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V. Fülöpi Fogathajtó Verseny

2018. június 9-én, szombaton reggel kissé borús, hűsítően szellős időre ébredve
készülhettünk az V. Fülöpi Fogathajtó Versenyre Fülöp-Bánházán, a Dózsa soron
található pályán. 2. oldal >>

Gondolatok
a ballagásról

Hegyközszentmiklóson
jártunk

Tábori beszámoló

A 8. osztályosok ballagásának idén különleges helyszíne volt, a római katolikus templom. A hetedikesek - Niziolék
Emese tanárnő vezetésével igyekeztek
méltó módon megszervezni a ballagást
a maroknyi csapatnak.

Május 29-én iskolánk diákjai kirándultak
a határ túloldalára, Hegyközszentmiklósra. A Toldy Általános Iskola igazgatója,
Mocsár László meghívására érkeztünk.
Nagyon örülünk, hogy a két iskola közötti évekkel ezelőtti jó kapcsolat újra
felpezsdült!

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ együttműködő partnereként az EFOP-3.2.9-16.
sz. pályázat keretében két táborba is
mehettek diákjaink. Egyik tábor Balatonszemesen volt, 20 fülöpi gyerek
üdülhetett itt egy hétig. A másik tábort, a „zsaru tábort” Püspökladányban rendezték meg, szintén 20 fülöpi
diák részvételével.

5. oldal >>

5. oldal >>

6. oldal >>
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Önkormányzati
hírek

A Képviselő-testület az elmúlt időszakban
5 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
 6/2018. (V. 29.) Önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
 7/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete Fülöp Község Önkormányzata 2017. évi
zárszámadásáról
 8/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
A települési támogatás és szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A Képviselő-testület az alábbi témákban
hozott határozatot az elmúlt ülések alkalmával:
 Hajdú-Bihari Vízmű vagyonról rendelkezés
 Ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatási szerződés
felmondása TRV Zrt-vel
 BM járda pályázat
 Rendőrség és határrendészet éves beszámolójának elfogadása
 Az önkormányzat 2017. évi adóbeszedési
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása
 Átfogó gyermekvédelmi értékelés elfogadása
 TOP-2.1.3-15- azonosító számú, „Települési
környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Fülöp Község Belterületi vízrendezése”,
a „TOP-3.2.1-15 – Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” valamint tárgyú
pályázatok kapcsán lefolytatott beszerzési
eljárások eredményéről eljárásokat lezáró
döntések
 2017. évi gazdálkodási beszámoló és belsőellenőrzési jelentés elfogadása
 Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi
Szakellátó Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről szóló
tájékoztató
 Orvosi ügyelet megállapodás elfogadása
 Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
 „Fülöp Község belterületi vízrendezés I.
ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása.
 EFOP-1.4.3-16-2017-00020 „Biztos kezdet
Gyerekház létesítése Fülöpön” című pályázathoz eszköz beszerzési eljárásban döntés
 Ingatlan adás-vétel szándék, értékbecslés
 Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal
zárszámadása
 Önkormányzati bérlakás ügyében döntés
 Ivó- és szennyvíz-szolgáltatás közszolgáltatási szerződés módosítása
 Ingatlan értékesítés és vásárlás
 Könyvvizsgáló megbízása
 Óvoda munkaterv módosítása
 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése – VP6-7.2.1-7.4.1.216” pályázat határozat módosítás
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Európai Szociális
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

2018. június 9-én, szombaton reggel kissé
borús, hűsítően szellős időre ébredve készülhettünk az V. Fülöpi Fogathajtó Versenyre
Fülöp-Bánházán, a Dózsa soron található
pályán. A versenyzők érkezésével, az előkészületekkel elfoglalva csendesen telt az idő,
de aztán a lovak nyerítéseit az égbolton a nap
is meghallotta, belenézett a naptárába, és
rájött bizony, hogy ilyenkor minden évben
ezt az eseményt szokása megtekinteni, ezért
elkezdett hét ágra sütni, igazi kánikulát biztosítva ezzel
a jelenlévőknek.
A versenyzők és a vendégek a
hurkából és kolbászból álló reggeli után a Rákóczi-induló zenéjére ünnepélyesen bevonultak
a fogathajtó pályára, és együtt
hallgatták Hutóczki Péter polgármester úr köszöntő szavait,
aki üdvözölt minden megjelentet ezen az egyre rangosabbnak
számító eseményen. Ezt követően Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar
Megyei Közgyűlés alelnöke
tolmácsolta Tasó László államtitkár úr köszöntését, hiszen a
képviselő egyéb elfoglaltságai
miatt nem tudott részt venni a térség egyik legjelentősebb fogathajtó versenyén. Alelnök úr
kiemelte a hagyományok őrzésének fontosságát,
és örömmel töltötte el, hogy ilyen sok fiatal viszi
tovább a magyarság kultúrájának egyik legősibb
formáját. Beszédében kitért a gazdálkodó ember
alapvető szerepére a társadalomban, és kifejtette
azt is, hogy az itt versenyző lovak közt sok magyar
fajta található, ami a tenyésztőket dicséri. Komor
Csaba református lelkész Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből idézett, majd megáldotta
a kilátogató versenyzőket és vendégeket.
A megnyitó után kezdetét vette a nemes versengés, mely két fordulóból állt, s a szünetben
önkormányzatunk jóvoltából ízletes ebéd és a
Blue Jeans Country Csoport táncos műsora várta
a megjelenteket. Az akadályhajtás izgalmasnak
bizonyult, hiszen két számban is csak összevetésben dőlt el az első hely sorsa.
A verseny után a díjakat és a különdíjakat
Hutóczki Péter polgármester úr, Kócza István
érbogyoszlói polgármester, önkormányzatunk
testületi tagjai, a helyi lovas egyesület tagjai,
illetve lovakkal foglalkozó és lovakat kedvelő
magánszemélyek adták át. A rendezvény nagyon sikeres volt, több százan látogattak ki a
helyszínre, és tekintették meg ezt a nagyszerű
viadalt. Nagy tapsot aratott a versenyek közti

szünetben a pónilovával a pályát körbejáró helyi
illetőségű Juszel Imre bácsi.
Köszönjük szépen a sikeres lebonyolításban
nagy szerepet vállaló Hutóczki Péter polgármester úrnak, önkormányzatunk testületi tagjainak és dolgozóinak, Juscsák Dávidnak, a Fülöpi
Hagyományőrző Lovas Egyesület elnökének és
tagjainak, a versenyzőknek és segítőiknek, illetve
minden kilátogató vendégnek a segítséget és az
érdeklődést. Hálásak vagyunk a Versenybíróság

elnökének, Huszár Róbertnek, tagjainak Hati
István pályaépítőnek és Bojti Dóra Noéminak, illetve a Versenyiroda részéről Sigér Dórának, és Dr.
Faluvégi József állatorvos úrnak a munkájáért.
Jövőre reményeink szerint újból találkozunk, és
talán a mai, rekordnak számító 34 fogatnál is több
induló emeli majd rendezvényünk színvonalát
nézőink legnagyobb megelégedésére.
Török Tamás

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK
Katona Lilla
2018. június 1.
Pogány Marcell
2018. június 20.
Szoboszlai Tünde Hanna
2018. június 24.
Köszöntjük őket!
HÁZASSÁG
Dr. Lázár Zsuzsanna Júlia és Lőrincz Sándor
2018. június 16.

Szabó Anita és Szabó István
2018. június 23.
Fodor Begónia Anna és Novák Tamás
2018. július 21.
Szívből gratulálunk!
HALÁLOZÁSOK
Török Miklósné – 2018. május 7.
Kellenberger Istvánné – 2018. május 29.
Kiss Rozália – 2018. június 20.
Konyári József – 2018. július 14.
Sándor Tamás – 2018. július 20.
Emléküket kegyelettel megőrizzük!

Európai Szociális
Alap
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2018.július 27.
Fülöp Község Önkormányzata
SAJTÓKÖZLEMÉNY
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA LÉTREHOZÁSA A NYÍRADONYI JÁRÁSBAN CÍMŰ
PROJEKT ELINDULT
Nyíradony Város Önkormányzata támogatást nyert az EFOP-1.8.19-17 Az alapellátás
és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése- népegészségügy helyi
kapacitás fejlesztése című felhívás keretein belül. Az EFOP-1.8.19-17-2017-00007
azonosító számon nyilvántartott projekt 90 Millió Ft vissza nem térítendő, Európai
Uniós támogatást fordíthat az egészségfejlesztés térségi szervezésére,
megvalósítására,
valamint
a
betegségmegelőzési
és
egészségnevelés
tevékenységek javítása érdekében tervezett programelemekre, melynek célcsoportja
a járás teljes lakossága.
Jelen projekt alapvető célja az egészségfejlesztési iroda kialakítása, és a
szemléletformáláshoz kapcsolódó tevékenységek megvalósítása. Az egészségfejlesztési
iroda tevékenységével célozza meg, a népegészségügyi szolgáltatásokhoz, ismeretekhez
való hozzáférést, illetve a megelőzés és egészségfejlesztés az egészségműveltség
elterjesztése révén. A járási népegészségügyi intézményrendszert és hálózatát
szeretnénk továbbfejleszteni.
Elsődleges célunk, hogy bővüljön a helyi lakosság egészséggel kapcsolatos ismerete,
szűrési lehetőségeket és egészséges életmód alternatívákat ajánljunk, valamint az, hogy a
népegészségügyi hálózaton belül jöjjön létre egy olyan humánerőforrás fejlesztés, amely
lehetővé teszi a mentális problémák megelőzését, azok időbeli kiszűrését, kezelését.
Programjainkkal, szűréseinkkel, valamint klubfoglalkozásainkkal szeretnénk javítani a
járás lakosságának egészségi állapotát, melyeken a részvétel ingyenes.
A projekt megvalósításának elsődleges helyszíne az Egészségügyi Központ (4254
Nyíradony, Kossuth u. 4.).

Az V. Fülöpi Fogathajtó Verseny dobogósai:
Póni kettes C (6 induló):
1. Balogh Viktor (DHF SE Hajdúböszörmény)
2. Szloboda Martin (Napkori Hagyományőrző LK)
3. Dobó Imre (DHF SE Hajdúböszörmény)
Kettesfogat C (20 induló):
1. Fróna Antal (DHF SE Hajdúböszörmény)
2. Balogh Gyula (Pocsaji Lovasbarátok SE)
3. Molnár Lajos (DHF SE Hajdúböszörmény)
Póni kettes D (1 induló):
1. Garai Mihály (Nyírségi Lótenyésztő Egyesület)
Kettesfogat D (6 induló):
1. Kiss István (Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapítvány) – A Vándordíj győztese
2. Fúró Barnabás (Fülöpi HLE)
3. Fenyvesi László (Carmen Lovas Sportegyesület)
Egyesfogat D (1 induló):
1. Kanalas Anikó (DHF SE Hajdúböszörmény)

EFOP-3.9.2.-16-2017-00042
Humán kapacitások fejlesztése
a Nyíradonyi járásban
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A projekt tervezett fizikai befejezése: 2020. április 30.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretin belül valósul meg.
A projektről bővebb információt a
http://www.nyiradony.hu/category/varos/palyazatok/aktualispalyazatok/
oldalon olvashatnak.
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Alap
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2018.április 1.
Fülöp Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A NYÍRADONYI JÁRÁSBAN CÍMŰ
PROJEKT INDÍTÁSA
Nyíradony Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel támogatást nyert az EFOP1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című felhívás keretein
belül. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00077 kódszámú, összesen 9 konzorciumi taggal
(Nyíradony, Vámospércs, Bagamér, Nyírábrány, Álmosd, Fülöp, Nyíracsád,
Nyírmártonfalva, Újléta) rendelkező projekt 482, 73 Millió Ft vissza nem térítendő,
Európai Uniós támogatást fordíthat a humán közszolgáltatások terén jelentkező
szakemberhiány enyhítése mellett, a hátrányos helyzet csoportok javára az érintett
településeken.
A fejlesztés célja egyrészt olyan képzések, ösztönző programok megvalósítása, amelyekkel
enyhíthető a humán közszolgáltatásokban jelentkező szakemberhiány, másrészt a
településeken élő hátrányos helyzetű csoportok felkészítése a foglalkoztathatóságra,
munkaerő-piacon való megjelenésre. Harmadrészt pedig a helyi kisközösségek társadalomszervező szerepének megerősítése a közösségfejlesztés által, valamint a vidék megtartó
képességének növelése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése. A konzorciumot magában
foglaló 8 településen – Nyíradony, Vámospércs, Nyírmártonfalva, Nyírábrány, Nyíracsád,
Álmosd, Fülöp és Bagamér – az elkövetkező 24 hónap során a humán szolgáltatások
fejlesztése érdekében képzések, szakmai workshopok kerülnek megszervezésre, a
foglalkoztatás növelését egyéni fejlesztési folyamatok, mentorálás és pályaorientációs
foglalkozások segítik. A helyi kisközösségek szerepének növelését családi napokkal,
egészségfejlesztő rendezvényekkel és klubfoglalkozások indításával szeretnék a települések
elérni, amelyhez a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat – mint kilencedik konzorciumi tag programjai is hozzájárulnak. A vidék megtartó képességét települési ösztöndíjjal, lakhatási
támogatással, a kultúrák közötti párbeszédet pedig helyi nemzetiségi napokkal kívánják
elősegíteni. A fejlesztés eredményeként 45 fő szerezhet szakmát, 15 fő pedig támogatott
foglalkoztatásban is részesülhet.
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2020. március 31.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretein belül valósul meg.
A projektről bővebb információt a www.nyiradony.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Szeder Dóra, szakmai vezető
elérhetőség: +36-20-299-8282 dv.szeder@gmail.com

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A PROJEKT INDÍTÁSÁRÓL

HUMÁN KAPACITÁSOK FELJESZTÉSE
A NYÍRADONYI JÁRÁSBAN
Nyíradony Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
keretén belül a Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben
- kedvezményezett térségek elnevezésű, - EFOP-3.9.2-16 kódszámú
felhívásra. A benyújtott támogatási kérelmet a Közreműködő Szervezet támogatásra alkalmasnak minősítette, és a konzorciumi tagokat
499,84 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A
konzorciumi partnerek: Nyíradony Város Önkormányzata, Nyíracsád
Község Önkormányzata, Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat, Fülöp Község Önkormányzata,
Újléta Község Önkormányzata, Kincses Titánok Közhasznú Egyesület,
Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület.
A projekt konzorciumi megállapodás alapján valósul meg, melynek
keretein belül a hátrányos helyzetű térség által generálódott humán
kapacitáshiány enyhítését, és a humán közszolgáltatások elérhetővé
tételét teszi lehetővé a településen élők számára.
A tervezett tevékenységek stratégiai célja:
• Nyíradonyi járásban megvalósuló közszolgáltatásokhoz szükséges
kapacitás és szolgáltatáspaletta növelése,
• a térség felzárkóztatásához szükséges szakembergárda képzettségi
szintének feltérképezése és a képzettségi szint emelése,
• a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek
elsajátításának elősegítése,
• a személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek, melyek az
oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják,
• hátrányos helyzetű emberek és családjaik életkörülményeinek javítása,
• a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javítása,
mely biztosítja az általuk ellátott szolgáltatások minőségének és hatékonyságának növelését,
• széles körű kompetenciafejlesztés, alap és kulcskompetenciák fejlesztése, kiemelten a digitális kompetencia és az idegen nyelvi kompetencia
területén, különböző célcsoportok és korosztály számára,
• gyermekek és tanulók iskolán kívüli programjainak megszervezése,
• a szülők munkavállalását segítő intézkedések, háttérszolgáltatások
fejlesztése (pl: iskolai tanórák utáni hasznos elfoglaltság a gyermekeknek, nappali táborok szervezése a nyári időszakban),
Kiemelt cél, hogy az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon
biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához,
különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.
A projekt legfőbb célkitűzései a területi különbségek és különösen a
településméretből, a határ menti elhelyezkedésből és a fővárostól való távolságból adódó társadalmi hátrányok csökkentése a humán közszolgáltatások
tekintetében. Minőségi hozzáférés biztosítása a közszolgáltatásokhoz a
Nyíradonyi járás településein, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a
felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a
helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A tervezett képzések és programok
hozzájárulnak az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének
javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét
és hatékonyságát. Az Európai Uniós támogatás segítségével a fent megfogalmazott célok eléréseihez kapcsolódó programelemek megvalósítása elindult.
A projekt kezdő időpontja: 2018. június 1.
A projekt záró időpontja. 2021. május 31.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretin belül valósul meg.
Kedvezményezett konzorciumvezető: Nyíradony Város Önkormányzata
Címe: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1.
Elérhetőségek: efop392@nyiradony.hu
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Mi egy vérből
valók vagyunk…

A trianoni események évfordulóján, 2018. június 4-én mi is
megemlékeztünk a hazánk számára szomorú történésekről a
Fülöpi Művelődési Házban.
A Himnusz közös eléneklése után
a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjai
Pósán Györgyné tanárnő felkészítésével mutatták be az 1920-as
szerződés igazságtalanságait és
következményeit. A határainkon
kívül élő honfitársainkkal való ös�szetartozást megerősítve elfogadta
a meghívásunkat testvértelepülésünk, Érbogyoszló polgármestere,
Kócza István, alpolgármestere,
Gulya Andrea, és a helyi RMDSZ
vezetője, Oláh Éva.

A diákok verssel, a történések elmondásával, zászlók mozgatásával,
és énekekkel mutatták be nekünk
a 98 évvel ezelőtti gyászos eseményeket, és a vásznon kivetítve is a
trianoni szerződéshez köthető képek jelentek meg. Megdöbbentő volt,
amikor a békeszerződés aláírásakor
a harangok megszólaltak, s ezt a műsor résztvevői is hallhatták a technika segítségével. Hosszasan, szinte
véget nem érően szóltak, csengtek
a fülünkbe a hangok. A csendet és a
magányt közvetítették számunkra.
Egy országot, egy népet hagytak magukra. Családjainkat, testvéreinket,
barátainkat, honfitársainkat vették
el tőlünk. Érthetetlen döntés volt ez
Magyarország számára. Nemcsak
a területünket csonkították meg,
hanem kitéptek egy darabot a szí-

vünkből. A fájdalom, melyet okoztak népünknek, nem gyógyítható.
Zúgtak a harangok, és nem akarták
abbahagyni a sírást. Zokogott egy
nemzet, de összetartó ereje megsokszorozódott, a dac megerősített
bennünket. Teltek az évek, és a történelem alakulása újra lehetővé tette, hogy mi, szétválasztott magyarok
ismét közelebb kerülhettünk egymáshoz. 2010 óta ez a nap a Nemzeti
Összetartozás Napja, szimbolizálva
azt, hogy népünk a szomorú történések ellenére is felemeli a fejét, és
büszke a hovatartozására.
A felemelő ünnepi műsor után
Hutóczki Péter polgármester úr
is az összetartozás erejét emelte
ki, és kihangsúlyozta, hogy Isten a
magyar nemzetet
soha nem hagyta
el, és vigasztalást
nyújtott a nehéz
időkben is. Kócza
István
polgármester úr, testvértelepülésünk
vezetője elmondta, hogy számára,
aki a határainkon
túl él magyarként,
nagyon nehéz mit
mondania, hiszen
a szavak, a képek,
a dalok mind elbeszélték azt, amit
érez. A magyarságot másképpen
élik meg, hiszen sokszor hátrány
éri őket emiatt, de ugyanakkor ez
erősíti bennük nemzeti öntudatukat.
A rendezvény a Székely Himnusz
meghallgatásával és éneklésével
zárult, illetve a műsor résztvevői és
nézői közös fotózkodással erősítették összetartozásunkat. Köszönjük
a technika kezelését Czigléné Tátorján Erikának és Pósán Máténak,
Somogyi László tanár úrnak pedig
a gyönyörű dekorációt.
„Hogy történjen bármi,
amíg élünk s meghalunk.
Mi egy vérből valók vagyunk.”
/Ismerős Arcok: Nélküled/
Török Tamás
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Sikeres minősítés
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Gondolatok a ballagásról

2017-ben a Vass Lajos Népzenei Szövetség „Hagyományos
régiók, régiók hagyománya” XII.
Vass Lajos Népzenei Versenyre
jelentkeztünk.
Erre a két évig tartó versenyre
határon innen és túl több ezer szólista és együttes jelentkezett. Az
elődöntőt 2017 áprilisában Tarpán
rendezték, melyen ARANY minősítést kaptunk. Ezzel bekerültünk
az országos középdöntőbe, melyet
2018. június 9-én rendeztek Beret�tyóújfaluban.
Nagy volt a tét. A zsűri mindös�szesen száz versenyzőt engedett
tovább a Kárpát-medencei döntőre.
Nagy örömünkre az országos minősítőn KIEMELT ARANY fokozatot
értünk el, így továbbjutottunk a
Kárpát-medencei nagy döntőre
is, ami Budapesten kerül megren-

Sulina Erika

Fülöpi leves vitte
a prímet Nyíradonyban…

A 8. osztályosok ballagásának idén különleges helyszíne
volt, a római katolikus templom. A hetedikesek - Niziolék
Emese tanárnő vezetésével
igyekeztek méltó módon
megszervezni a ballagást a
maroknyi csapatnak.
Igaz, kevesen voltak ballagó
diákjaink, de a „nagy nap” előtt
a „bolond ballagás” dallamai úgy
hangzottak mindenhol, mintha
egy nagy létszámú csapat búcsúzott volna! Szívből énekeltek!
Az utolsó tanítási napon, mikor
elbúcsúztak tőlünk, pedagógusoktól, olyan érzésünk volt, hogy
teljes mértékben átélik a diákok:
mit is jelent ballagó nyolcadikosnak lenni! Az a közös délután telve volt érzelmekkel, szeretettel,

2018. június 22-23-24-én,
immáron huszonötödik alkalommal rendezték meg
Nyíradonyban a Ligetaljai
Kulturális Napokat és Kézműves vásárt. A korábbi évekhez
hasonlóan, a meghívásnak
eleget téve - a rendezvény vasárnap megrendezésre kerülő
főzőversenyén - idén is képviseltette magát településünk.
A községünknek kijelölt helyet,
ezúttal is a településünk kulturális értékeit és hagyományait
fémjelző tárgyakkal, eszközökkel
tettük egyedivé.
Az elmúlt évekhez hasonlóan
az együtt töltött nap a szorgos
kezek önzetlen munkája és a jó
hangulat elválaszthatatlan harmóniája köré épült.
A 25 csapat által nevezett
mintegy 36 fajta ételből, 5 ételt
vonultatott föl településünk.
Földháti István vörösboros marhapörköltje, juhtúrós sztrapacs-

Hegyközszentmiklóson
jártunk
Május 29-én iskolánk diákjai kirándultak a határ túloldalára, Hegyközszentmiklósra. A Toldy Általános Iskola
igazgatója, Mocsár László
meghívására érkeztünk. Nagyon örülünk, hogy a két iskola közötti évekkel ezelőtti
jó kapcsolat újra felpezsdült!

dezésre november 28-án hazai és
külföldi versenyzők részvételével.

kával a teljes mezőnyt tekintve
egyedülállónak mondható. A
Fülöpi Óvoda is két nagyszerű
étellel nevezett. Popovics Attila
lencsegulyása és Jekkné Katika
csörögéje is nagy sikert aratott
a kóstolgató vendégek körében.
Továbbá a régi, hagyományos
magyar gasztronómia világába
nyerhettünk betekintést a levesek kategóriában a legjobbnak
bizonyuló, Kiss Attila által készített erdélyi parasztcsorba leves
és Sándor László slambuca révén.
Nagyon szépen köszönjük a
vendéglátást Nyíradony városának, köszönjük a résztvevőknek, hogy önzetlen munkájukkal
idén is öregbítették településünk
hírnevét, illetve köszönjük a szervezőmunkát és a támogatást Hutóczki Péter polgármester úrnak
és Fülöp Község Önkormányzat
Képviselő-testületének.
Jekk Gergő

könnyekkel is! Mintha egyik
pillanatról a másikra felnőttek
volna! Hálásan köszönöm nyolcadikosainknak - kollégáim nevében is az átélt élményt!
Katolikus iskolánkban a hétfői
és csütörtök reggeli elmélkedésekkel, a lelki programokkal, a
közös szentmisékkel, a problémás helyzetek átbeszélésével
arra kívántunk hatni, hogy EMBER legyen diákjainkból!
Jókívánságaimat a ballagási
beszédből idézem: „Isten áldása kísérje utatokat! Védjen meg
bennetek a rátok leselkedő kísértések idején! Adjon nektek erőt
és tartást, hogy képesek legyetek
ne sodródni a tömeggel, főleg, ha
az nem jó irányba vinne benneteket!”
Popovics Ferencné
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A határátlépés gyorsan zajlott.
Első település, ahol megálltunk,
Gálospetri volt. Mivel az idegenvezetőnkre várnunk kellett, ezért
volt időnk meglátogatni a Böjte
Csaba atya által fenntartott otthont. A ház vezetője bemutatta
nekünk az épületet és mesélt a
gyermekek életéről is. Számomra

meglepő volt, hogy minden gyermek úgy ment iskolába, hogy az
ágya tökéletesen rendben volt.
Vajon itthon is így van?... Megtudtuk, hogy a gyermekek kiveszik
részüket az otthoni munkából:
kapálnak, gyomlálnak, állatokat
gondoznak, maguk után elmosogatnak… Meggyőződésem, hogy
a munkának nagyon nagy nevelő
ereje van, és jó, hogy így szervezik
a mindennapjaikat!
Dr. Kéri Gáspár fogorvos az
Érmelléki Magyar Tájház alapítója és fenntartója személyesen
mutatta meg nekünk az 1870-ben
épült középnemesi porta minden
szegletét. A lelkes lokálpatrióta
estig tudott volna nekünk mesélni gyűjteménye minden darabjá-

ról! Diákjainknak különösen az
tetszett, hogy felpróbálhatták a
levente ruhát, kézbe foghatták
a levente fegyvert, a bajonettet,
kipróbálhatták a búza és kukorica
őrlésére is alkalmas darálót.
A doktor úr nevéhez köthető
a zsellérházból felújított Tájház
Szalacson, melyet mi is meglátogattuk. Érdekessége volt a háznak
az alacsony belmagasság és a különleges zár. Itt megkóstolhattuk
a frissen sütött krumplis lángost
is. A hegyközszentmiklósi fürdőben való ebéd előtt felkerestük
Ottományban a Komáromy-kúriát, ahol fiatalos, lendületes idegenvezetés segítette a kastéllyal
való megismerkedésünket.

Ebéd után a helyi pedagógusok
segítették a két település diákjai közötti ismerkedést. Sok-sok
vidám, együttműködést igénylő
és ismerkedős játékot játszottak a gyerekek. Egy jégkrém
elfogyasztása után utolsó programunk helyszínére, a fürdőre
érkeztünk. A diákok kedvükre
lubickolhattak a jó meleg termálvízben és jó áron jégkrémhez és
egyéb „kihagyhatatlan” dologhoz
juthattak. Itt olyan jól éreztük
magunkat, hogy a fényképezésről
teljesen elfeledkeztünk!
Élményekkel tele érkeztük este
a magyar határhoz.
Niziolék Emese
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Gyereknap iskolánk
névadója napján
Hagyományosan a Néri Szent
Fülöp Katolikus Általános Iskolában tanév végén, a 2018-as évben május 30-án rendeztük meg
a Gyereknapot, mely során névadónkról is megemlékeztünk.
A reggeli órákban 9.00-tól kezdődtek a programok. Iskolánk tanulói
közösen a Miatyánkot mondták el
angolul az iskola udvarán, melyet
angoltanáraik segítségével tanulhattak meg. Ezután zenei aláfestéssel énekeltek el egy angol dalt, mely-
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Tábori beszámoló

készült, majd a vendégek dzsúdó bemutatót adtak edzőjük vezetésével.
Diákjaink aktívan bekapcsolódtak
a zumbába.
Az osztálytermekben a tanulók
részt vettek a Néri totón és a helyismereti totón, melyet ügyesen töl-

résztvevőket: kupákat, okleveleket, noteszeket és tollakat kaptak.
Matricát pedig minden diák kapott.
A délutáni programok a templom
kertjében folytatódtak. Itt került sor
az ügyességi vetélkedőkre, a vendég diákok csatlakoztak az osztályokhoz és együttesen vettek részt
azokon. Volt pecázás, lepedőkkel
labdadobálás, vízhordás, íjászat,
golfozás és célba dobás, játék a szivárványos textillel. Természetesen
a kincskeresés sem maradhatott el,
így minden osztály rejtvényfejtés
után megkereste a templomkertben
elrejtett ajándékokat, a buborékfújót. Együtt fújtuk a kert végében,
igazán hangulatos volt!
A kézműves programokkal zárult
a gyereknap, mely során többféle
dolgot is kipróbálhattak a diákok.
Volt henna festés,
csillámtetkó készítés, arcfestés, papírsárkány készítés,
társasjátékozás a
kert hűsítő fái alatt,
melyet családias
hangulat és kellemes közösségi érzés kísért. Tamás
atya meglepetése, a
jégkrém nagy örömöt
hozott minden résztvevőnek.
Nagyon jól érezte magát minden
diák, szülő és pedagógus, mely köszönhető volt annak, hogy mindenki
szeretett volna egy közös szép napot!
Tóthné Zágon Mónika
DÖK segítőpedagógus

zunk benne, hogy az átélt élmények
továbbtanulásukat is kedvezően
befolyásolják!
18 fülöpi alsós tanuló Nyíradonyban napközis táborban vehetett
részt az EFOP 3.3.2 -16. sz. pályázat
eredményeként. E pályázat keretében intézményünk a Nyíradonyi
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
együttműködő partnere.
Mind a négy említett tábor a diákok számára teljesen ingyenes volt!
Augusztusban diákjaink is érintettek a HBM Rendőr Főkapitányság
által szervezett zempléni táborban.
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Zsaru Tábor
 Jöttek katonák, akikkel volt lehetőség Air
Soft puskával lőni, és
különböző távolságokból és harci helyzetekből
gránátot dobni.
 Elbicikliztünk a Farkas szigetre, ami a II.
Világháború alatt radarként szolgált.
Mivel a kemping a
helyi strand mellett
található, így minden
este volt lehetőségünk
strandolni.
Lefekvés előtt sok izgalmas feladattal kedveskedtek nekünk a tá-

töttek ki. Ezután az Amőba versenyre jelentkezők sorra játszották le a
meccseket az angol teremben, nagy
érdeklődés kísérte ezt a programot,
hiszen iskolánk diákjai nagyon szeretik a társasjátékokat.
Az ebéd következett, vendégül
láttuk a jánkmajtisi vendégeket, a
szülőket és tanárainkat is. A szülői
közösség zsákba macskával készült
a diákok nagy örömére, hamar el is
fogyott az összes.
Eredményhirdetés következett,
ahol jutalmaztuk a versenyeken
A Néri Szent Fülöp Katolikus
Általános Iskola tanulói számára még soha nem volt ennyi tábori lehetőség, mint az idén!
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
együttműködő partnereként az
EFOP-3.2.9-16. sz. pályázat keretében két táborba is mehettek diákjaink. Egyik tábor Balatonszemesen
volt, 20 fülöpi gyerek üdülhetett itt
egy hétig. A másik tábort, a „zsaru
tábort” Püspökladányban rendezték
meg, szintén 20 fülöpi diák részvételével.

hez táncos mozdulatot is kapcsoltak.
Szentmisével folytatódtak a programok az iskola melletti római katolikus templomban Tamás atyával,
iskolánk lelki vezetőjével. A diákok
mellet, több szülő is érkezett a gyerekekkel együtt, és szívesen követték
figyelemmel a programokat.
Az iskola udvarán óriás buborékfújás, csocsó és trambulin várta a
diákokat, majd mindenki megtízóraizott. Rekord mennyiségű buborék
készült a 15 liter folyadékból.
Jánkmajtisról 26 diák és tanáraik
érkeztek hozzánk vendégségbe, hogy
együtt töltsenek iskolánk diákjaival
egy örömteli napot. Viszonzásul három nagyon színvonalas programmal készültek. Zumba bemutatóval,
melyre közösen táncolhattunk, mazsorett csoportjuk táncbemutatóval
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borvezetők: Volt karaoke, nagy
örömünkre régi magyar retro
zenékkel. Vetélkedőkön is részt
vehettünk, melyekben próbára
tehettük a történelmi tudásunkat és az általános műveltségi
szintünket.
Nagyon jól szórakoztunk.
Fáradtan, de emlékekkel telve utaztunk haza a hétvégén.
Köszönjük, hogy részt vehettünk ebben a táborban.
Szilágyi Ádám

2018 július 1- től július 7-ig, egy bűncselekmény kibogo20 diák Zsaru táborban ve- zásának.
hetett részt Püspökladány-  Ellátogattunk a tűzoltóban.
ságra, ahol izgalmas vetélkedőkkel próbára tehettük
Az érkezés napján elfoglaltuk fizikai erőnlétünket.
a szállást a „retró” faházakban,  Voltunk a szolnoki Repmajd Gasparik Erzsébet (Gazsi tárban, ahol régi magyar
néni) ismertette velünk a tábor helikoptereket láthattunk.
házirendjét.
Nagyon sokat tanultunk.
Reggelente 7-kor keltünk és  A Rendőr Főkapitányságon
átsétáltunk a kollégiumba reg- bevetés közben megnézhetgelizni, majd különböző érde- tünk egy rendőrkutyát, és
kes helyeket nézhettünk meg: megtudtuk, hogy bűncselek Elmentünk a helyi bíróságra, mény esetén már a gyerekek
ahol aktív részesei lehettünk is büntethetőek.

Gyermeknap óvodánkban

KIRÁNDULÁS A NYÍREGYHÁZI VADASPARKBA

Sikeres pályázat eredményeként
négy hetedikes diákunk Debrecenben ismerkedhetett meg néhány napon keresztül a Tóth Árpád Gimnáziumban működő Arany János
Tehetséggondozó Programmal. Bí-

Megköszönjük Fülöp Község Önkormányzatának, hogy fejenként
10.000 Ft-tal járult hozzá a költségekhez.

A gyermeknap a világ sok
országában ünnep. A Nemzetközi Gyermeknap megünneplése Törökországból ered,
Magyarországon 1931-től ünnepeljük (ekkor még Gyermek
Hétnek hívták), 1950 óta már
csak egy napig tart és május
utolsó vasárnapján tartjuk.

Nyíradonyi járásban” pályázat
keretében fantasztikus gyermeknapot rendezhettünk május 25én óvodánkban.
Két légvár várta a gyermekeket
az udvaron, mellyel nem győztek
egész délelőtt betelni. Az óvoda
udvara megtelt boldog gyermekekkel és szüleikkel. Az arcfestés

szített finomságokból. Lángos
és csőröge sült délelőtt, ebédre
pedig slambucot főztünk.
Ebéd előtt még tombola sorsoláson is részt vehettek a gyerekek,
ahol természetesen mindenki
nyert, és megkaphatta gyermeknapi ajándékát. A legnagyobb
ajándékot az egész óvoda kapta!!

egzotikus állatok látványa, a
gyerekek csodálattal nézték az
Ócenáriumban a halakat, cápákat, a Zsiráfházban a zsiráf
családot, de nagyon élvezték az
Afrikai Panoráma, Sarkvidéki
Panoráma és a Dél-Afrika Házban élő állatok látványát is. Egy
helyi étteremben kiadós, finom

Egy gyermekekkel foglalkozó
óvoda életében az egyik legjelentősebb ünnep a gyermeknap,
ezért óvodánk minden évben
nagy hangsúlyt fektet a gyermeknapi programok szervezésére. Idén segítséget is kaptunk!
Az EFOP-3.2.9-16-2016-00066
“Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kialakítása a

és csillámtetoválás nem csak a
gyerekek körében volt népszerű,
az óvónénik szívesen készítettek
a szülőknek is egy-egy remekművet. Az éppen nem ugráló gyerekek kézműves foglalkozáson vehettek részt, ahol többek között
gyöngyöt is fűzhettek.
Reggeltől délig folyamatosan
csipegethettek a résztvevők a
dajka nénik és szülők által ké-

Fülöp Község Önkormányzata
és a Szülői Munkaközösség egy
hatalmas trambulinnal ajándékozta meg az óvodát, melyet itt is
szeretnénk megköszönni!
Az EFOP-3.2.9-16-2016-00066
pályázat és a gyermeknap folytatásaként június 15-én Nyíregyházára látogattunk 50 gyermekkel a Vadasparkba.
Hihetetlen élmény volt az

ebédet kaptunk, majd fagyiztunk
is egyet. A nap zárásaként megtekintettük az egyedülálló Fóka
showt, amit minden gyermek
szájtátva nézett.
A gyermekek és kísérőik elfáradva ugyan, de rengeteg élmén�nyel tértek haza.

Popovics Ferencné

Közelgő nagyrendezvények
Augusztus 20. (hétfő)

Római katolikus templombúcsú
Fülöpi római katolikus templom
Szeptember 8. (szombat)

A kápolna búcsújával egybekötött kulturális
nap Bánházán
Bánházi kápolna és Tájház

Almási Szilvia
Óvodapedagógus
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Ballagás
a Fülöpi Óvodában
2018. Június 8. péntek reggel 7 óra. Sürgés – forgás az óvodaudvaron. Az óvónők,
dajkák, középsős gyermekek szülei lázas
készülődésbe kezdenek, ahogy teszik azt
minden évben.

Hatalmas virágcsokrok vízben állva, melyeket a szülőktől kaptunk, és reggel még újabbak
érkeztek. Jókedvvel, nevetgélve, vidáman serénykedtünk. Feldíszítettük a teraszt, ablakokat,
ajtókat, folyosót virágokkal. Tettük ezt azért,
hogy a szép környezettel megadjuk az ÜNNEP
hangulatát. Aztán díszbe öltöztettük magunkat
is, úgy, ahogy tették azok a gyermekek és szüleik,
akik megtiszteltek bennünket, felvették legszebb
ruháikat, eljöttek erre az alkalomra. Akiknek
fontos, hogy lássák, gyermekük mennyit ügyesedett, „dolgozott”, játékosan okosodott három
esztendő alatt.
A szülők elfoglalták helyüket az udvaron, a
gyermekek pedig csoportjukban gyülekeztek,
izgatottan várakoztak. Sokat készültek, próbáltak
gyakoroltak erre az alkalomra. Látszott rajtuk,
nagyon várták ezt a napot. A műsor során ballagó verseket szavaltak, majd a műsor végén egy
hatalmas buli kerekedett, mellyel felidéztük a
’80-as évek házibuli hangulatát, melyet a gyerekek is nagyon élveztek. A bevonulás sem volt
mindennapi, hiszen dadus néninknek, Linának
és az Önkormányzatnak hála, traktorokkal és
futóbiciklikkel vonultak be a gyerekek. Óvodájuktól színes hélium lufikat felengedve vettek
búcsút a műsor végén. Az Önkormányzattól is
kaptak búcsúajándékot a gyerekek melynek nagyon örültek. A felnőttek közül volt, aki sírt a
meghatottságtól, de a leendő iskolások csillogó
szemekkel, boldogan nevetve vették át az ajándékokat és búcsúztak az óvodai élettől.
A jól sikerült szereplés után a gyermekek és
szüleik örömmel, büszkén és elégedetten léphettek ki az óvoda kapuján, ki utoljára, ki csak
egy pár napra (hiszen van olyan ballagónk, aki
nyáron is jár még oviba), hogy szeptemberben
kipihenten, élményeket gyűjtve kezdhessék a
még ismeretlen iskolai éveket.
Köszönöm Fülöp Község Önkormányzatának
a rengeteg támogatást, kollégáimnak a sok munkát, mely nélkül ez a csodás nap nem jöhetett
volna létre. Kívánok mindenkinek szép nyarat,
jó pihenést és feltöltődést!
Hutóczki Valéria
óvodapedagógus

FÜLÖPI HÍREK

2018. JÚLIUS

2018. JÚLIUS

FÜLÖPI HÍREK

A keresztény ember kettős
valós jelenléte a világban

Gasztronómia rovat
PARASZT CSORBA

GONDOLATOK ÚRSZÍNVÁLTOZÁS ÜNNEPÉRE
„És fölment velük a hegyre imádkozni” (Lk
9,28)…”A hegyről lefelé jövet” (Mt 17,9).
Az előbbi két idézet Jézus színeváltozásának
eseményére vonatkozik. Jézus színeváltozása
– egy isteni valóság emberi valóságban történő
különleges megmutatkozása – ezen két eseménybe kereteződik be: együtt fölmenni Jézussal a
hegyre, majd Vele együtt lejönni a hegyről. Vajon
miért kell fölmenni a hegyre? És miért éppen
Ővele? Mi történik a hegyen? Milyen tapasztalatot szerzünk ott? Ha már egyszer felmentünk
Jézussal a hegyre, akkor miért kell lejönni onnan?
Vizsgáljuk meg, mi történik a hegyen, a Táboron! Jézus színében átváltozik, azaz az „isteni”
teljesen átragyogja az „emberit”, megmutatkozik a „teljesen emberiben” a „teljesen isteni”. A
fölmenetel és a lemenetel közben, Jézus színeváltozásában tapasztaljuk meg mi is azt, ami
életünkben a legfontosabb: mindabban, ami nagyon is emberinek, mindennapinak, talán jelentéktelennek tűnik, abban ott lehet valami más,
valami emberin túli, valami természetfölötti,
valami nagyon is isteni. Jézus színeváltozásában
arra szeretne minket megtanítani, hogy engedjük meg mi emberek is, hogy átjárjon minket az
„isteni” valóság, a hitünk megélt hit legyen, mai
kifejezéssel élve, keresztény hivatástudat alapján
alakítsuk mindennapjainkat.
Tábor hegye, Jézus színeváltozásának helye a mindennapokban, a nagyon is emberiben
megnyilvánuló keresztény hit iskolája. Tábor
hegye a keresztény ember kettős jelenlétének
az iskolája: hagyni, hogy hitünk teljesen átjárja
mindennapjainkat és ugyanakkor úgy végezni
mindennapi dolgainkat, úgy élni, hogy az minden
apró részében, szilánkjában utaljon, rámutasson a hitre! Ez történik tehát Tábor hegyén: az
„isteni” átragyogja, átjárja az emberit s egyben
az „emberi” teljesen, egészen befogadja az istenit, átadja magát az isteninek. Tábor hegyén
az átváltozás, megváltozás, átalakulás szükségességének leckéjét tanuljuk meg! Azt a leckét,
miszerint nem elégedhetünk meg csupán a szürke,
közönyös, langyos, lelkesedésmentes emberivel,
hanem azt hitünkkel gazdag, szeretetteljes, lelkesedésteli valósággá kell alakítanunk; de nem
elégedhetünk meg csupán az elvont, valóságtól
túlságosan elrugaszkodó, imára és templomlátogatásra szorítkozó hittel sem, hanem abba bele
kell raknunk minden mélységesen emberit, azaz
hitünk kell, hogy „hús-vér” legyen! Életünkben
ennek a kettős valós, kézzelfogható jelenlétnek
kell megvalósulnia: a hit (isteni) és az ember.
Ebben segít minket az azt megelőző (fölmenni
Jézussal a hegyre) és az azt követő (lejönni Jézussal a hegyről) mozzanat.
Miért is kell fölmenni a hegyre? Miért pont
Jézussal? Jézus korában a hegymászást nem
szenvedélyből és teljesítményfitogtatásból végezték (idejük sem lett volna erre), hanem mert
el szerettek volna jutna egyik helyről a másikra.
Az A-ból a B-be való eljutást a hegy megmászása
(nem pedig meghódítása, ahogy azt manapság
mondanák) nehezítette, lassította, sőt az arra
vállalkozót erősen próbára is tette. A hegy megmászója szembesült saját határaival, azzal, hogy
tényleg mennyire képes, hányszor kell közben
megpihennie, s – ha olyan meredek helyre került sor – hányszor kell mások segítségét kérni
a továbbjutáshoz. Ha valamit meg akarunk változtatni, át akarunk alakítani, akkor azt először
is jól kell ismernünk. A hegymászás, a hegyre
való fölmenetel segít önmagunk tényleges meg-

ismerésében! Nem ragadhatunk meg a gyermeki
ábrándozásokban, álmodozásokban („hogyha
majd nagy leszek, ezt és ezt fogom megtenni…”),
hanem fel kell nőnünk a ránk váró feladatok megvalósíthatóságához, s mindehhez tudnom kell ki
vagyok s hova szeretnék eljutni nemcsak mint
ember, hanem mint „keresztény” hívő ember
is. A keresztény hívő kettős jelenlétének egyik
oldala ez: belevinni hitembe minden emberi erőfeszítést, beletenni apait-anyait, emberszagúvá tenni azt, hagyni, hogy az emberi izzadtság
tényleg lefolyhasson rólam a fölmenetel, a hegy
megmászása alatt.
Nem is könnyű feladat ez, s ezért van szükségünk már a legelején Jézusra, aki segít bennünket
a hegymászásban! Jézus nélkül nehezen vagy
sehogyan sem fog sikerülni! Jézus nélkül félúton
megállnánk, csak panaszkodnánk, átkoznánk
a hegy meredekségét, a gödrös, kavicsos utat,
szidnánk a „rossz” időjárási viszonyokat, a klímaváltozást. Jézus nélkül képtelenek vagyunk
elfogadni saját magunk valóságát, gyengeségeit,
gyarlóságát, határait, de a környező valóságról
sem szeretnénk igazából tudomást venni. Jézus,
aki kezet nyújt a hegymászásban, egyben rámutat
saját énünk valóságára, realitására. Ezért van
az, hogy a mai ember, aki Jézus nélkül szeretne küzdeni már egyszerűen el sem indul fölfelé
és nem is érzékeli saját maga és környezete realitását, hanem önmaga által mesterségesen
megalkotott virtuális világban él. A virtuális
világban a valóság többé nem valóság, hiányzik
belőle a tényleges, konkrét emberi jelenlét, a húsvér módon való létezés. A valóság ezen hiánya
aggasztó a mai generációk számára, hiszen valaki bármikor eltűnhet, bármikor lecserélhető,
bármikor megfosztható valós értékétől. Jézus
pedig ellenkezőleg, teljes valóságunkat, emberi
mivoltunkat akarja, szereti, s ennek természetesen része lehatároltságunk, gyöngeségünk,
gyarlóságunk is. Jézus szeretete, kegyelme csak
ezt a konkrét emberi valóságot tudja átalakítani,
megváltoztatni, nem pedig valami hústalan-vértelen virtuális közeget.
Szakemberek két furcsa jelenségre hívják fel
a figyelmünket a virtuális világban élő generációkra vonatkozóan: a „ghosting” és a „benching”
(Vö. Tari, A., Bátor generációk. Szorongok Tehát
Vagyok. Klinikai pszichológiai és társadalom-lélektani szempontok az Információs Korban, Tericum, 2017, 149-151). A „ghosting” azt jelenti,
hogy a másik személy, akivel úgy tűnt, hogy
komoly, szoros kapcsolata van valaki másnak –
elsősorban a virtuális térben –, az egyszer csak
hirtelen eltűnik, „szellemmé válik”, nincs többé,
nem létezik. A „benching” pedig arra utal, hogy
a másikat egy időre „kispadra ültetem”, azaz
mellőzöm, az ismerőseim listájának legvégére
rakom, de olykor-olykor felveszem vele a kontaktust, küldök magamról életjelet, de amikor
erre a kontaktusfelvételemre reagálnak, én már
nem fogok válaszolni. Mindkét jelenség arra utal,
hogy valójában a másik nincs, neki nincsen realitása, csupán egy „fantom” személy. Jézus tehát
a gyönge, gyarló, de a valós embert vezeti fel a
hegyre, nem pedig egy „fantom” valakit, hogy
Vele találkozhasson.
A Tábor hegyére való fölmenetelben
megtanultuk, hogy hitünk mellé adjunk bele
minden „emberit”, húst-vért, fogadjuk el és ismerjük meg teljes egészében emberi valóságunkat.
De, ha már olyan jó volt ott fönt a hegyen, olyan
feledhetetlen volt megtapasztalni, amikor emberi valónkat át tudja ragyogni az isteni valóság,
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Hozzávalók:
• 80 dkg sertéslapocka
• 2 szál sárgarépa
• 1 szál petrezselyem
• ½ zellergumó
• ½ karalábé
• egy csésze zöldborsó
• egy marék zöldbab
• két marék káposzta
• ½ zöldpaprika
• 1 fej hagyma
• 1 paradicsom
• 2 db krumpli
• 2 dl paradicsomlé
• só, bors, 1 marék lestyán
• korpacibere vagy lestyánecet
vagy csorba fűszerkeverék és
citrom

átjárja a hit, akkor miért kell lejönni onnan? És szenzációhajhászattal szeretne hozzánk közehát hova jövünk le? Nem ismertük-e már eléggé ledni. Nem véletlenül, nagyon sok alkalommal,
a fölmenetel előtt az emberi valóságot, a lehatá- így most is, arra kéri tanítványait: „Ne szóljatok
roltságot, nehézségeket? Miért kell újra vissza- a látomásról senkinek” (Mt 17, 9); „A hegyről
térni onnan, abból a csodálatos magasságból, az lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják
Istennel való szeretetteljes együttlétből?
el senkinek” (Mk 9, 9). A hit csak csendben, mélyEz a lejövetel a keresztény hívő ember kettős ben, hosszabb időn keresztül alakít át, változtat
jelenlétének másik oldala. A fölmenetelben bel- meg bennünket, ezért kell tehát óvatosan, lassan
eraktunk minden emberit, most a lejövetelben lejönni a hegyről, s nem pedig onnan lerohanni,
bele kell tennünk minden „istenit”, mindent, ami összetörve-összezúzva önmagunkat és talán
hit, ami Istenbe vetett bizalom. Ezt kell megval- még másokat is!
lanunk, erről kell tanúságot tennünk, így kell
Az Úrszínváltozás ünnepe tehát a keresztény
Tábor hegyéről visszatérnünk! Hittel felvértezve, ember kettős jelenlétének szükségességére hívja
megerősítve a ránk váró küzdelmekben, nehézsé- fel a figyelmünket: váljunk teljes mértékben emgekben! Jó hír, hogy itt is velünk
berré, adjunk bele mindent, amit
van Jézus! Nem küld le minket a
emberként képesek vagyunk
Tábor hegyéről, nem mondja, „na
(fölmenetel a hegyre); higgyünk
menjetek, a batyuban van elég,
teljes szívvel, engedjük, hogy
ami kell az élethez”, hanem kíbennünket is átjárjon az „istesér, lejön, együtt ereszkedik le. A
ni” valóság, a természetfölötti
lemenetelben is lehetnek veszéküldetés (hegyről való lejövelyek, akárcsak a fölmenetelben.
tel). Ezen két valóság, jelenlét
Korunk embere nem nagyon
fontosságára maga Jézus tanít
szeretné elfogadni, hogy a hit
meg minket a Tábor hegyén, ahol
az egy mély, csendes, alázatos
olyan látomásban lehet részünk,
valóság, nem pedig valamiféle
amikor az „isteni” teljes egészészenzációszerű „agyonmutogaben átjárja, átragyogja, átalakíttás”. Nagy a baj akkor, ha hitünk,
ja az „emberit”. Ott tanulhatjuk
ez a bennünk lévő „isteni” valóság nem a mélyben meg igazán, hogy az emberi valóságunkat kell,
jár át minket, nem válik ízig-vérig bensőnkké, hogy átjárja az isteni, a hitünk és hogy a hitünkből
hanem csak a felszínen, mintegy a „bőrünkön” nem maradhat ki semmi sem, ami ténylegesen
(tetovált angyalkák), „öltözetünkön” (vasárnapi emberi, a szív, az értelem, az akarat. A túlzásokat,
zakókabát), „külső magatartásunkban” (elme- amelyeket mai korunk sugall, el tudjuk kerülni
gyek a templomba, hogy lássanak) mutatkozik Jézus segítségével, aki ott van mind a Tábor hemeg! Korunk emberét is megfertőzte a nárcizmus gyére való fölmenetelben, mind pedig az onnan
(beteges önimádat; vágy arra, hogy középpontba való lejövetelben, segít bennünket, végigkísér az
kerüljön), az exhibicionizmus, az énmegmutatás úton. A színében átváltozott Jézus azt üzeni, hogy
(self-broadcasting) vírusa, amely menekül a va- „Higgy rendületlenül, bízz önzetlenül, szeress halóság elől és végül valamilyen „ál„ valakivé válik / tártalanul, láss munkához…Légy az én szeretett
álgazdag, álszépség, álbarát, álzseni/. (Vö. Tari, A., gyermekem” (Török, I. (szerk.), „Bátraké a föld és
Ki a fontos: Én vagy Én?, Tericum, 2013, 23-110). az ég”. P. Dr. Liki Imre János bazilita szerzetes
Sajnos korunk kereszténye is egyre hajlamosabb emlékére, Nyíregyháza, 2007, 50). Mert Istenerre az önmutogatásra, nem bírja ki, hogy ne nek szeretett gyermekévé válni nem más, mint
kerüljön középpontba, ne vele foglalkozzon a fél „átváltozott lélekkel” élni, hiszen ez a sorsunk:
világ, ezért tehát ő is könnyen „álkereszténnyé” „A mi sorsunk a színeváltozás, akkor is, ha nem
válhat. Ennek legjobb ellenszere éppen az, hogy látszik az életünkön, ha szenvedés, gyarlóság
tudatában kell lennünk annak, hogy Jézus jön le kendőzi azt el, ezért teszünk meg mindent, hogy
velünk, élő hitünkben mindig rá kell mutatnunk, a lelkünk, az életünk egyre fényesebb legyen”
Őt kell a középpontba helyeznünk, Őt kell imád- (Keresztes, Sz., Az én Bibliám. Homíliák. Mánunk! A ma keresztényeinek nem „mainstream” riapócs – Boldogságok., Szent István Társulat,
alakká, nem „trendivé” kell válnia és egyáltalán Budapest, 2015, 177).
nem szükséges keresztény „valóságshow”-kat
produkálnia! A hitélet nem külsőséget, hanem
P. Dr. Török István OSBM
mélységet, bensőséget kíván! Jézus a szívhez
pap-szerzetes
akart eljutni, nem pedig népszerűségkereséssel,

Elkészítése:
A húst felkockázom és kb. 3 liter sós vízben oda teszem
főzni. A keletkező habot a leves tetejéről szűrővel leszedem.
Amíg fő a hús, előkészítem a zöldségeket. Mindegyik zöldséget egyforma kiskockára darabolom. Amikor a hús félig
megpuhult, beleteszem a sárgarépát, petrezselymet, karalábét, zellert, zöldborsót, zöldbabot és tovább főzöm. Kb. 20
perc múlva hozzáadom a felkockázott krumplit, káposztát.
Közben egy kanál zsíron megfonnyasztom az apró kockára
vágott hagymát és zöldpaprikát. Amikor megdinsztelődött
a hagyma és paprika, hozzáadok egy hámozott apróra vágott
paradicsomot. Merek a leves levéből kb. 2 decilitert és 5
percig rotyogtatom és hozzáöntöm a leveshez. Ezt követően a leveshez a paradicsomlevet hozzáteszem, és addig
főzöm, míg minden megpuhul. Savanyításként hozzáadom
a lestyánt és korpaciberét. Ha nincs korpaciberénk akkor
helyettesíthetjük lestyánecettel vagy a kereskedelemben
kapható Bors Magic csorba fűszerkeverékkel és citromlével.
Tejföllel és csípős paprikával tálaljuk.
Jó étvágyat kívánok!
Kiss Attila

GYÜMÖLCSTORTA
Hozzávalók:
Tortalap:
• 5 tojás
• 2 evőkanál finomliszt
• 3 evőkanál rétesliszt
• 1 csipet só
• 1 csomag sütőpor
• 2 csomag vaníliás cukor
• 4 evőkanál cukor
Krém:
• 1 csomag vaníliás pudingpor

• 5 dl tej
• 1 csomag vaníliás cukor
• 4 evőkanál cukor
Díszítés:
• 1 db nektarin
• 2 db banán
Tetejére:
• 1 csomag tortazselé
• 3 evőkanál cukor

Elkészítése:
Tortalap:
Az 5 tojást
szétválasztjuk,
külön tálba a fehérjét, és külön
tálba a sárgáját.
Ezt követően a
tojá ssá rgájához hozzáadjuk a cukrot, a
vaníliás cukrot, a sót, és a
sütőport, majd
habosra keverjük. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, és
hozzáadjuk a kikevert sárgájához. Ezután hozzátesszük a
finomlisztet és a réteslisztet, és óvatosan összekeverjük. Az
elkészült masszát a kivajazott és kilisztezett tortaformába
öntjük, és sütőbe tesszük.
Krém:
1 csomag vaníliás pudingport 5 dl tejjel, 1 csomag vaníliás
cukorral és 4 evőkanál cukorral kikavarunk, majd lassú
lángon sűrűre főzzük.
Díszítés:
A gyümölcsöket szeletekre vágjuk, és ízlés szerint díszítjük.
Tortazselé:
A tortazselét 3 evőkanál cukorral 2 dl vízzel felforralunk,
fél percig forraljuk, majd állni hagyjuk, és amikor a zselé
sűrűsödik, óvatosan a tortára öntjük.
Jó étvágyat kívánok!

Przybytek Anett
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Idősek estéje
2018. május 26-án, szombaton a hagyományokhoz híven Fülöp Község Önkormányzata és dolgozói idén is megtartották az idősek estéje rendezvényt
a Fülöpi Művelődési Házban, mellyel a
szép korúak iránti tiszteletüket fejezték
ki. A képviselő-testületi tagok ezúttal is
személyesen hívták meg a vendégeket, és
természetesen felajánlották, hogy akiknek nehézséget okoz az ünnepségre való
eljutás, az önkormányzatunk járművei
rendelkezésre álltak a számukra.

Az idei est Szilágyi Ádám diák szavalatával kezdődött, Óbecsey István Szeressétek
az öregeket című verse az alkalomhoz illő
volt. Ezután a Néri Szent Fülöp Katolikus
Általános Iskola felső tagozatos tanulói a
Mindenki győz, aki segít jelenetben megmutatták, hogyan tehetünk jót és hasznosat
idősebb embertársaink javára. Várnai Zseni
Csodák csodája című versét Gombos Rebeka
tolmácsolta vendégeink számára, majd ismét
iskolánk felső tagozatos diákjai szerepeltek,
és az Egy kislány, aki öreg akart lenni című
jelenetükben megtapasztalhattuk azt, hogy
bizony a szerepcsere által időssé váló leányzó
rádöbbent arra, nem is olyan könnyű a szép
korúak élete, bármennyire is annak tűnt kívülállóként látva. A gyermekek felkészítését
köszönjük szépen Bábel Katalin tanárnőnek.
Az iskolásaink után a Piros Mályva Népdalkör dalcsokra okozott jókedvet időseink
számára, és talán mélyen belül együtt énekeltek szép hangú hölgyeinkkel. A „Nemcsak
a húszéveseké a világ” című dal pedig igazán
szívhez szóló volt, nagy sikert aratott vendégeink körében. A Búzavirág Néptánccsoport
tagjai ezúttal kalotaszegi és mezőségi táncot
hoztak a színpadra, és bizony a lábak dobogása, az önfeledt mozgás, a könnyednek tűnő,
mosollyal telített előadás jogosan érdemelte
ki a vastapsot, és szinte „ifjúvá” varázsolta a
meghívottakat.
A Pircsike Vámospércsi Közművelődési
Egyesület két produkciót is bemutatott. Az
első előadás címe Pletykás asszonyok volt, és
a televízióból ismert Kató nénire emlékeztető
előadók zaftos fülöpi „sztorikkal”, mendemondákkal szolgáltattak szórakozást nekünk.

Második műsoruk Eszti néniről szólt, aki nemzetségnek. Ezt követően Tapasztó János
nem igazán örvendett nagy népszerűségnek római katolikus kanonok atya megáldotta és
családjában, el is akarták tenni láb alól, de
szép szavakkal köszöntötte időseinket. Elárulaztán a több csavart tartogató történetben ta a hosszú élet titkát, ami nem más, - ahogy
kiderült, hogy Eszti néni nem is Eszti néni, sőt, Bábel Balázs érsek atya édesapja fogalmazott
még csak nem is néni, hanem férfi. Mindkét – mint hogy az Isten megtart.
műsor megmozgatta a rekeszizmokat, és az
Településünk vezetője a délután folyamán
előadásokat követően megfiatalodott, jókedvű meglátogatta és köszöntötte Fülöp község
arcokat lehetett látni a nagyteremben.
legidősebb lakóját, Konyári Józsefnét, aki
Hutóczki Péter polgármester úr beszédében idén április 21-én töltötte be a 95. életévét,
kiemelte, hogy településünkön nagy számban és tolmácsolta Juliska néni jókívánságait a
élnek idős emberek, akiknek nehéz ugyan a rendezvény résztvevőinek. Polgármester úr
köszöntötte az idén 90. születésnapot betöltött
Keczán Mihálynét (március 29.) és Jelinek
Sándornét (május 15.). Az ünnepi beszéd végén szintén köszöntötte az ebben az évben
aranylakodalmát ünnepelt/ünnepelni fogó
házaspárokat: Zih Imrét és Kelemen Magdolnát (január 20.), Mándoki Tibort és Rácz
Máriát (október 26.), Szatmári Imrét és Kiss
Margitot (november 16.), Sóvári Jánost és
Kerekes Máriát (december 29.). Ezt követően
jó étvágyat kívánt mindenkinek az étkezéshez.
A gulyáslevesből és töltött káposztából
álló vacsorát idén is önkormányzatunk képviselő-testületi tagjai és dolgozói készítettek, melyet nagyon szépen köszönünk, igazán
ízletes és finom ételt főztek vendégeinknek.
Természetesen a diós és mákos kalács sem
hiányzott az asztalokról. Az estebéd alatt és
után az idősek kötetlen beszélgetést folytattak,
melyen talán a régmúlt emlékei mellett a mai
történések tapasztalatait is megosztották
egymással.
Időseinket segítenünk és gondoznunk kell,
hiszen egész életükkel a mások életét szolgálták, áldoztak értünk, támogattak minket.
A végtelen szeretetet, gyengédséget, mellyel
embertársaik iránt viseltetnek, nem lehet
gyengeségeikkel megküzdeniük, de a maguk- elégszer meghálálni. Nem várnak tőlünk
kal hozott kitartás, élni akarás révén igyekez- semmi mást, csak hogy „legyünk” nekik, és

nek magukból a legtöbbet kihozni, és segíteni
a fiatalabb generációt. Aki vet, aratni fog, ez
a szellemiség jellemzi a községünkben élő
szép korúakat is, hiszen tudják, a mindennapi
munka előbb-utóbb gyümölcsöt terem. A szép,
biztató szavak, melyekkel az ifjabbakat felemelik, nagyon jól eső érzést, és felejthetetlen,
szeretetteli gondoskodást adnak a jövendő

már az is örömet okoz számukra, ha egy pici
mosolyt tudnak arcunkra csalni.
A jó Isten áldását kérjük rájuk, és hosszú,
egészségben gazdag életet kívánunk időseinknek!
Török Tamás

