia rovat
Gluténmentes csokitorta

Hozzávalók:
• 700 g sertéscomb
• 300g füstölt sonka, vagy főtt, füstölt tarja
• 1000 g burgonya
• 300 g sárgarépa
• 200 g petrezselyem
• 200 g karalábé
• 100 g zeller
Nagycsütörtökön Nyíregyházára, az olajszentelési misére látogattunk el, többségében
mi pedagógusok. A gyönyörű templom, a csodálatos kórus, a papok megismételt fogadal-

• 200 g vöröshagyma

ma, az olajszentelés különleges szertartása
ünnepélyessé tette a szentmisét. Felemelő
érzés volt mindennek részese lenni!
Popovics Ferencné

• 2 db közepes paradicsom
• 2 db tv paprika
• 1 db hegyes erős paprika
• 3 gerezd fokhagyma
• 300 g olaj, vagy zsiradék
Hozzávalók a piskótához:

• 100 g liszt

• 6 tojás

• 200 ml tejföl
• 5 cl citromlé

• 4 evőkanál rizsliszt és 2 evőkanál kakaópor

• só, őrölt feketebors, őrölt kömény, fűszerpaprika, babérlevél

• 6 evőkanál cukor
• 1 csomag sütőpor
• 1 evőkanál olaj
Hozzávalók a krémhez:
• 0,5 liter hulala vagy oké tejszín
• 3 evőkanál holland kakaópor
• tetejére tortabevonó
Elkészítése:
2 db piskótalapot sütünk, melyeket hagyományos módon készítünk el.
A tojásokat ketté választjuk, a sárgáját a cukorral, sütőporral,
rizsliszttel és az olajjal elkeverem. A tojásfehérjét habbá verem,
majd összekeverem a sárgájából készült masszával.
Miután megsütöttem mind két lapot, 0,5 literes hulala vagy oké
tejszint habbá verem, majd teszek bele holland kakaóport, és így
kemény habbá verem.
Utána megtöltjük vele a piskótánkat. A tetejére torta bevonót
tehetünk.
Haranginé Anikó

Közelgő
nagyrendezvények

Minden évben Szent György-naphoz közel,
az állatok kihajtásához kötődően rendezik
meg a fesztivált, amely hagyományőrzőnek
indult, de aztán szórakoztatásba forduló
programot kínált az egész napos rendezvény.
Hatfős zsűri pontozta az elkészült étele-

Kassai /fülöpi/ burgonyaleves
6 személyre

Sárrét Íze Fesztiválon a fülöpiek

Első alkalommal képviseltük községünket Nagyrábén, a sárréti település
művelődési házának udvarán megrendezett a XII. Sárrét Íze Fesztiválon, ahol
76 csapat mérte össze főzőtudását.
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ket; az ízek mellett arra is figyeltek, hogyan
érkezik be hozzájuk az étel, azaz hogyan van
tálalva.
Számos program várta a látogatókat: főzőverseny, zenés felvonulás, Szent György napi
állatkihajtás, birkanyíró bemutató, színpadi
műsorok, illetve népzenei csoportok műsora.
Délután koncertet adott a Desperado, majd
este pedig élőben zenélt a Csík zenekar.
Három étellel készültünk a rendezvényre:
Fülöp Község Önkormányzatának csapata
savanyú káposztás húsgombóc levest főzött.

Fülöpi Ifjúság néven Fülöp Míra indult, aki
első helyezést ért el Károly káposztájával
diák kategóriában, a Fülöpi Óvoda pedig
Fülöpi krumplilevest főzött, melyet külön
díjjal jutalmaztak.
Köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehettünk egy ilyen színvonalas rendezvényen,
nagyon jól éreztük magunkat.
Hutóczki Valéria
óvodapedagógus

Június 9. (szombat) – 9:00

V. Fülöpi Fogathajtó Verseny
Fülöp – Bánháza, Dózsa sor (Lovaspálya)
Augusztus 4. (szombat)

Falunap

Fülöpi futballpálya

Elkészítése:
A hagymát apróra felkockázzuk, a zsiradék felén megpirítjuk. hozzáadjuk a fokhagymát, a feldarabolt paradicsomot és a tv paprikát.
amikor a paprika kicsit összeesett, rászórjuk a fűszerpaprikát, és
beletesszük a sertéscombot. Ha a hús egy kissé visszapirult, beletesszük a babérlevelet, a köményt, majd a többi fűszerrel ízesítjük
(gyakorlatilag egy pörköltet készítünk oda).
Kevés vízzel felöntjük, és lassú tűzön félpuhára főzzük a húst.
amikor a sertéscomb félig megfőtt, rátesszük a felkarikázott zöldségeket, és még mindig kevés vízzel tovább főzzük. Ha a hús már
majdnem készre főtt, mehet bele a felkockázott burgonya és a füstölt
hús. Amennyiben füstölt sonkát használunk, érdemes egy külön
edényben, felkockázva feltenni főni. (A sonka akár főzővizével
együtt mehet bele, de akkor vigyázzunk a sózásra!)
Külön edényben a maradék zsiradékkal és a liszttel világos színű
rántást készítünk, amit a tejföllel kikavarunk, ezzel besűrítjük a
levest.
Átforraljuk, ha szükséges még, fűszerezzük is, és végül a citromlével beállítjuk a savasságát. A hegyes erős paprikát hozzáadhatjuk
az elején a pörköltalaphoz, a végén is, de akár ki is hagyhatjuk belőle.
A Fülöpi Óvoda dolgozói
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