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Bánházi búcsú
és kulturális rendezvény

2019. szeptember 7-én, ragyogóan szép időjárási körülmények között, szombaton tartottuk
a bánházi kápolna búcsúját...
3. oldal >>

Én is megyek
Tegnap este gyülekezetünknek már
elkezdődött az Egység Nap, hiszen
három erdélyi gyülekezet tagjait látjuk vendégül péntektől vasárnapig.
A közös vacsora és a hajnalig tartó
beszélgetés jólesően hangolt rá bennünket a csodavárásra ...

5. oldal >>

Veni Sancte tanévnyitó
szentmise ...
2019. szeptember elsején, vasárnap délelőtt fél 12-kor Veni Sancte tanévnyitó szentmisét tartottak a fülöpi római
katolikus templomban, melyet Palánki
Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök . ..

6. oldal >>

A nagy fülöpi utazó –
Beszélgetés
Mitala Nikivel
Sokan szeretnek utazni, megismerni
különböző helyeket, országokat, kultúrákat, de a legtöbben mégiscsak néha
jutunk el idegen környezetbe, akkor is
általában egy-egy nyaralás alkalmából...

9. oldal >>
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Önkormányzati
hírek

A Képviselő-testület az elmúlt időszakban 3 önkormányzati rendeletet alkotott:
 12/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet
önkormányzati rendelete az önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

FÜLÖPI HÍREK

TÁJÉKOZTATÓ
A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. október
13. napjára kitűzött választás eredményéről.

Földháti István

2019-2024 önkormányzati ciklusban Fülöp
Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Mikáczó László Ferenc

Polgármester:
Hutóczki Péter
Képviselők:
Bugyáné Szász Erzsébet
Buzi István

 13/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról
 14/2019. (X.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Furó Tiborné
Hutóczki Imre

Roma nemzetiségi önkormányzat
képviselői:
Balogh Károly
Horváth Zoltán
Nagy László Henrik

Anyakönyvi hírek

A Képviselő-testület az alábbi témákban hozott határozatot az elmúlt ülések
SZÜLETÉSEK
alkalmával:
 Hutóczki Valéria közalkalmazott jogviszony
megszüntetés iránti kérelméről döntés
 Magyar Falu program pályázatainak benyújtásáról szóló döntés
 Debreceni Vízmű Zrt Gördülő Fejlesztési
Terv benyújtása
 Czigle Sándor közalkalmazott felmentési
kérelme
 A község egészségügyi helyzetéről szóló háziorvosi és védőnői beszámoló elfogadása
 A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános
Iskola tájékoztatójának elfogadása
 A Nemzeti Agrárkamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának tájékoztatója
 Az önkormányzat és intézménye 2019. I.
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
elfogadása
 A helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló 2019. évi kiegészítő
támogatás benyújtásáról
 Tájékoztató a Fülöpi Óvoda 2018-2019.
nevelési évben végzett munkájáról és a
2019-2020. nevelési évre meghatározott
főbb feladatokról
 Fülöpi Óvoda 2019/2020 évi munkatervének elfogadása és az óvodai csoport létszám
túllépés engedélyezése
 BURSA Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez történő
csatlakozás
 Települési ösztöndíj pályázat kiírása
 Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi
Szakellátó Nonprofit Kft támogatási kérelme
 Tűzifa beszerzési eljárások
 Szavazatszámláló Bizottsági tagok és póttagok választása
 Bozsódiné Hodák Anita megbízott óvoda vezető vezetői megbízás lemondás elfogadása,
közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
 Óvodavezetői pályázat kiírása
 Polgármester részére jutalom megállapítása

2019. OKTÓBER

Barkóczi Dóra
és Hutóczki Márk
2019. szeptember 21.

Gönczi Barbara
2019. augusztus 26
Huszti Áron István
2019. augusztus 28.

Szívből gratulálunk!
HALÁLOZÁSOK

Balogh Bence Imre
2019. szeptember 06

2019. augusztus 09.
Bujdosó Lajosné

Köszöntjük őket!

2019. szeptember 07.
Tátorján Györgyné

HÁZASSÁGOK
Buzi Anett Nikolett

2019. szeptember 14.
id. Kozma Ferencné

és Balogh Gábor
2019. augusztus 24.

2019. október 18.
Nyíri Istvánné

Fábián Julianna Klaudia
és Somogyi Rolandc
2019. szeptember 14.
Przybytek Anett
és Zubály Norbert
2019. szeptember 14.

2019. október 20.
Maráz Ferencné

Emléküket kegyelettel megőrizzük!
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A bánházi kápolna búcsúja
és kulturális rendezvény a Tájházban

2019. szeptember 7-én, ragyogóan szép
időjárási körülmények között, szombaton
tartottuk a bánházi kápolna búcsúját, mely
napon a szép számban megjelent fülöpi és
környékbeli hívek mellé Nyíracsádról körülbelül 20-25 zarándok gyalogolt a búcsú
helyszínére, de mintegy 40 fő csatlakozott
Nyíregyházáról is, hogy együtt imádkozzunk
Kisboldogasszony ünnepén. A szentmisét
4 római katolikus és 4 görögkatolikus pap
együtt celebrálta, a szentbeszédet Nagy
Csaba nyíregyházi iskolalelkész mondta.
Csaba atya homíliáját Mózes egyik történetével kezdte, amikor is apósának, Jetrónak
a juhait őrizte, megjelent neki az Úr angyala
égő csipkebokor formájában, és így szólt:
„Vedd le a sarudat a lábadról, mert a hely,
ahol állasz, szent föld.” Mi is itt Bánházán
szent földön állunk, hiszen szent minden
hely, ahol találkozunk az Istennel, ahol születtünk, ahol élünk. Álljunk meg most egy
kicsit, vessük le saruinkat, és hagyjuk el
gondjainkat. Máté evangéliumában Jézus
nemzetségtáblájában Szűz Márián kívül 4
nő neve szerepel. Ezek az asszonyok (Támár,
Rácháb, Ruth, Betsabe) kicsit peremre szorultak, a bűnöktől sem mentesek, mégis az
üdvösségtörténet előkészítői és megvalósítói
ők is, mely női részről Máriában csúcsosodik
ki. Az üdvösségtörténet meglepetésekkel
van teli, melyben szerepe van Isten munkálkodásának is, s ez a váratlanság Mária
anyaságában szintén megjelenik, hisz az
ő igenje a félelem legyőzése, a Mindenható akaratának a totális elfogadása. Ez az
üdvösséget hozó döntés, ez a misztérium
minden nőt körülvesz, Szűzanya igenje minden hölgynek szól, a női hivatás alapja. A

mai napon minden édesanyát ünneplünk.
Gondoljuk végig mi is az üdvösségtörténetet, hiszen ebben a bűnös ember vétkei
is szerepelnek, Isten minket is üdvözíteni
akar. Kisboldogasszony ünnepe felhívja a
figyelmet arra, hogy hozzuk hitben világra
gyermekeinket, éljen az egyházközség is.
Mária igenje arra szólít minket, hogy fogadjuk be az igét, s ezáltal anyaként minden
hívő közösség fiatalabb lesz. Ha így teszünk,
nevünk szerepelni fog az élet könyvének
lapjain, s ragyogni fog ebben a történetben.
A szentmise végén Eiben Tamás atya
megköszönte az atyáknak a szép szertartást, s a segítséget mindenkinek, aki szebbé varázsolta ezt az ünnepet. Ezt követően
közösen átvonultunk a Tájházba, ahol az
önkormányzatunk képviselői és munkatársai által készített finom palócleves és az
óvoda dolgozói sütötte ízletes kalács várt
minket, mely ételeket Csaba atya megáldott az étkezés előtt. Az ebéd elfogyasztása
után Hutóczki Péter polgármester úr ünnepi
beszédében köszöntötte a jelenlévőket, és
elmondta, hogy ilyen sokan még nem voltunk
a bánházi búcsún. Településünk vezetője
megemlítette, igazi zarándoklattá szeretnék
tenni Szűz Mária születésének ünnepén ezt
a számunkra oly kedves kápolnát, melynek
múltját is igyekszünk jobban megismerni,
melyben talán segíthetnek a tervek szerint a
jövőben a régészeti feltárások is. Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke, Tiszteletbeli Fülöpi a megye fejlődését,
és a községünkkel való jó együttműködést
és kapcsolatot emelte ki a jelenlévőkhöz
intézett megtisztelő szavaival. A délután
folyamán a családokat és gyermekeket

különböző ügyességi vetélkedők várták,
melyek nagyon élvezetesek voltak, akinek
pedig kedve akadt hozzá, csillámtetoválást
kérhetett karjaira és lábaira. A színpadon
az első fellépő a fülöpi gyökerekkel rendelkező Szűcs Ákos hegedűjátéka és éneklése
megadta az alaphangot, és bizony a fiatal
tehetség elbűvölte a jelenlévőket. A következő műsort a Premier Alapfokú Művészeti
Iskola Together tánccsoportja szolgáltatta.
A főként jánkmajtisiakból álló ifjú táncosok
country, legyező tánc, infinity memories és
modern csárdás előadásukkal lenyűgözték
a nézőközönséget, és a profizmusokról mindent elárul az a tény, hogy Balatonfüreden,
a Magyar Látványtánc Szövetség Európa
Bajnokságán az első helyen végeztek. A Tájház előtt a nap folyamán kegytárgyakat és
gyönyörű ikonokat lehetett vásárolni, illetve
a kocsiszínben és az udvaron kiállított régi,
elsősorban mezőgazdaságban használatos eszközöket is meg lehetett tekinteni.
A tánccsoport előadása után településünk
vezetője és önkormányzatunk képviselői
köszöntötték a születésnapját ünneplő Papp
Erzsébet gyógyszerésznőt, és a névnapjukat
tartó Mária nevű hölgyeket. Ezen a délutánon Koleszár Árpád többször is fellépett
humoros monológjaival, és bizony Besenyő
Pista bácsi „elmélkedései”, vagy Anti bácsi
az emberből kiszabadulni vágyó gáznemű
anyagok esetlegesen bekövetkező halmazállapot-változásáról szóló „értekezései”
megmozgatták a jelenlévők rekeszizmait.
A Piros Mályva Népdalkör varázslatos
hangú hölgyei ismét magas színvonalú
előadással leptek meg minket, büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Fülöpön ilyen
képességekkel rendelkező csoport is létezik. Valószínűleg Véber Laura általuk
kaphatott kedvet a mai napi szereplésre,
és a helyi felmenőkkel bíró bűbájos kislány
színpadi éneklése nagy tapsra ragadtatta
a kedves vendégeket. A Debreceni Hajdú
Néptáncegyüttes-Kezdő Felnőtt Csoportja
(röviden Hajkefe) lendületes mozgásukkal
és a jelenlévők bevonásával igazi „bulihangulatot” teremtett, és az ifjoncok mellett a
nyugdíjas korú örök fiatalok is jókedvűen
ropták a táncot. A kora este folyamán fellépő
Udvarhelyi Boglárka és Kautzky Armand
művészek és táncostársaik megkoronázták
a mai napot, és fergeteges gálaműsorukkal
mindenkit levettek a lábukról. Az Orchideák,
a Kicsit szomorkás a hangulatom, a Nemcsak
a húszéveseké a világ című számok, és a James Bond magyar hangja által megszólaló
versek nagy sikert arattak, de szerencsére
az előadók találtak a közönség soraiban jó
hangú és táncos lábú fülöpieket is, így igazi
közös produkcióval, jó hangulattal zárult a
rendezvény.
Köszönjük szépen Hutóczki Péter polgármester úrnak, községünk önkormányzati
képviselőinek és dolgozóinak, az önkéntes
segítőknek, az előadóknak és a vendégeknek
ezt a szép napot! Kérünk mindenkit, jövőre is
ünnepeljük együtt égi édesanyánk születésnapját, és találkozzunk ismét a kápolnában,
ezen a szent helyen!
Török Tamás
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Fülöpi szakácsmesterek az Ízőrzők stábja előtt

2019. szeptember 16-án és 17-én településünk vendégei voltak Róka Ildikó és Móczár
István, a Duna Televízióban nagy népszerűségnek örvendő Ízőrzők című műsorsorozat
készítői. Jóval a felvételek előtt a recepteket
el kellett küldeni a szerkesztőknek, s a szigorú feltételeknek való megfelelést követően
4 kiválasztott személy mutathatta be szakácstudását a kamerák előtt.
Az első, hétfői napon a falu nevezetességeinek megtekintése és filmre vétele után
a bánházi Tájházban igazi gasztronómia
remekműveket alkottak. G. Nagy Gyula halászleve korhelyesen, míg Fülöp Míra dödölléje gombapörkölttel és húsos derelyéje
kakukkfüves, paprikás raguval igazán ízletesek lettek. Főszereplőink a kamerák előtt a
rövid bemutatkozást követően el is mondták
az ételek elkészítésének módját. G. Nagy
Gyula fülöpi származású, de jelenleg Nyíradonyban élő többszörös nemzetközi díjas
hobbiszakács külön kitért arra is, hogy mire
kell ügyelni a hal vásárlásakor a frissességét
illetően, a 13 éves Fülöp Míra „sztárséf”
pedig korábban már egy másik televíziós
csatorna műsorán megmérte tudását, így
amikor az ételek tálalására és kóstolására
került a sor, nem igazán lepődhettünk meg
azon, hogy szájpadlásaink csodálatos ízélményekkel gazdagodtak, de a Fülöp Gyula
által a jelenlévőknek készített marhapörkölt
juhtúrós galuskával szintén nagyon finom
volt. A késő délután a fülöpi Piros Mályva
Népdalkör és a Búzavirág Néptánccsoport
a többi érzékszerveinkre (fül és szem) gyakorolt pozitív hatást, és mindkét művészeti
együttes profi módon mutatta be képességeit
a felvevőgép előtt.
A keddi napon a görögkatolikus templom
bemutatása és megtekintése után a Művelődési Ház hátsó teraszán és a kemencénél
folytatódott a forgatás. A délelőtt folyamán
Szarvas Imréné Pöpike néni nyugdíjas tanárnő paradicsomos szeletet készített tört
burgonyával és tarhonyával, valamint vegyes
gyümölcsös kavart süteményt, míg Földháti

István önkormányzati képviselő savanyú
káposztás húsgombóclevest főzött gazdagon.
Ha a kamerák beszélni tudnának, azt hiszem,
véget nem érően dicsérték volna a látottakat.
Pöpike néni sokéves tapasztalata és Földháti
István különböző főzőversenyeken való sikeres szereplései megelőlegezték számunkra a későbbi tényt, hogy ma is elégedetten
csettinthetünk majd az ételek megízlelése
során. Nem is csalódtunk, mesterszakácsaink fejedelmi ellátásban részesítették a jelenlévőket. A helyi lakosú Tulipán Anita
igazán lekötelezett minket, hiszen mindkét
napon nagyon finom frissen sütött kovászos
házi kenyeret hozott otthonról a forgatásra
(melyből az egyiken a fülöpi címer volt látható), és a szintén általa készített és kínált
lekváros fánk is pompás volt. Természetesen
a két nap során a fülöpi ízőrzők segítséget is
kaptak a hozzávalók előkészítésében, és az
egyszerűbb tevékenységekben (szeletelés,
aprítás, tésztanyújtás, kevergetés, „hőkezelés”, stb.), de a sütés-főzés főbb műveleteit

a 4 műsorba bejutó konyhaművész végezte.
Nagyon szépen köszönjük Róka Ildikónak
és Móczár Istvánnak a forgatást, közvetlenségükkel és kedvességükkel belopták
magukat a szívünkbe, bízunk benne, ellátogatnak majd a későbbiekben is Fülöpre,
szeretettel várjuk őket. Hálásak vagyunk
Szarvas Imrénének, G. Nagy Gyulának,
Földháti Istvánnak, Fülöp Mírának és segítőiknek, hogy személyiségeikkel és finomságaikkal községünk hírnevét öregbítették,
illetve Hutóczki Péter polgármester úrnak,
önkormányzatunk képviselőinek és dolgozóinak a helyszínek biztosításáért, a dekorációért, és a munkájukért. Az adás november
1-jén lesz először látható a Duna Televízió
műsorán, remélhetően nagyon sok fülöpi
és nem helybeli is nézni fogja községünk
büszkeségeit. és aki még nem járt nálunk,
hátha kedvet kap arra, hogy ellátogasson
piciny, vendégszerető településünkre.
Török Tamás
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Személyes élmények a Református Egységnapról - 2019. május 18.

Autóban utazva robogok Debrecenbe
szombat reggel. Gondolataim többfelé cikáznak. Tíz évvel ezelőtt ilyenkor ötödéves
teológusként önkéntes segítő voltam 2009.
május 22-én. Visszagondolok az ott megélt
élményekre, az elszakított egyházrészekből
érkezett testvérek könnyes tekintetére, az
újraegyesítést kifejező közös menetre. Akkor
ott csoda történt. Most is csodára készülünk.
Felhangosítom a zenét az autóban, mely épp
a Szentlélek segítségül hívásáról szól, hogy
formáljon bennünket közösséggé.
Tegnap este gyülekezetünknek már elkezdődött az Egység Nap, hiszen három erdélyi
gyülekezet tagjait látjuk vendégül péntektől
vasárnapig. A közös vacsora és a hajnalig tartó
beszélgetés jólesően hangolt rá bennünket a
csodavárásra. Közben leparkolok, s irány a
tér, a zenei színpad, mely az őrhelyem lesz a
mai napon, hogy zenekarokat, fellépőket fogadjak, konferáljak és koordináljam a színpad
eseményeit. Még üres minden, csak a technikusok készítik elő felszerelésüket. Az első
ismerős arc lelkes segítőmé, aki izgatottan
várja a mai nap tevékeny részét. Mindketten
örülünk a találkozásnak, s hogy ma együtt
szolgálhatunk, hiszen ugyanaz az anyagyülekezetünk, vannak közös emlékeink. Közben sorra érkeznek a zenekarok, hangpróba,
beállás: kezdődik. Az utcán kisebb-nagyobb
csoportok haladnak el a színpad mellett, a
főtérre igyekeznek. Mind reformátusok. Mosolyognak, integetnek, mindenütt csak azt
hallani: „Áldás, békesség!” vagy „Békesség
Istentől!” Itthon vagyok. De ezt már nemcsak
én gondolom így, hanem az egyik marosvásárhelyi zenekar frontembere is, aki arról
mesél nekem, hogy jó néhány évvel ezelőtt
egy konferencián ebben a városban döntött
Isten mellett. Bekapcsolódik a beszélgetésbe
a zenekar szólógitárosa is, aki Chicago-ból
települt át Erdélybe, s csak angolul és románul beszél. A zenekar tagjai elmondták neki,
hogy milyen alkalomból szolgálnak most itt,
s hogy a román nyelvtudásával Debrecenben
ne nagyon próbálkozzon.

Közben gyülekeznek a színpad elé a zenei
élményre vágyó reformátusok, idősek és fiatalok, ismerősök és ismeretlenek. Lassan
megtelik a tér, s már felcsendülnek az első
akkordok, még mindig jönnek. Sőt az utca
embere is felfigyel az eseményekre, feliratokra: „Hadd tartsunk veletek…” Jó látni azt,
hogy egy keresztyén fiatalokból álló zenekar mennyire magával tud ragadni igazán
időseket is. Az is különleges élmény, hogy a
keresztyén zenei műfaj nagy öregjei is megérintik az ifjak szívét. Számomra ez a mai nap
csodája. Énekek, melyekben ott a Lélek, aki
hat, formál, egybeforraszt. Hamar eltelt az a
négy óra, melyben sok-sok lélekemelő pillanat
volt elrejtve számunkra. Az istentisztelet-

re sietek, s azt látom, hogy
minden irányból hömpölyög
a tömeg. Sokan vagyunk, s a
tömegben újra és újra kedves, ismerős arcok tűnnek
fel. Eszembe jut Zakariás
szava: „Hadd tartsunk veletek…” Én is megyek. Meg
a segítőm is. Csatlakozik
hozzánk általános iskolai
osztályfőnököm tanár kollégáival. Jó itthon lenni.
Hangzik az ige, megtörténik
az úrvacsora, megéljük a csodát. Ezért jöttünk. Aztán lassan elbúcsúzunk egymástól,
s mindenki megy a maga útján, hogy hazavigyen valamit
mindabból, amit itt kapott.
Az autóm felé igyekszem,
elhaladok a zenei színpad
mellett is, ahol már csak a
technikusok pakolásznak.
Megállok, beszélgetünk, s
úgy búcsúzunk el egymástól,
hogy legközelebb majd picit
változtatni kell a színpad elhelyezésén a kedvezőbb árnyékolás érdekében. Mintha
jövőre ott folytatnánk, ahol
ma abbahagytuk.
Beülök az autómba és közben arra gondolok,
hogy némely résztvevő milyen nagy utat tett
meg azért, hogy itt legyen az Egység Napon.
Kár, hogy vége. Jó lenne, ha továbbtartana. Jó
lenne, ha a mindennapjainkba is át tudnánk
menteni a ma megélt pillanatokból. Újra elindítom a Szentlélekről szóló dalt az autóban,
de már másképp hallgatom. Az összetartozás
hangja erősödik bennem. „Én is megyek!”
(Zak 8, 21)
Komor Csaba
református lelkész
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Veni Sancte tanévnyitó szentmise és a megújult
templombelső megszentelése

2019. szeptember elsején, vasárnap délelőtt
fél 12-kor Veni Sancte tanévnyitó szentmisét
tartottak a fülöpi római katolikus templomban, melyet Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök vezetett Eiben Tamás
plébániai kormányzó atya és Csingi Zoltán
görögkatolikus paróchus atya asszisztálásával.
Főpásztorunk a szertartás elején megszentelte az átfestett templombelsőt, mely
Korbeák Zoltán vállalkozónak és társainak,
illetve Somogyi László Gábor Kölcsey-díjas
művész úrnak köszönhetően szépült meg.
Püspök atya a szentbeszédében megemlítette, hogy a homíliája előtt az evangélium hangzott el, mely szó örömhírt jelent,
de most neki mégis „szomorú híre” van a
diákok számára, mégpedig az, hogy holnap
kezdődik az iskola. A mai evangéliumban a
lakomára való meghívásban sokan mutogatni
akarták magukat, és előkelő helyre ültek, s
mily rosszul eshetett számukra, ha egy-egy
előkelőbb vendég miatt mégis hátra ültették
őket. A meghívott helyesen cselekedve az
utolsó helyet foglalja el, és ha esetleg előrébb
ültetnék, az nagy kitüntetés lesz a többiek
előtt. „Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza,
azt felmagasztalják”. Mi is meghívást kaptunk egy nagy ünnepre, hiszen együtt tudunk
lenni, együtt tudunk örülni a templomunk
megújulásának.
Van bennünk egy versenyszellem, szeretnénk minél ügyesebbek lenni valamiben, de
fontos, hogy tudjunk segíteni is, és próbáljunk a szeretetben kiválónak lenni. Ebben
mindenki képes a legjobbá válni, de például
egy olimpiai győztes – aki valamiben mégis

a legrátermettebb – nem biztos, hogy emberségből is jelesre vizsgázna. Jézus Krisztus
arra tanít, legyünk szelídek és alázatos szívűek, hiszen Ő erről példát is adott számunkra
azzal, hogy testének és vérének megjelenítésével táplál minket. „Az üres kalász fent
hordja a fejét...a teli meghajol.” Az alázatos
ember elismeri, hogy Istentől függ az élete,
ám vannak olyanok, akik ezt nem látják be.

Tudjunk növekedni, legyünk a legkiválóbbak
a szeretetben, erre a versenyre hívott meg
bennünket püspök atya a szentbeszéd végén.
Főpásztorunk a szentmise befejezése előtt
megszentelte az első osztályosok iskolatáskáit, majd megáldotta diákjainkat. A hirdetések
előtt Eiben Tamás plébániai kormányzó atya,
Hutóczki Péter polgármester úr, és Popovics
Ferencné, a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola igazgatónője köszönte meg
püspök atyának a látogatását és a szentmise
celebrálását, illetve Korbeák Zoltán vállalkozónak, Somogyi László Gábor művész úrnak,
és a segítő híveknek is hálájukat fejezték ki a
templomunk megszépüléséért. Természetesen Hutóczki Péter polgármester úrnak, községünk önkormányzatának és településünk
lakosainak is köszönetet mondott Tamás
atya. A szertartást követően a meghívott vendégeket az iskolában várták finom ebéddel.
Diákjaink többsége talán nem nagyon várta
az iskolakezdést, s meghosszabbították volna
a nyári szünetet, ha lett volna rá lehetőségük. Oly jó volt pihenni, játszani, táborozni, kirándulni, strandolni, és most ennek
a felhőtlen időszaknak véget vetett az ősz.
Ilyenkor nagyon nehéz bír lenni az a bizonyos
iskolatáska. Szeptemberben kezdődnek a
korán kelős, tanulós napok, de eltelik egy-két
hét, és bizony rájönnek, mennyire hiányoztak
a barátok, osztálytársak, a csínytevések, a
tanárbácsik és tanárnénik dorgálásai vagy
elismerő szavai. Egyébként pedig nem is olyan
„rossz” okosabbnak lenni, több tudásra szert
tenni. Szép lassan megszokják az iskolás napokat, és az alma materban tanultak által
felkészülnek a felnőtt életre, és a közösségben
az erkölcsi értékeket is tudják a gyakorlatban
hasznosítani, s ezáltal a szeretetben való
gyarapodásukkal segíteni tudják embertársaikat. Kérjük a jó Istent, vezesse és vigyázza
diákjaink minden egyes lépését!
Török Tamás
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“Pindur ballagás”
a Hétszínvirág Biztos Kezdet Gyerekházban
Elérkezett a nagy nap! 2019. augusztus 27én, kedden megtartotta első “Pindur ballagását” a Hétszínvirág Biztos Kezdet Gyerekház.
A búcsúzó 3 gyermek közül ketten tudtak
megjelenni ezen a rendezvényen, és búcsúztak el a dolgozóktól és társaiktól, s a jövőben
„nagyra nőtt” apróságaink már az óvodában
fognak játékosan új ismeretekhez jutni.
Délelőtt 9 óra után az Egyszer volt, hol nem
volt, egy icipici házikó című dalra némi felnőtt
segédlettel bevonultak picinyeink a Művelődési Ház feldíszített teraszára, és kezdetét
vette az ünnepség. A résztvevő apróságok kicsit megilletődötten szemlélték a történteket,
és csöppentek bele az eseményekbe. Kozma
Ferencné, a Gyerekház vezetője köszöntötte
a búcsúzókat, a gyermektársakat, a szülőket,
munkatársakat, és megjelenteket, de természetesen a szintén ünnepelt, de a most hiányzó
gyerekről sem feledkezett meg. Marika néni
ismertette a Gyerekházban zajló munkát,
elmondta, milyen színes programokkal várják
a gyermekeket és szüleiket. Megköszönte a
kollégák, Hutóczki Péterné Katika, Rózsáné Puskás Mónika, és Tóthné Belák Ilona
mentor áldozatos munkáját, és kiemelte a
helyi óvodával és az önkormányzattal való jó
kapcsolatot és közös együttműködést, melyek
képviseletében jelenlétével megtisztelte az
eseményt Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
és Hutóczki Valéria megbízott óvodavezető.
Az ünnepi beszéd után diavetítés formájában

Iskolai
tanévnyitó
Iskolánk tanévnyitó ünnepségét a római katolikus templomban tartottuk. Az iskola udvarán
izgatottan gyülekeztek a kis- és nagydiákok,
majd osztályfőnökeik vezetésével átvonultak a
templomba. Mudra Éva tanítónő köszöntötte a
jelenlévőket, közösen elénekeltük a Himnuszt,
utána Domoszlai Mária 2. osztályos tanuló és
Egri Katalin 1. osztályos tanuló szavalatát hallhattuk. Popovics Ferencné, iskolánk igazgatónője megtartotta tanévnyitó beszédjét, majd
Eiben Tamás atya megáldotta az 1. osztályosok
nyakkendőjét, az 5. osztályos gyerekek pedig
megajándékozták a kicsiket. Ebben a tanévben
18 kisdiák kezdi az 1. osztályt. Kívánunk nekik
és minden diáknak, pedagógusnak sikerekben
gazdag, élménydús tanévet!
Kulcsár Katalin

mindenki betekinthetett a Gyerekház
mindennapjaiba, és
bizony a fotók jókedvről, derűről árulkodtak, s széles mosolyt
csaltak az arcokra.
Ezt követően a ballagó gyermekek ajándékban részesültek,
majd a vendégeket
szendvicsekkel, pizzával, süteményekkel, gyümölcsökkel,
és üdítőkkel kínálták.
Majd jöhetett a buli!
Az intézmény dolgozói jóvoltából temérdek játék került elő,
később pedig egyszer
csak egy trambulin is
„megjelent”, melyet a
gyerekek nagy örömmel fogadtak. Az egyik szülő - engedve a „kísértésnek”- vidáman ugrált az apróságokkal.
Na és persze a zene is szólt, a Ha jó a kedved,
Mókuska, mókuska, vagy a Bújj, bújj zöld ág
című „örökzöld gyerekslágerek” picinyeink
csípőjét és lábait formás táncmozdulatokra
inspirálták. Csupa derű és móka lett úrrá a
teraszon, igazán emlékezetessé téve ezzel az
első ballagást, gyermek és felnőtt egyaránt jól

érezte magát. Köszönjük szépen a Gyerekház
dolgozóinak, a szülőknek, a kicsinyeinknek,
és minden jelenlévőnek ezt a csodálatos napot, és továbbra is nagy szeretettel várjuk a
piciket, családtagjaikat, kísérőiket a Művelődési Házban, hogy továbbra is együtt tegyük
szebbé a „szürke” hétköznapokat.
Török Tamás

5. osztályosok
a Lúdas Matyi előadáson
2019.09.12-én (csütörtökön) az 5.osztály
osztályfőnökükkel, Gajdos Dóra tanárnővel részt vettek Nyíradonyban egy színházi
előadáson, a Lúdas Matyin. Az osztály a 2.
óra után indult, és megérkezés után azonnal
kezdődött az előadás. Nagyon hangulatos,
mulatságos és tanulságos darabot láthattunk. A műsor végén mindenki kapott egy kis

ajándékcsomagot, mely egy füzettartó mappa
volt, füzetekkel, írószerekkel, hegyezővel.
Nagyon örültünk neki. Köszönjük szépen a
lehetőséget, reméljük a jövőben is részt vehetünk hasonló rendezvényeken.
Szilágyi Zsombor, Rózsa Máté

FÜLÖPI HÍREK

8

2019. OKTÓBER

Kutatók éjszakája 2019
A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 19 diákja járt Debrecenben 2019. szeptember
27-én a Kutatók Éjszakáján. Két pedagógus
kísérte őket, Pósán Györgyné és Tóthné Zágon
Mónika tanárnők.
A diákok elsőként az Agóra Központba látogattak el, ahol érdekes kísérleteket láthattak
fizika, kémia, matematika témakörökben.

Szüret az alsó
tagozatban
Kulcsár Kati tanító néni és gyerekeik leszedték a tőkéről a szőlőjüket, és felajánlották a másodikosoknak, hogy dolgozzák fel.
Az óvodától kértünk egy szőlőprést, melynek
működéséhez férfi segítséget is igénybe vettünk. A kicsik lelkesen végezték a szőlőfeldolgozás munkálatait, majd örömmel kínálták a
frissen préselt szőlőlevet az alsós társaiknak.
A must egy kortyig elfogyott, úgyhogy saját
borunk biztos nem lesz!!
Popovics Ferencné

Megtekinthettek robotika bemutatót, illetve
elektromossággal és mágnesességgel összefüggő kísérleteket is.
Ezután a diákok átmentek a Kémia Intézetbe,
ahol egy egyetemi labor előadó terembe sétálhattak el. Híres kémikus előadók mutattak be
látványos és érdekes kísérleteket a tantárggyal
kapcsolatos témakörben.

A délután és este további részében a Lovarda
területén az Informatika Tanszéken régi idők
számítógépeivel ismerkedhettek a tanulók.
A diákok bementek a Debreceni Egyetem
fő épületébe is, ahol megnézhették az épület
belső részét.
Tóthné Zágon Mónika

Tarcalon és Sárospatakon jártunk
A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános
Iskola pedagógusai október 7-én, a Rózsafüzér Királynője és a Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünnepnapok alkalmával
ellátogattak Tarcalra és Sárospatakra.
Tarcalon 377 m hosszú emelkedő megtétele és 130 lépcsőfok megmászása után
testközelből is megtekinthettük a 8,5 m
magas Áldó Krisztus szobrot, ami öt darab
gránittömbből készült. Nemcsak a monumentális remekmű miatt volt érdemes fölmenni, hanem a csodálatos panorámáért
is. Gyönyörű kilátás nyílik a településre, a
környező szőlőültetvényekre, az azokban
megbúvó apró présházakra, és az ezeket
körülölelő, kékellő hegyekre.
Utunkat folytatva, megérkeztünk Sárospatakra, Árpádházi Szent Erzsébet szülő-

városába. A székesegyházban imádkoztuk,
csendes elmélkedést folytattunk, aztán
az egyik étteremben elfogyasztottunk
egy finom ebédet, majd visszamentünk
a templomba. Az ottani atya elmesélte a
székesegyház névadójának, Szent Erzsébetnek a legendáját, és kezünkbe vehettük
az ő ereklyéjét. Lélekemelő pillanatokban
volt részünk, ami örök emlék marad mindannyiunk számára.
Utolsó állomásunkként betértünk a
Rákóczi várba, ahol a várudvaron és a
várkertben sétálgattunk, majd hazaindultunk. Lelkünkben csodás élményekkel
érkeztünk haza.
Czigléné Tátorján Erika
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A nagy fülöpi utazó – Beszélgetés Mitala Nikivel
Sokan szeretnek utazni, megismerni különböző helyeket, országokat, kultúrákat,
de a legtöbben mégiscsak néha jutunk el
idegen környezetbe, akkor is általában egyegy nyaralás alkalmából. Mitala Nikolett
számára a kirándulás, a világ különböző
pontjainak a felderítése természetes életforma, hiszen az elmúlt években bolygónk
számos pontján járt, s ezek alatt rendkívül
sok élménnyel gazdagodott. Ennek apropóján kértem fel a „nagy fülöpi utazót”, meséljen a Fülöpi Hírek hasábjain is személyes
tapasztalatairól.
Niki, mielőtt az utazásaidról beszélnénk,
szeretném, ha néhány mondatban bemutatnád magadat azok számára, akik kevésbé
ismernek! Hol tanultál, merre dolgozol,
milyen hobbijaid vannak?
Hűha, kicsit hosszú a sor, de a legfontosabbakat
összeszedem! Először is, én a Fülöpi Általános
Iskolába 6 évet jártam, majd 6 osztályos gimnáziumban folytattam tovább a tanulmányaimat
Debrecenben, a Dóczy Gimnáziumban. Ezt
követően felvételt nyertem az ELTE-re, ahol
orosz szakon szereztem egy diplomát. Utolsó
félévemben jelentkeztem a Corvinusra, ahol
most közgazdaság, emberi erőforrás szakon
tanulok, remélhetőleg hamarosan végzek. Jelenleg egy start-up cégnél dolgozom, próbálok
minél több embert elhelyezni sokféle pozícióra
az informatikai, mérnöki és egyéb szellemi pozíciók terén. A hobbijaim.. jelenleg leginkább a
tanulás, az rengeteg időt elvesz, illetve ehhez kapcsolódva beiratkoztam egy 9 hónapos képzésre,
ahol vállalkozónak „tanulok”- találkozunk sok
vezérigazgatóval, cégalapítóval akik segítenek
megépíteni életem első működő vállalkozását.
Az utazás az alap, viszont így, hogy most nagyon
le vagyok kötve az itthoni teendőimmel, sokat
járok moziba, színházba, szakmához kapcsolódó konferenciákra. Amit még nagyon szeretek,
gyerekekkel foglalkozni, legutóbb 2. osztályosoknak tartottunk robotika játékot: LEGO-ból
építettünk programozható robotokat.
A közösségi oldaladat nézve szinte nincs
olyan európai ország, ahol ne jártál volna, de földrészünkön kívül is több helyen
megfordultál már. Hogyan sikerült ilyen
sok helyre eljutnod? Előre tervezted úti
céljaidat, vagy éppen „csak” így alakult?
Azért egy pár akad még a listán. Viszont próbáltam tudatosan építeni az útjaimat, hogy ne
legyenek céltalanok. Van, ami kaland, és csak
találtam egy pár ezer forintos repülőjegyet, viszont van, amire majdnem egy éven keresztül
készültem és gyűjtöttem (Amerika). Nagyon
sok ifjúsági cserelehetőség van manapság, ezek
1-2 hetes cserék, általában 275 euróig térítik
a repülőjegyet, szállás, étkezés pedig szintén
biztosított. Ezt nagyon tudom ajánlani mindenkinek, aki szeretné magát kipróbálni valamilyen
külföldi programban. Ezeken a cseréken sok barátot ismertem meg, akikkel a mai napig tartjuk
a kapcsolatot, és sokszor látogatjuk egymást.
Kezdjük a legelején! 2014 elején Bécsben,
majd 2015 őszén Portugáliában és Olaszországban voltál. Hogyan emlékszel az első
külföldön töltött időkre?
A bécsi út számomra óriási élmény volt, ez egy
meglepi út volt a 18. szülinapomra, amit anyukám barátnőjétől kaptam (Legalábbis sokáig
csak anya barátnője volt, kicsit megnőttem, és
most már az enyém is). Itt kezdődött el az, hogy
kinyílt a világ. Portugália pedig egy ifjúsági csere volt, emlékszem, alig mertem megpályázni,
arra gondoltam, miért engem választanának

be… és annyira beválogattak,
hogy még egy barátnőmet is
vittem magammal, ez volt az
első repülős utam, rettenetesen izgultam. Itt döntöttük el
Csilla barátnőmmel, hogy a
következő nyáron Amerikába
fogunk menni. Innentől már
nem volt megállás, állandóan
kerestem a lehetőségeket, mikor hová tudok menni, és éppen
ráakadtam egy pár ezer forintos milánói jegyre, szinte gondolkodás nélkül megvettem. Itt
is izgultam, hogy mi lesz velem
egyedül, de óriási élmény volt.
A következő esztendőben nem sokat időztél
Magyarországon. Az első
utad Moszkvába vezetett,
aztán Spanyolországban
és Törökországban időztél hosszabb ideig. Milyen
élményeid vannak ezekről
a közelinek korántsem nevezhető helyekről?
2016-ban gyakorlatilag csak
a vizsgaidőszakban, januárban
és májusban voltam itthon.
Mindet nagyon szerettem, teljesen más kultúra, más nyelv,
más gondolkodás. Moszkva személyes kedvencem, egy internetes weboldalon ismertem meg
egy ottani lányt, akivel még a szülinapunk is
majdnem egyszerre van, először ő jött hozzám
Budapestre, majd alig egy évvel később látogattam meg őt és a családját Moszkvában. Ez azért
is volt számomra nagyon fontos, mert kifejezetten nem szeretem az irigységet, szerintem nem
vezet sehova, de néha azért velem is előfordul. 7.
osztályos voltam, amikor a földrajz tanár mesélte,
hogy anno volt egy orosz levelezőtársa, akivel
oroszul beszélgetett huzamosabb ideig, és egyszer ez a levelezőtárs küldött neki egy matrjoska
babát. Akkor 14 évesen kifejezetten irigy voltam,
hogy nekem miért nincs ilyen barátom, és nekem
biztosan sosem lesz ilyen babám… 6 évvel később pedig megvehettem a saját matrjoskámat.
Spanyolország szintén ifjúsági csere volt, ahol 1
hétig voltam egy 5 fős csapatnak a vezetője, és a
környezetvédelemmel foglalkoztunk, 6 ország
résztvevőjével dolgoztunk együtt (Spanyolország, Görögország, Svédország, Málta, Lettország és mi), és így 3 évvel később is úgy tűnik,
életre szóló barátságokat kötöttünk 7 nap alatt.
A program végén ment a sírás szépszerével, de
nagyon jó, hogy a csapat javával még a mai napig
beszélek és találkozni is szoktunk. Törökország
megint csak érdekes, tekintve, hogy Esra barátnőmet még Debrecenben ismertem még, ő volt
akkor Erasmuson, akkor fogadtam meg, hogy
én is menni akarok majd egyetem alatt. Esra
megmutatta Isztambult és környékét, bemutatott a családjának, akiknek megfogadtam, hogy
megtanulok törökül, szerencsére határidő nem
lett szabva, szóval remélem, hogy erre még van
jó pár évem.
2016 nyarán az Amerikai Egyesült Államokban is jártál, ezen belül több turisztikailag népszerű helyen (New York, Las Vegas,
Grand Canyon, Kalifornia, Florida). Milyen
az ottani élet egy magyar lány szemével,
és melyek azok a részek az országon belül,
amelyek nagyon elnyerték a tetszésedet?
Kifejezetten nehéz ezt pár mondatban leírni, de
ha egy dolgot kellene megfogalmazzak, teljesen
olyan, mint a filmekben! New York a gőzölgő

utcáival, a sárga taxikkal és rohanó emberekkel,
míg Miami a luxus házaival és a süvítő Porschékkal szintén leírhatatlan. Van egy ismerősöm,
aki Hollywoodban él, és szólt, hogyha egyszer
arra járok, mindenképpen keressem meg. Nevettem egyet rajta, hogy hát persze.. annyira
sűrűn járok. Aztán mindketten meglepődtünk,
mikor közöltem vele, hogy na, hát én itt vagyok!
Óriási élmény volt végiggurulni Bevery Hills-en,
a pálmafák közepette, sokan megnéztek, hátha
valami híresség vagyok. Talán egy pillanatra
el is hittem, mintha.. A Grand Canyon életem
egyik élménye, az egy csodálatos természeti képződmény, bármeddig ott tudtam volna ülni, és
csak nézni ahogy szállnak a nagy sasmadarak és
ahogy a hajnali órákban leült a pára, egyre több
látszódott a Canyon óriás szikláiból. Egy hónapot utaztam, előtte dolgoztam egy táborban 2,5
hónapot, életem legkeményebb munkája volt, de
megérte, megadta utána az eredményt. Minden
pénzem elköltöttem az utolsó dollárig, ezt nem
bánom, teljesen megérte, ilyen élményeket nem
lehet venni, sőt, még beárazni sem. Az út vége
felé, az egyik kedvenc sztorim (ez tényleg így
történt): Úszkáltunk a tengerben, nem volt semmi
dolgunk; és kérdezték a barátnőim, hogy akkor
ma este mi legyen a program? Koktél? Buli? És
teljesen őszintén, fáradtan csak annyit tudtam
mondani: ,,Engem már semmi nem érdekel, haza
akarok menni a családomhoz.”
Ezt követően „rövid” európai csatangolás
(Bulgária, Görögország, Románia, Lengyelország, Csehország, Horvátország, majd
ismét Görögország és Spanyolország) után
Afrikában, azon belül is Marokkóba jutottál
el. Légy szíves, mesélj nekünk pár mondatban ezekről a kirándulásokról!
Bulgáriában fél évet töltöttem el, mert nyertem Erasmus ösztöndíjat az ELTE-n, így fél évet
Szófiában tanulhattam oroszt. Ez az USA után
történt közvetlenül, szeptemberben 3 hetet voltam itthon, aztán mentem ki a bolgár fővárosba..
Szófiában mit ne mondjak, nagyon nem kellett
megszakadni a tanulásban, ezért sok időm volt
menni ide-oda Bulgárián belül, illetve a környező
országokba is. Mindeközben azért közbeszólt a
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sors is, ezalatt a rövidke idő alatt nagyon úgy
tűnik, hogy rám talált a szerelem is, így már
elég ritkán szoktam egyedül nekivágni az utazásoknak. A kedvesemmel és a baráti társasággal
szoktunk lejárni nyaranta a horvát tengerpartra, illetve Görögországba, mert neki élnek ott
rokonai. Varsóba és Prágába viszont egyedül
mentem két barátnőmet meglátogatni, akiket
a csereprogramokon ismertem meg.
2018-ban jártál még Olaszországban, Németországban, Franciaországban, újra Görögországban, majd Máltán. Biztos vagyok
benne, hogy ismét jól érezted magad, de
abban is, hogy nagyon hiányozhatott az otthon. Nehéz volt a honvágyadat leküzdeni?
Ebben az időben nem, mindenhol maximum
1-1 hetet töltöttem, ami még pont olyan, hogy
kezded megismerni az adott várost, helyet, felveszed a ritmusát, aztán már hopp, itthon is vagy.
Sajnos én elég ritkán tudok hazamenni Fülöpre,
hétvégente járok iskolába is, hétközben dolgozok,
ezért egy-egy rövidebb utat honvágyban nem
igazán érzek meg. Ami még érdekes, hogy sokszor
mondják, hogy magyarok mindenhol vannak, ha
véletlenül honvágyad lenne, kiabálj magyarul egy
darabig, és egy idő után valaki biztos válaszolni
fog. Máltán egy nagyon jó barátomat látogattam
meg, éppen sétáltunk be a városba, amikor egy
autó gyors sebességgel lecsapott minket jó sáros
vízzel. Borzasztóan néztünk ki, majd egyszer
csak az autó visszafordult, és kérdezte angolul,
hogy elvigyelek-e benneteket? Egy anyuka volt
a kislányával, nem láttunk veszélyt, rendben,
elfogadjuk a kompenzációt. A harmadik mondatnál derült ki, hogy ők magyarok amúgy, és
alapítottak egy fodrászüzletet Máltán…
Visszatérve a kérdésedre, én úgy vettem észre,
hogy ilyen 1-2 hónap az, amíg még jól tudom
magam érezni egy adott helyen, utána viszont
már nagyon haza akarok jönni, és nem érzem
azt, hogy visszamennék.
A legnehezebb dolog, amikor a spanyolországi
utam kellős közepén váratlanul meghalt mama.
Megszakítani a projektet és szerződést bontani
nem lett volna olcsó mulatság, akkor keretem
sem volt erre. Valószínűleg örökké bűntudatom lesz, amiért akkor nem voltam a családom
mellett. Utazni nagyon jó, de sajnos néha ilyen
áldozatokkal is jár.
Ez év elején sikerült édesanyáddal együtt
kiutazni Rómába. Gondolom, mindkettőtök
számára nagy élmény volt a közös „kiruccanás”.
Ez teljesen így van! Megemlítettem anyának,
hogy találtam kifejezetten olcsó jegyeket, válas�szon! Párizs, London vagy Róma? Anya mondja,
hogy Róma. De nem hittem neki, azt gondoltam,
blöfföl, sose szállna fel a repülőre. Szólt is előre,
hogy neki erre egy estét aludni kell. Másnap
hív, hogy Niki, menjünk, foglald le, átgondoltam.
Nagyon jól éreztük magunkat, és végtelenül jó
érzés volt, hogy rám bízta magát, bízott bennem,
hogy jó helyekre viszem, tudom, mikor mit kell
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csinálni. Minden reggel nagyon korán keltünk,
több mint 15 km-t sétáltunk, a végére azt hittem,
kell egy új lábfej, annyira fájt mindenem, viszont
Róma gyönyörű, anya boldog volt, szóval bármikor megtenném újra. Szeretném majd elvinni
újra, de az még titok neki is.
Idén februárban aztán belevágtál egy nagy
kalandba. Vadász Zsolt navigátoraként egy
átalakított Trabanttal a Marokkó déli részén található nyugat-szaharai sivatagba
utaztatok, melyről a budapesti Utazás Kiállításon is beszámoló tartottál. Milyen volt
ez a kaland, és egyáltalán hogyan jutott
eszedbe egy ilyen túrába belevágni?
Még 2018 tavaszán, az egyik Amerikában megismert magyar barátnőmmel kitaláltuk, hogy
elmegyünk Marrákesbe. Az úti cél itt konkrétan
Marrákes és Agadir volt, ami az óceánparton
található délebbre. Nagyon szerettünk volna
sivatagba menni, viszont nem voltunk kellőképpen tájékozottak, az idő is kevés volt, ezért
akkor ez kimaradt. Ugyanezen idő tájt viszont a
keresztapukám, Czigle Gyuszi éppen Zsoltival
volt Tunéziában, és keresztapu említette meg,
hogyha szeretnék, Zsoltival fogok tudni menni
a marokkói sivatagba. Felvettük a kapcsolatot,
először lehetetlennek láttam, mert jelenleg nem
engedhetem meg, hogy több hónapra kimaradjak
a munkából, vagy az egyetemről, viszont találtunk egy olyan pontot, ami mindkettőnknek jó,
és 8 napra csatlakoztam a Trabant-expedícióhoz.
Zsolti végtelenül intelligens és tájékozott, nagy
lexikális tudással rendelkezik és rengeteget mesélt nekem az ottani tájról, ott élő emberekről, az
ő kalandjairól, Budapest-Bamako, Párizs-Dakar,
szóval az út minden perce változatos és érdekes
volt.
Mindezek mellett ez egy felhívás is, hogy másképp is lehet utazni, nem kötelező az az állandó
kényelem, ami minden nap körülvesz bennünket, meg kell tanulni értékelni a körülöttünk
lévő dolgokat; el nem tudom mondani, egy idő
után mennyire örültem például a melegvíznek!
Nekem pedig, aki mostanában azért valljuk be,
élem a pestiek nyüzsgő életét, nagy kiszakadás
volt ez az út. Marokkó egy fantasztikus, színes
ország, nem bántam meg, mivel ez újfent egy
olyan élmény, emlék, amit sosem fogok elfelejteni. Ezért is a hogyan jutott eszembe, tekintve,
ilyen élménye nem sok mindenkinek van, és úgy
voltam vele, ha most nem megyek, akkor már
valószínűleg nem is fogok.
Ebben az esztendőben Szlovákia, Németország, Lengyelország, Horvátország és
Olaszország is szerepelt barangolásaid között. Ezen országok már ismerősek voltak
a számodra, de nyilván az idén sem volt
unalmas ez az időszak.
Unalmas sose szokott lenni, egy-két utat mindig betervezek, hacsak egy hosszú hétvégére,
vagy akár a szombat reggel érkezek, vasárnap
már jövök is vissza utak, mivel azért a környező
országokban is van jócskán látnivaló. Az idei
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vizsgaidőszakom végét például Kassán ünnepeltük, autóval is megközelíthető, nincs mes�sze, az árak is elfogadhatóak, így egy nap alatt
körbejártuk a várost. Most nyáron pedig egy 8
napos mini-körútra mentünk, fürdés Horvátországban, majd Olaszországban Miramare,
Trieszt, Velence, végül vissza Szlovéniában a
Bledi-tó, Maribor és Graz. Szeretek messzebbre
is menni, de Európában is annyi látnivaló van,
hogy megéri erre is időt szánni.
Az utazásaid során rengeteg emberrel
találkozol, s valószínűleg barátságok is
köttettek az évek során. Tartod a kapcsolatot a külföldön megismert személyekkel?
Igen, folyamatosan! Van, akivel napi kapcsolatban vagyok, van akivel évente 1-2 alkalommal
beszélünk, de nagyon érdekes, hogy továbbra
is gördülékenyen tudunk kommunikálnii, törekedünk arra, hogy találkozzunk. Az ausztrál
barátnőmmel nagyjából félévente skypeolok,
olyankor 2-3 órát szoktunk beszélni. Mivel
mindenki szét van szórva a világba, ki mikor
éppen hol él, ezért a személyes kapcsolattartás
nagyon nehéz, de mikor sikerül találkozni, az
nagy eseménynek számít.
Ennyi külföldön eltöltött idő után talán
furcsán hangzik a kérdés. Mi a kedvenc
magyarországi utazási célpontod?
Igazából erre a kérdésre nem számítottam,
pedig belföldön is jártam már lassan mindenhol.
Ami rögtön beugrott, hogy kedvencem Makkoshotyka, a kedvesem családjának van ott egy
gyönyörű hétvégi háza, mindig csend van, csak
egy-két kutyaugatás hallatszik a völgyből, vagy
a zöldséges kocsi, ami a magyar népmesék dallamát fújja. Ami pedig még furán hangzik, de
Fülöp is kedvelt utazási célpont, mivel lassan
már vendégnek számítok otthon is.
Végül mit üzennél a fülöpi fiatalok számára?
Legyenek bátrak, nyissanak a világ felé, mert
annyi zseniális dolog van, ami által teljesen más,
és én hiszem, hogy jobb emberekké válhatunk.
Nekem ami a legnagyobb fegyverem, az a nyelvtudás, angol nélkül sokkal nehezebben tudnék
boldogulni akár a munka világában, de a való
életben is. Az orosz barátnőmtől kaptam egy
karkötőt, ami mindig rajtam van, az van ráírva,
mecstáj szméleje, merj bátrabban álmodni! És ha
nekem sikerült, akkor bárki másnak is sikerülhet.
Ha bárki szeretne privátban érdeklődni, akkor
nagyon szívesen segítek!
Kedves Niki! Nagyon szépen köszönjük
az élménybeszámolót, büszkék vagyunk
arra, hogy kicsiny községünkből ilyen (szó
szerint) messzeségekbe jutottál. Településünk nevében további jó egészséget, sok
boldogságot, és természetesen kellemes
„kirándulásokat” kívánunk a közeli-, és a
távolabbi jövőben.
Török Tamás

Kilencvenedik születésnap
Maráz Ferencné 2019. szeptember 8-án,
Kisboldogasszony napján töltötte be a 90.
életévét. A hosszú évek alatt Margit néninek a sok-sok öröm mellett nehézségekkel
is szembe kellett néznie, de élni akarása,
jó-szándékú törekvései, kitartása átsegítették őt a gondokkal teli időszakokon
is. Margit néni szép korával bizonyította, hogy mindig fel tudott állni, küzdött a
szeretteiért, s ez a belső erő segítette több

évtizeden át. Hutóczki Péter polgármester
úr Fülöp Község Önkormányzata és kicsiny
községünk lakói nevében köszöntötte őt!
2019. október 20-án a jó Isten akaratából
átadta magát Teremtőjének, és örökre megpihent. Boldog nyugalmat és örök emléket
Margit néninek!
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Mi is csatlakozunk! (Csatlakoztunk!)
Október hónapban minden nap a tízórai szünet végén az iskolánk minden tanulója együtt elmondott egy tizedet a rózsafüzérből. Az aulában lévő ládába lehetett imaszándékot bedobni. Minden alkalommal egy-egy kérésért imádkoztunk a ládában lévő imaszándékok közül.
Popovics Ferencné

Gasztronómia rovat
Gesztenyés habos szelet

Hozzávalók a tésztához:
• 8 tojás
• 7 evőkanál liszt
• 8 evőkanál cukor
• 1 evőkanál kakaópor
• 1 csomag sütőpor
• 15 dkg gesztenyepüré
Hozzávalók a krémhez:
• 15 dkg Ráma
• 40 dkg gesztenyepüré
• 40 dkg porcukor

• ízlés szerint rumaroma
• 4 dl habtejszín
• 2 csomag habfixáló
Hozzávalók a tetejére:
• 15 dkg étcsoki
Elkészítése:
A tészta hozzávalóiból piskótatésztát csinálunk, amibe belekeverjük
a 15 dkg gesztenyepürét, és két lapot sütünk belőle.
A krémhez: A Rámát kikeverjük a porcukorral, utána belekeverjük
a gesztenyét, és ízlés szerint a rumaromát.
A tejszínhabot a fixálóval felverjük.
A kihűlt lapra kenjük a hab felét, majd rá a gesztenyés krémet, és a
hab másik felét, majd rátesszük a másik lapot. A tetejére felolvasztjuk
a csokit, és rákenjük. Ha jól kihűlt, szeletelhetjük.
Jó étvágyat kívánok!
Pappné Bodnár Mónika

Kígyó rétes
Hozzávalók:
• 40 dkg liszt
• 15 dkg margarin
• 3 tojás sárgája
• 3 dkg élesztő
• másfél dl tej
• pici cukor /kb. 1 kanál/
• só
• 1cs túró
• 4-5 db alma
• 1ü magozott meggy
• búzadara a töltelék alá
Elkészítés:
Először a töltelékeket készítjük el. Túrós, almás, meggyes vagy bármilyen tölteléket, ízlés
szerint. Az almát és a meggyet jól lecsepegtetjük, és ezután ízesítjük.
A hozzávalókból tésztát gyúrunk, és 3 cipóra osztjuk. Kelesztés nélkül hosszúkásra nyújtjuk a lapokat, a közepükre búzadarát szórunk,
erre tesszük a tölteléket. A töltelék mellett két oldalt egyenlő nagyságú csíkokban bevagdossuk a tésztát, majd egymáshoz igazgatva
felhajtogatjuk. 180 fokos sütőben megsütjük. Ha kihűl, porcukorral
megszórhatjuk.
Jó étvágyat!
Kozma Ferencné
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Bánházi kápolna búcsúja és kulturális rendezvény

Bánházi kápolna búcsúja és kulturális rendezvény

Fülöpi szakácsmesterek az Ízőrzők stábja előtt

Fülöpi szakácsmesterek az Ízőrzők stábja előtt

Pindur ballagás a Hétszínvirág Biztos Kezdet Gyerekházban

Pindur ballagás a Hétszínvirág Biztos Kezdet Gyerekházban

Veni Sancte tanévnyitó szentmise

Veni Sancte tanévnyitó szentmise
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