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Idősek napja

IDŐSEK NAPJA KILENCVENEDIK 
SZÜLETÉSNAP

DOBOGÓN A 
CSAPAT

TÖKFARAGÁS KÖZMEGHAL-
LGATÁS

GASZTRONÓMIA

Az idén a szokásoktól eltérően nem májusban, hanem november 23-án tartottuk meg az 
idősek napját ...

 3. oldal >>

Megemlékezés 
elhunytjainkról
Mindenszentek napján, 2019. novem-
ber elsején község ünk temetőjének 
ravatalozójában idén is megemlé-
keztünk elhunytjainkról ...

5. oldal >>

Rotyogó padlutka – 
Újabb televíziós felvé-
tel Fülöpön
Ez év november 19-én visszatértek 
hozzánk, hogy a Vajtó és a világ című 
útifilm-sorozat rólunk szóló részét befe-
jezzék, és hamarosan a nagyközönség is 
láthatja a műsort ...

7. oldal >>

Megemlékezés az 1956-
os forradalomról és sza-
badságharcról
2019. október 22-én a Néri Szent Fülöp 
Katolikus Általános Iskola 7. osztályos 
diákjai Tóthné Zágon Mónika osztály-
főnök felkészítésével megemlékeztek 
az 1956-os forradalomról és szabadság-
harcról...

14. oldal >>
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A Képviselő-testület az elmúlt időszak-
ban 2 önkormányzati rendeletet alkotott:

 � 15/2019. (VIII.09.) ÖR  Az Önkormány-
zat Képviselő-testületének Szervezeti és  
Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. 
(IV.29.) KT. sz. rendeletének módosítása

 � 16/2019. (XI.29) önkormányzati ren-
delete a köztisztviselői illetményalap és 
illetménykiegészítés 2020. évi mértéké-
nek megállapításáról

A Képviselő-testület az alábbi témák-
ban hozott határozatot az elmúlt ülések 
alkalmával:

 � Polgármesteri ciklusprogram
 � Javaslat alpolgármester személyére
 � Ad-hoc bizottság alpolgármester választás 

lebonyolítására
 � Személyes érintettségről döntés
 � Alpolgármester megválasztása
 � Ügyrendi- Összeférhetetlenségi Bizottság 

választása
 � Polgármester illetményének és költségté-

rítésének meghatározása
 � Alpolgármester illetményének és költség-

térítésének meghatározása

 � Képviselők tájékoztatása tiszteletdíjról, 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

 � Fülöpi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
és Fülöp Község Önkormányzata közötti 
Együttműködési megállapodás

 � Zárolt előirányzatok feloldásáról rendel-
kezés

 � Óvodavezetői pótlék megállapítása
 � Karácsonyi települési támogatás biztosítása
 � Mentőalapítvány támogatása
 � Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok el-

bírálása
 � Települési Ösztöndíj pályázatok elbírálása
 � Szociális célú tűzifa kérelmek elbírálása
 � Polgármesteri jelentés elfogadása
 � 2020. évi bérleti díjak meghatározása
 � Az Önkormányzat és intézménye 2020. évi 

belső ellenőrzési tervének elfogadása
 � Az Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. évi munkatervének elfogadása
 � Köznevelési körzethatárok meghatározása
 � Fülöp Község Településképének védelmé-

ről szóló 21/2019. (XI.29.) önkormányzati 
rendeletének felülvizsgálata

 � Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 
megállapodásának felülvizsgálata

 � Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 
2019. évi költségvetésének módosítása

 � A Jó úton járunk Közhasznú Alapítvány 
Fülöp településen székhely létesítéshez 
hozzájárulás

 � Tablet beszerzésről döntés képviselői mun-
ka végzéséhez

 � Közmeghallgatás anyagának megtárgyalása
 � Rágcsálóirtás beszerzési eljárásban döntés

Önkormányzati hírek Idősek napja

SZÜLETÉSEK
2019. november 13.
Balogh Zoé Lilien

2019. november 24.
Baricz Máté Gábor

2019. november 28.
Beri Roland

2019. november 30.
Ruszin Réka

2019. december 03.
Czibere Dávid

Köszöntjük őket!

HALÁLOZÁSOK
2019. október 27.
Juscsák Ferencné

2019. november 09.
Bálega Sándorné

2019. november 11.
Fagyal László

2019. november 13.
Bálega József

2019. november 22.
Szabó János

Emléküket kegyelettel megőrizzük!

Anyakönyvi hírek

A Fülöpi Hírek, Fülöp község kéthavonta megjelenő közéleti lapja
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FÜLÖPI HÍREK

Az idén a szokásoktól eltérően nem május-
ban, hanem november 23-án tartottuk meg 
az idősek napját, és a késő délutáni kezdés 
is délre módosult. Az ünnepi program az 
óvodások műsorával kezdődött. Kezdésként 
Horváth Szabina óvodás gyermek Hutóczki 
Jánosné és óvónőik, Zubály Anett és Tóthné 
Nagy Ágnes felkészítésének köszönhetően 
gyönyörűen elszavalta Czéhmester Erzsébet: 
Nagymama köszöntése című versét.

„Aranyos kis ajtó
oltár fölött csukva-
suttogva mutattad:
Ott van a Jézuska.”
(részlet Czéhmester Erzsébet: Nagymama 

köszöntése című verséből)
Ezt követően a már említett óvónők se-

gítségével remek, pörgős, táncos fellépést 
láthattunk kicsinyeinktől, s bizony a közön-
ség vastapssal jutalmazta a fiatalodást hozó 
„szérumot” jelentő produkciót. A Néri Szent 
Fülöp Katolikus Általános Iskola 5. osztályos 
tanulói Szent Erzsébet életét jelenítették meg 
a színpadon Popovics Ferencné igazgatónő 
és Gajdos Dóra osztályfőnök felkészítésének 
köszönhetően. A diákok nagy átéléssel hozták 
közénk ismert magyar szentünket, aki rövid, 
de tartalmas életét a nélkülözők, éhezők, 
szegények megsegítésének szentelte. Az ün-
nepi műsor a fülöpi gyökerekkel rendelkező 
Szűcs Ákos nagyszerű hegedűjátékával és 
énekhangjával folytatódott, s fiatal művé-
szünk ezúttal egy az alkalomhoz illő dalt is 
hozott a szép korúak számára. Ezt követően 
Furó Tiborné nagyszerű tolmácsolásában 
Magyar Ottó: Az élet alkonyán című verset 
hallhattuk.

„Mosolyogj megértőn szerelmesek láttán!
Te békédet is őrzi katona a vártán.
Teérted is felkél Isten áldott napja,
Érted is mond imát kis templomod papja.”
(részlet Magyar Ottó: Az élet alkonyán 

című verséből)
A Piros Mályva Népdalkör gyönyörű hangú 

énekesei ezúttal is nagyszerű produkcióval 
lepték meg a közönséget, akik a szép műsortól 
láthatóan „megifjodtak”. Somogyi László 

vámospércsi alpolgármester és a fülöpi szár-
mazású Polgárné Nagy Elvira buszmegállós 
kabaréjelenete igencsak megmozgatta a re-
keszizmokat, hiszen a két várakozó hölgy 
egymással versengett a padon a szépség-
ápolásban, s bizony az egyik „asszony” elég 
egyszerű, mindennapos eszközökkel (például 
szalonnát használt dezodor helyett illatosító 
eszközként) próbálta magát „ékesíteni”. A 
humorral teli műsor után Hutóczki Péter 
polgármester úr mondott ünnepi beszédet. 
Örömét fejezte ki azért, hogy az óvodások és 
iskolák fellépésének is köszönhetően több 
generáció találkozhatott itt, és az nagyon 
fontos, hogy a különböző korok képviselői 
megértsék egymást a jövőben is. A szépkor 
megélése a mai világban talán nem „divatos”, 
de akik eljutnak ebbe az életszakaszba, azokat 
a személyeket igenis tisztelni kell, hiszen az ő 
tapasztalataik révén a fiatalság a tanácsaikra 
is támaszkodhat. Településünk vezetője az 
év folyamán köszöntötte a kerek évfordu-
lós időseinket: a 95 éves Sütő Bélát (február 
23.), a 90 éves Hu-
tóczki Györgynét( 
január 12.), Rácz 
Istvánnét (már-
cius 2.), Plásztán 
Györgynét (május 
1.), Maráz Ferenc-
nét (szeptember 8., 
időközben elhunyt), 
Szabó Margitot (no-
vember 12.), a 60. 
házassági évforduló-
jukat ünneplő Szabó 
Erzsébetet és Ratku 
Jánost(január 28.), 
Lőrincz Veronikát 
és Germán Feren-
cet (március 8.), Kiss 
Erzsébetet és Rácz 
Józsefet (november 
11.), Gábri Borbálát 
és Vajtu Józsefet (no-
vember 18.), Vincze 
Ilonát és Török 

Jánost (november 25.). Polgármester úr a 
beszéd végén megemlítette, hogy szépkorú 
időseinktől az esetleges dorgálásokat is el 
kell fogadnunk, hiszen ezeket a feddéseket 
a jó szándék vezérli. Ezután a Szenes em-
ber című bohózatot adták elő a színjátszó 
művészek, mely elsősorban a félreértésekre 
alapult, s a nevetésben természetesen most 
sem volt hiány. Az ünnepi műsor községünk 
díszpolgára, Bugyáné Szász Erzsébet szép 
szavalatával folytatódott, alpolgármester 
asszony az Amíg lehet című verset adta elő 
a nagyszámú érdeklődő számára.

„És ha kérdez, felelj a szavára!
Ha újra kérdez, akkor is!
Ne türelmetlenül! Gyengéden,
ha megkérdez, harmadszor is!
Magyarázz meg mindent derűsen,
ha valamit nehezen ért!
Üt az óra, melyben
tőled többé semmit se kérd.”
(részlet az Amíg lehet című versből, német-

ből fordította Túrmezei Erzsébet)
Eiben Tamás római katolikus plébániai 

kormányzó atya az ételek megáldása és az 
imádság előtt elmondta, szép élet nemcsak 
itt a földön van, hanem a mennyben is lesz. 
Egyszer, mikor egy elsős megkérdezte tőle 
a hittanórán az aznap tanultakról, hogy 
ezeket neked ki mondta, elgondolkodott, és 
bizony rájött, nagyon fontos az, hogy kiknek 
hihetünk. Ilyen emberek az idősek, bennük 
bízhatunk, szavaiknak hitelt adhatunk

Az áldást követően Földháti István ve-
zetésével, az önkormányzati képviselők 
és dolgozók segítségével készített és tálalt 
finom húsleves és töltött káposzta került 
az asztalra, majd a Lászlófalvi Andrásné 
és Bugyáné Szász Erzsébet irányításával 
több segítő kéznek is köszönhetően létreho-
zott, kemencében sütött kaláccsal kínálták 
vendégeinket. Az ebédet követően kötetlen 
beszélgetéssel zárult a rendezvény, mely a 
hagyományokhoz hűen idén is színvonalas 
volt, és örömet okozott időseink számára! 
Köszönjük, hogy VANNAK nekünk, és Isten-
től áldott, egészségben gazdag hosszú éveket 
kívánunk a számukra!

Török Tamás  

Közelgő 
nagyrendezvények

December 21. (szombat) - 15.00
KÖZSÉGI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG 

ÉS A 4. ADVENTI GYERTYA KÖZÖS MEGGYÚJTÁSA
Fülöpi Művelődési Ház

December 31. (kedd) – 18.00
SZILVESZTERI MULATSÁG

Fülöpi Művelődési Ház
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2019. október 20-án, ezen őszi hónap har-
madik vasárnapján ragyogó napsütéses, 
szinte nyárias időben került sor a Krisztus 
Király titulusára szentelt görögkatolikus 
templomunk búcsúünnepére.

A délelőtt fél 12-kor kezdődő Szent Litur-
giára szinte teljesen megteltek a padok, a 
hívők igen nagy számban jelentek meg ezen 
a jelentős napon együtt imádkozni, és hálát 
adni a jó Istennek.

Verdes Miklós atya, a hajdúdorogi Szent 
Bazil Oktatási Központ hittanára és lelki 
vezetője homíliája elején megkérdezte, mitől 
lesz jobb a világ. Sokféleképpen, világiasan 
is válaszolhatnánk, de Krisztus hívása egé-
szen más fajta feleletre buzdít minket, s ezt 
a választ kapjuk ajándékba ezen a búcsún. 
Halljuk a Szentírásból, hogy szeresd az el-
lenségedet is, mely parancsot ugyan nehéz 
betartanunk, de alkalmaznunk kell, hisz 
ezáltal jobb lesz a világ. Persze, könnyű róla 
beszélni, a tetteinkkel kell megmutatnunk 
a helyes irányt.

Őseink, akik e szent helyet felépítették, úgy 
döntöttek, Krisztus Király legyen a templom 
védelmezője, Isten országának uralkodója, 
mely „államnak” mi vagyunk a lakói, polgá-
rai, mert az „Isten országa közöttetek van” 
(Lk17,21). Mint ezen szent hajlék alkotói, 
mi is tégláról téglára építjük a Mindenható 
országát, minden jó cselekedet egy-egy elem-
mel bővíti az örökkévalót, de sajnos sokszor 
romboljuk is ezt a „birodalmat”, kiveszünk 
egy téglát a helyéről rossz cselekedeteinkkel.

A szeretet parancsairól nem elég beszél-
ni, cselekedni kell azokat. Be kell engedni 
az életünkbe Isten országának uralkodó-
ját, Krisztus Királyt. A szeretetnek ereje 
van, még ha az néha gyengeségnek tűnik is. 
Miklós atya a szentbeszéd végén arra kért 
bennünket, építsük Isten országát, s ezáltal 
jobb lesz a világ.

A Szent Liturgia befejezése előtt Csin-
gi Zoltán helyi vendéglátó paróchus atya 
megköszönte a közös celebrálást Szimics-
ku Ferenc létavértes-nagylétai paróchus, 
kerületi esperes atyának, Tarapcsák János 

nyírmártonfalvai paróchus atyának, Sási 
Péter nyírábrányi paróchus atyának, Baráth 
Gábor pocsaji h. lelkész atyának, Verdes 
Miklósnak, a hajdúdorogi Szent Bazil Ok-
tatási Központ hittanárának, lelkivezető 
atyának, és természetesen a Szent Litur-
gia alatt gyóntató Eiben Tamás plébániai 
kormányzó atyának. Zoltán atya hálás volt 
mindenkinek, aki segített a templombúcsú 
méltó megünneplésében, akár hozzájárulás-
sal, akár részvétellel, közös imádsággal. A 
templombúcsú körmenettel fejeződött be, 
majd a himnuszok eléneklése és az élteté-
sek után miroválás következett, és antidor 
osztásra is sor került. A résztvevő híveket 
süteménnyel és ásványvízzel kínálták az 
egyház képviselő-testületi tagjai és a segítők. 
A meghívott vendégeket a Sörkertben várta 
finom ebéd. Köszönjük szépen mindenki-
nek a segítséget, a jelenlétet, mellyel hoz-
zájárultak a templombúcsú igazi ünneppé 
tételéhez. Jövőre is szeretettel várjuk ilyen 
időtájt a híveket, de természetesen az azt 
megelőző vasárnapokon és ünnepnapokon 
is örülünk a templomban töltött imádságos 
jelenlétüknek.

Török Tamás

Görögkatolikus templombúcsú Megemlékezés elhunytjainkról
Mindenszentek napján, 2019. november 

elsején községünk temetőjének ravatalozójá-
ban idén is megemlékeztünk elhunytjainkról.

A délután fél 3-kor kezdődő ökumenikus 
szertartáson Csingi Zoltán görögkatolikus 
paróchus atya, Eiben Tamás római katolikus 
plébániai kormányzó atya, és Komor Csaba 
református lelkész úr a hívekkel együtt kö-
zösen imádkoztak halottaink lelki üdvéért.

A panachida után Komor Csaba lelkész úr 
Szent Pál Filippiekhez írt leveléből olvasott 
fel: „Mert nekem az élet Krisztus, és a megha-
lás nyereség! Ha pedig az életben maradás az 
eredményes munkát jelenti számomra, akkor 
melyiket válasszam: nem tudom. Szorongat ez 
a kettő: vágyódom elköltözni és Krisztussal 
lenni, mert ez sokkal jobb mindennél; de miat-
tatok nagyobb szükség van arra, hogy életben 
maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy 
életben maradok, és együtt maradok mind-
nyájatokkal, a hitben való növekedésetekre 
és örömötökre; így még inkább dicsekedtek 
majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét 
megjelenek nálatok (Fil 1,21-26)”.

Mi is az élet? Az élet ajándék, a halál nye-
reség. Szent Pál is nehezen tud választani a 
kettő közül, hisz a Krisztussal való együttlét 
vonzza, ugyanakkor ha itt a földi életben kell 
a Megváltóért munkálkodnia, azt is szívesen 
teszi. Mi is elgondolkodunk a szeretteink sír-
ja mellett állva, dolgoztunk sokat, fáradtak 
vagyunk, talán már a végső pihenést várjuk, 
ám a jó Isten kegyelme által mégis mindig van 
miért küzdenünk, van miért élnünk. Élet és 
halál kérdésében a választ bízzuk Krisztus-
ra, hisz az Ő végtelen bölcsességével tudja, 
mikor jön el az idő, amikor az örökkévalóság-
ban magához szólít bennünket. Éljünk úgy, 
hogy földi létünk végén mi is elmondhassuk, 
a halál nyereség! Lelkész úr az elmélkedését 
követően az ideillő 400. dicséretet énekelte 
és játszotta el gitáron.

Föld, híven tartsd e tested benned,
Mert mikor Krisztus majd eljövend,
Számon kéri ezt akkor tőled,
Így lészen bizonnyal, elhigyjed!
Noha ez mostan rothadandó
és idővel porrá válandó,

De feltámad az Úr szavára,
Angyali zengő harsonára.
(részlet a 400. dicséretből)
A közös imádság után Hutóczki Péter pol-

gármester úr köszöntötte az egyházi szemé-
lyeket és a jelenlévőket, majd kiemelte, hogy 
egy keresztény ember számára a mai nap ün-
nep, hiszen Mindenszentek napján azokról 
a szentekről emlékezünk meg, akiket ugyan 
az egyház nem kanonizált (minden ember 
életét nem ismerheti), mégis olyan szint-
re jutottak földi életükben, hogy méltókká 
váltak arra, hogy kérhetjük az ő közbenjá-
rásukat. Vélhetően itt a fülöpi temetőben is 
nyugszanak sokan közülük, s így mi most a 
szentek közösségében vagyunk, s talán majd 
mi is gyarapítjuk a másik, az örök életben 
ezt a krisztusi társaságot. Megemlékezni és 
imádkozni jöttünk szeretteink sírjához, de 
mondjunk fohászt azokért is, akikről nem 
tudjuk, hol nyugszanak, vagy nem tudtak el-

jönni végső nyughelyükhöz hozzátartozói. Ne 
felejtsük, a sírban nyugvóknak köszönhetünk 
mi is sok mindent!

Ezt követően elsétáltunk a sokáig itt szol-
gáló Nagy István római katolikus apát atya 
és Török István görögkatolikus esperes atya 
sírjához, melyeket önkormányzatunk dol-
gozói megkoszorúztak, s akik lelki üdvéért, 
valamint a korábban az egyházért tevékeny-
kedő személyekért, majd minden elhunytért 
Eiben Tamás atyával közösen imádkoztunk. 
Innen átvonultunk a nagy kereszthez, ahol 
Csingi Zoltán atya könyörgött halottainkért 
a résztvevőkkel együtt. A szertartások után 
mindenki hozzátartozói sírjaihoz igyekezett, 
és emlékezett a már az örökkévalóságban lévő 
szeretteire. Imádkozzunk mi is elhunytjain-
kért, és ha lehet, ne csak Mindenszentek és 
Halottak napja alkalmából!

Török Tamás  
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Első tökfaragó délután Fülöpön

2019. október 26-án, szombaton délután 3 
órakor Tóthné Ratku Zsuzsanna és Almási 
József kezdeményezésére és szervezésében 
került sor az első tökfaragó délutánra a 
Fülöpi Művelődési Házban.

Az esemény Könyvtármozis vetítéssel 
indult, a gyermekek a Mesék Mátyás ki-
rályról keretében az alkalomhoz illően A 
tök és a négy ökör című fabulát tekinthet-
ték meg. Mátyás király álruhában járta 
az országot, és a neki szállást adó fuvaros 
igencsak drágán adta a szolgáltatásait. El-
hagyván a helyet egy szegény emberhez ért, 
aki fütyörészett reggeli, ebéd, és vacsora 
helyett is, ugyanis nem volt mit ennie a sok 
adó és adósság miatt. A kertjében viszont 
volt egy hatalmas sütőtök, melyet - majd 
ha az megédesedik -a jó királynak szeretett 
volna adományozni, de nem volt mivel Bu-
dára vinnie. A fuvaros nagy fizetség fejébe 
felajánlotta segítségét, befogta a négy ökröt, 
és elszállította a tököt a király udvarába. 
Az uralkodó ezer tallért adott ajándékba az 
ajándékért. Miután a fogadós felismerte a 
királyt álruha nélkül is, szégyenkezett, s 
bizony üres kézzel is érkezett, nem volt mit 
adnia, csak a négy ökröt. Mátyás király a 
jószágokat is a szegény embernek adta, de 
hogy a fogadós se sértődjön, megkapta a 
tököt. A kapzsi férfi mérgében szétkasza-

bolta a hatalmas terményt, pedig ahogy az 
igazságos országfőnk is jellemezte, biz az 
fejedelmi tök volt.

A tanúságos mese után gyermek és fel-
nőtt egyaránt az önkormányzatunk által 
felajánlott tököket kezdte faragni, s bizony 
igazi kemény munka folyt a nagyteremben. 
A sok türelemnek, kitartásnak köszönhető-
en valódi művészeti alkotásokat láthattunk 
a faragómesterek jóvoltából. A hangulat 
is kimondottan „frankó” volt, szinte egy 
családként dolgozott az asztalok mellett 
helyet foglaló sokaság. Az idő teltével a 
tökök is egyre szebb formát öltöttek, kimon-
dottan „csinosak” lettek ezek a gömbölyű 
növények. Persze alkotóik mindent meg is 
tettek ezért, még akkus fúró szerszám és 
apró gyöngyök is előkerültek a minél töké-
letesebb összhatás érdekében. Végül kb. 25 
tök készült el a délután folyamán, melyek 
szépen sorban fel lettek téve a színpadra, 
és égő mécseseikkel a sötétben nagyon 
szép látványt nyújtottak. A sok meló után 
Földháti István önkormányzati képviselő-
nek köszönhetően finom slambuc várta a 
résztvevőket, Tóthné Ratku Zsuzsanna 
pedig teát főzött a szomjúság oltására.

A Hutóczki Péter polgármester úr, Föld-
háti István önkormányzati képviselő, és 
Földháti Edit alkotta zsűrinek nagyon 

nehéz dolga volt a helyezésekről dönteni, 
hiszen minden tök jól nézett ki. A hosszas 
tanakodás után a különdíjat a Fülöp köz-
ség címerével és nevével ellátott növény 
kapta, melyet Torda Renáta készített. Az 
első három helyezett sorrendje:

• Hutóczki Valéria, Bognár Lóránt, Bognár 
Hanna 

• Pappné Bodnár Mónika, Papp Attila 

• Kozma Ferencné, Kozma Zita, Kozma 
Nimród 

Természetesen voltak egyéb különdí-
jak is, és senki sem távozott üres kézzel a 
rendezvényről. Nagyon szépen köszönjük 
a főszervező Tóthné Ratku Zsuzsannának 
és Almási Józsefnek, Hutóczki Péter pol-
gármester úrnak, községünk önkormány-
zatának és dolgozóinak, Földháti István 
önkormányzati képviselőnek, a Művelődési 
Ház dolgozóinak, a résztvevőknek ezt a 
csodálatos délutánt. Igazán TÖKéletes nap 
volt, reméljük, jövőre lesz folytatása.

Török Tamás

2017 októberében Fülöpön járt a Vajtó 
Produkció vezetője, Vajtó László, aki kol-
légájával együtt szeretett településünkön 
forgatott, lefilmezve községünk legszebb 
pontjait, s bemutatva néhány vállalkozást 
és a művészeti csoportokat. Ez év november 
19-én visszatértek hozzánk, hogy a Vajtó és 
a világ című útifilm-sorozat rólunk szóló 
részét befejezzék, és hamarosan a nagy-
közönség is láthatja a műsort.

A filmesek a Művelődési Ház kültéri ke-
mencéjénél helyezték el kameráikat, és 
Hutóczki Imre helyi önkormányzati képvi-
selő mutatta be a padlutka elkészítésének a 
módját. Ezt a tormaleveles ételt falugond-
nokunk nagy rutinnal és magabiztossággal 
„vitelezte ki”, s a főzés közben különböző 
régi történetek, anekdoták mesélésére is 
volt idő. Az edényből nem lett kisajnálva 
a hozzávaló, a húson kívül bőven kerültek 
bele a konyhakert növényeiből is, és a fű-
szerek, ízesítők sem hiányoztak az ételből, 
na és természetesen a tormalevél nélkül 
elképzelhetetlen lett volna ez a finomság. 
A speciális főzőeszköznek köszönhetően 
a padlutka sokkal hamarabb megfőtt az 
átlagosnál, így a kóstolás örömeire sem 
kellett sokat várni. Az étek illatai sem 
hagytak maguk után kívánnivalót, de az 
íze egyenesen fönséges volt, talán Mátyás 
király sem evett ilyen egyszerű, mégis kivá-
ló ínyencséget a reneszánsz lakomákon. Ha 
a kamerák beszélni tudnának, talán versbe 
foglalták volna a látottakat. Vajtó László 
műsorvezető és kollégája is elégedett volt 
a végeredménnyel, nagyon ízlett nekik a 
fülöpi padlutka.

2019. december 1-jén délelőtt 10 órakor 
a D1 TV-én, 21 órától pedig a Hatoscsa-
tornán lehetett megtekinteni a Vajtó és 
a világ Fülöpről és Nyírábrányról szóló 
műsorát, de tudomásunk szerint a PAX 

TV-én is látható volt az adás. Reméljük, 
sokan ültek a televíziók előtt, s nézték a 
településünkről és szomszéd községünk-
ről szóló útifilmet, s ígéretet kaptunk rá, 
hogy közösségi oldalunkon is elérhetővé 
tehetjük majd a produkciót. Köszönjük 

szépen Vajtó Lászlónak és kollégájának, 
az érintett televízióknak, hogy széles nyil-
vánosságot biztosítanak kicsiny falunk 
megismertetéséhez.

Török Tamás 

Rotyogó padlutka – Újabb televíziós felvétel Fülöpön
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2019. november 20-án, szerdán egy nyertes 
pályázatnak köszönhetően mintegy 40-45 
hívő zarándokolt el Fülöpről nemzeti kegyhe-
lyünkre, Mátraverebély-Szentkútra.

Reggel fél 8-kor indultunk, a buszra felszáll-
va mindenki kapott egy elemózsiás csomagot, 
és a hosszú utazás alatt Eiben Tamás plébániai 
kormányzó atya vezetésével közösen imád-
koztunk, és Mária-énekek is elhangzottak a 
járművön. A 255 km-es út megtételéhez bő 
4 és fél óra szükségeltetett, s az idő teltével 
egyre szebb panorámában lehetett részünk, 
bizony kissé furcsa volt látni alföldi lakóként 

a gyönyörű hegyes vidéket. Dél körül aztán 
végre megérkeztünk, és a közlekedési eszközről 
leszállva egy kicsit ugyan megmacskásodva, de 
boldogan rögtön a Nagyboldogasszony-temp-
lom felé indultunk el.

Isten házába érve egy másik zarándokcso-
porttal találkoztunk, és mi is csatlakoztunk 
az egyik ferences szerzetes által tartott, a 
kegyhellyel kapcsolatos előadásához. Ezt kö-
vetően lehetőség nyílt szentgyónásra, majd 
plébánosunk Dombi Ferenc Csaba recski plé-
bániai kormányzó atyával celebrált közösen 
szentmisét. Homíliájában Tamás atya arról 

beszélt, hogy szent helyen vagyunk. A hely 
csendje Mária csendessége. Mi emberek va-
jon nem félünk-e a csendtől, s mikor voltunk 
igazán halkan? A nesztelenségben meghall-
gathatjuk az Isten szavát, engedjük, hogy a 
csendben a Teremtő formáljon minket. Szűz 
Mária nem beszélt sokat, de szavai mégis az 
igazságra vezetnek bennünket.. Legyünk mi 
is Krisztus hordozói, hisz az Istenszülő is az 
életével hordozta a Megváltót, s a cél legyen az 
isteni életben való részesedés. Mária csendje 
erre irányít bennünket. Máriával együtt kell 
zarándokolnunk, hisz az ő „halksága” Isten 
végtelen szeretetéről árulkodik. A szentbeszéd 
végén az atya arra kért bennünket, néhány 
percig mi is maradjunk csendben, s engedjük 
közel magunkhoz Isten Fiát.

A szertartás után körbejártuk a szent helyet, 
megcsodálhattuk a templom mellett lévő sza-
badtéri oltárt, a Szent László forrás díszkútjá-
ból vihettünk haza palackokban a csodavízből, 
illetve lehetett vásárolni a kegytárgyboltban. 
Délután 2 óra körül indultunk vissza Fülöpre, 
s kicsit elfáradva, de szakrális élményekkel 
telve más emberekként ültünk a buszon. A hely 
szépsége és az Isten által való megérintettség 
révén valóban zarándokokként utaztunk haza. 
Köszönjük szépen a Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegyének, önkormányzatunknak, 
Hutóczki Péter polgármester úrnak, Eiben 
Tamás plébániai kormányzó atyának, és a hí-
vőknek ezt a csodás napot. Reméljük, lesz még 
alkalmunk zarándokolni Szentkútra, hiszen 
vágyunk égi édesanyánkhoz visszamenni.

„Oh szentkúti templom drága nagy kincse
Szívünknek s lelkünknek nagy gyönyörűsége
Tárd ki anyánk kezeidet
Fogadd kedves vendégidet”
(részlet a legszebb énekfüzet: A mátrave-

rebélyi szent kútnál című énekéből)

Török Tamás 

Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra

2019. november 29-én, pénteken került sor 
az idei közmeghallgatásra, mely egyben nyil-
vános Képviselő-Testületi ülésnek is számít. 
A gyűlésen beszámolót hallgathattunk meg a 
2018-as, 2019-es év fontos számairól, adatai-
ról, eredményeiről, és a 2020-as év tervezett 
lépéseiről.

Hutóczki Péter polgármester úr beszéde 
elején köszöntötte a jelenlévő vendégeket, 
majd beszámolt az elmúlt idők történéseiről, 
és a jövőbeni tervekről. Elmondta az Önkor-
mányzat költségvetési számait, majd kitért 
arra, hogy új adónem nem került bevezetésre, 
és az adók mértékén sem történt emelés. Az 
Önkormányzat nagy figyelmet fordított és 
fordít a lakosságot segítő szociális ellátások 
és szolgáltatások biztosítására. Örömünkre 
szolgál, hogy lehetőség volt a gyermekeket 
és a diákokat települési ösztöndíjjal támo-
gatni. Új szolgáltatás lesz a település szintű 
rágcsálóirtás. Nevelési és oktatási támoga-
tásban részesülnek óvodásaink és iskolása-
ink (általánostól a felsőfokú iskoláig), illetve 
támogatjuk a Balneo gyógykezeléseket is a 
Ligetalja Gyógyfürdőben és Termál Hotelben 
bizonyos összegig, és havi keresethez kötve. 
Karácsony előtt minden háztartás 10.000 Ft 
összegű készpénz támogatást kap. A szociális 
támogatások többsége természetesen jövede-
lemhatárhoz van kötve, kérjük a lakosságot, 
figyeljék a kiírásokat, plakátokat, illetve érdek-
lődjenek a Polgármesteri Hivatalban a juttatá-
sok igénybevételének módjairól. Lehetőség van 
lakhatási támogatás címén a szemétszállítás-
hoz való hozzájárulás igénylésére, mellyel az 
Önkormányzat a szemétszállítás díját vállalja 
át (egész éves támogatás esetén március 31-ig 
be kell adni a kérelmet). Szintén igényelhető a 
rászorultaknak a téli fűtéshez való segítség. 
Az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, csa-
ládsegítő és gyemekjóléti szolgálatot, támo-
gatói szolgáltatót a nyíradonyi gesztorsággal 
társulási formában látjuk el. Törekszünk a 
jelzőrendszeres segítségnyújtás fejlesztésére. 
Új szolgáltatás a népkonyha, aki szükségét érzi, 
hétköznaponként egy adag meleg ételhez jut-
hat a Művelődési Háznál. Önkormányzatunk 
továbbra is támogatja a civil szervezeteket. 

Nagy feladat a közfoglalkoztatás hasznos és 
értékteremtő megvalósítása. Többek között 
növénytermesztés, sertés-és tojótyúktartás, 
külterületi utak karbantartása, savanyítás, 
száraztészta gyártás tartozik az ebben a mun-
kakörben dolgozóink feladatköreibe. A munka 
megkönnyítése érdekében eszközbeszerzés 
is történt, melyet segített a Belügyminiszté-
rium által teljesítményünk elismeréseként 
rendkívüli támogatásban való részesítésként 
kapott 10 millió forint is. Helyi mintaboltot is 
szeretnénk kialakítani a leendő piac területén.

Közös az önkormányzati hivatalunk Nyíráb-
rány Nagyközség Önkormányzatával, köszönet 
Nyíri Béla volt polgármester úrnak, Nagy Lajos 
polgármester úrnak, és Dr. Csősz Péter jegyző 
úrnak a jó együttműködésért. Külön köszönet 
illeti a fülöpi kirendeltségen dolgozókat. Hálá-
sak vagyunk a Képviselő-Testület tagjainak, 
a hivatal és az önkormányzati intézmények 
dolgozóinak a munkájukért, és a rendezvé-
nyeken (melyeket a jövőben is meg fogunk 
rendezni) való példaértékű segítségükért. Az 
egyházakat lehetőségeink mérten továbbra is 
támogatjuk.

Polgármester úr elmondta, az Óvoda fel-
újítása, akadálymentesítése megtörtént, a 
belvízelvezetés kialakítása szintén megtör-
tént, de további fejlesztésekre nyújtottunk 
be pályázatot. A Néri Szent Fülöp Katolikus 
Általános Iskola energetikai korszerűsítése 
befejeződött. Szintén megtörtént a Civilház és 
a Hétszínvirág Biztos Kezdet Gyerekház kiala-
kítása. Az utak karbantartásához munkagépet 
szereztünk be, és reményeink szerint a piac is 
minél hamarabb megépülhet. Folyamatban 
van a közvilágítás korszerűsítése, figyeljük a 
pályázati lehetőségeket egy esetleges bentlaká-
sos idősek otthonának a kialakítására. Humán 
kapacitások keretében is nyertünk pályázatot 6 
település részvételével konzorciumi formában, 
a tanyafejlesztési program keretében pedig 
sátort szereztünk be. Testvértelepülésünk-
kel, Érbogyoszlóval közös rendezvényekre és 
eszközbeszerzésre nyílt lehetőség. A LEADER 
pályázat kereteiben autóbuszt szereztünk, és 
rendezvényeket, programokat valósítunk meg, 
illetve önkormányzatunk támogatta az egyhá-

zak és civil szervezetek pályázati benyújtását. 
Bölcsőde építésére érkező kérelmünk is pozitív 
elbírálást kapott. A KEHOP – szemléletformá-
lás, járdák építése támogatással és önerőből, 
DJP által informatikai eszközök elhelyezése 
a Művelődési Házban, a sportpályán rekortán 
pálya építése témái is szóba kerültek.

A Nyíradonyi Járási Hivatal minden hétfőn 
13 órától 15:30-ig ügyfélfogadást tart hivata-
lunkban, kérjük a lakosokat, vegyék igénybe 
szolgáltatásaikat. A közvilágítás karbantartá-
sát a Berettyó-Vill Kft végzi. A szilárd hulladék 
szállításában is változások történtek, a szelek-
tív hulladék gyűjtése  zsák helyett edényben 
történik. Az iskola életében pozitív változás, 
hogy egyházi fenntartásba került.

Köszönettel tartozunk Tasó László országy-
gyűlési képviselő úrnak, és a Hajdú-Bihari 
Megyei Önkormányzat részéről Pajna Zoltán 
elnök úrnak, és Tasi Sándor alelnök úrnak. 
Polgármester úr megköszönte a Képviselő-Tes-
tületnek, a munkatársainak, az intézmények 
dolgozóinak, egyházaknak, civil szervezetek-
nek, és a tisztelt lakosságnak a munkáját, támo-
gatását, türelmét, és megértését. Büszkeséggel 
tölti el, hogy ilyen helyen él.

Ezt követően Asztalos János, alezredes úr 
a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetője 
beszámolt arról, hogy nehéz évük volt, sokan 
szereltek le, de jöttek új rendőrök is, ezért fel-
adataikat el tudják látni! Felhívta a lakosság 
figyelmét az év ezen szakaszában gyakran 
előforduló bűncselekményekre, és mindenkit 
arra kért, legyen óvatos.

Kiss Gábor, a Tender Terv Kft képviseleté-
ben a Fülöpön megvalósuló belvízelvezetési 
beruházásokról beszélt, majd kitért arra, hogy 
a víz nagy kincs, és a készletünk a világban 
nem végtelen, ezért tanácsokat adott annak 
hatékony felhasználási lehetőségeiről.

Hutóczki Péter polgármester úr a közmeg-
hallgatás végén mindenkinek megköszönte a 
jelenlétét és a figyelmet, majd nyugodalmas, 
szép estét kívánt a résztvevőknek.

Török Tamás 

Közmeghallgatás
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November végén
 a Ligetalja Gyógyfürdőben és Termál Hotelben

2019. november 28-án, csütörtökön volt 
szerencsém ellátogatni a Fülöp és Penészlek 
között található Ligetalja Gyógyfürdőbe és 
Termál Hotelbe.  Az időjárás nem a legszebb 
arcát mutatta, de a hely szépsége elfeledteti az 
emberrel a szemerkélő eső okozta kellemetlen-
séget, és lenyűgözi a szemeket a látvány, mely 
ideérve fogadja az érkező vendégeket. A gyógy- , 
üdülő- és vendéglátó helység folyamatosan 
fejlődik, és bővíti szolgáltatásait, megpróbál 
minden turisztikai elvárásnak megfelelni.

Borbély Szilvia kalauzolásával elsőként a 
szálloda gyógyászati részlegét tekintettem 
meg. Az itt található gyógykezelések és gyógy-
kúrák TB támogatottan is igénybe vehetőek, 
sőt rászorultsági alapon (havi jövedelemhez 
kötötten) Fülöp Község Önkormányzata az 
500 Ft/alkalomra szóló kezeléseket maximum 
10.000 Ft erejéig támogatja, melyet a megfe-
lelő igazolások ellenében utólag fizet meg. A 
reumatológus szakorvos minden csütörtö-
kön 8 órától 14 óráig rendel, a vizsgálathoz 
előzetes bejelentkezés szükséges, de ha már 
reumatológus által kiállított kezelőlappal 
érkezik a vendég, akkor akár az érkezés napján 
igénybe veheti a kezeléseket. Jelentkezni a 

06-70-677-04-82-es telefonszámon lehet. 
A kalciumos, nátriumos, hidrogén-karbo-
nátos, magas sótartalmú gyógyvíz (a 3 órás 
gyógymedencés fürdés TB támogatással 500 
Ft) elsősorban derékfájásban és térdartró-
zisban szenvedő betegeken segít.Népszerű a 
víz alatti gyógytorna (TB támogatással 500 
Ft, támogatás nélkül 2000 Ft) is, melyet el-
sősorban a mozgásterjedelem növelésére, 
izomerősítésre, koordináció javításra, kerin-
gés fokozásra, erő és állóképesség növelésre 
használjuk, de a légzés szabályozását is  segíti. 
Az iszapkezelésnek(TB támogatással 500 Ft, 
támogatás nélkül 2000 Ft) ödémaellenes, 
mélytisztító hatása van, fertőtlenít, fokozza 
a vérkeringést, lazítja az izmokat, és hidra-
tálja a sejteket. A parafangó-kezelés idült 
gerinc-és végtagízületi gyulladás, artrózis, 
gerincmeszesedés és izomfájdalmak esetén 
alkalmazható eredményesen. Az orvosi gyó-
gymasszázs (15 perc TB támogatással 500 Ft, 
támogatás nélkül 2000 Ft, igénybe vehető 
még támogatás nélkül 30 perc: 3000 Ft, 50 
perc: 5000 Ft) lazítja az izmokat, ezáltal ja-
vítja a vérkeringést, csökkenti a fájdalmat, 
helyreállítja a bőr és az izomzat rugalmas-

ságát. Rendelkezésre állnak a reumatológián 
önköltséges kezelések is (esetenként 2000 
Ft): elektro terápia, ultrahang, lézerterápia, 
mágnesterápia-BÉMER 3000.

A helység rendelkezik kozmetikai szolgálta-
tással is, igénybe lehet venni arc- és testkeze-
léseket, lehetőség van ránc- és ajakfeltöltésre, 
de sminkelő, szolárium és frissítő masszázs 
is található itt.

A gyógyászati részleg után átsétáltunk a 
wellness-részlegre, ahol a termálfürdő mellett 
sókabin, infraszauna, jacuzzi, merülő meden-
ce, gyermekpancsoló, és csúszdás medence 
lelhető fel használatra, mely szeptembertől 
májusig hétvégente van nyitva, a szabadtéri 
strandmedence pedig természetesen nyáron 
működik. Hamarosan a klubhelység is meg-
épül, bővítendő a szolgáltatásokat. 

Természetesen a nevéből adódóan meg is lehet 
szállni ezen a gyönyörű helyen, a hotelben szobák 
és apartmanok is várják a kedves vendégeket 
fitneszteremmel és konferencia teremmel, lehet 
itt horgászni, vizibiciklizni, bográcsozni, egy-
szóval érdemes családostól is idejönni, minden 
korosztály jól fogja érezni magát.

Utoljára az étteremben jártunk, amelyben 
akár 70-80 fő is elfér, és igénybe lehet venni 
különböző rendezvényekre is. Az épület te-
raszrésszel is rendelkezik, melyet hamarosan 
bővíteni fognak, és alkamunk lesz télen is a 
panorámában (lenyűgöző a kis kápolna lát-
ványa a horgásztó partján)   gyönyörködni. 
Menü is rendelhető hétköznaponként, melyet 
elvitelre is szolgálnak.

Aki gyógyulni, pihenni, szórakozni akar, 
megtalál minden lehetőséget a Ligetalja 
Gyógyfürdő és Termál Hotelben, és nem is 
kell messzire utaznia, sőt, a tulajdonosok re-
ményei szerint a buszközlekedés is jobban 
megoldott lesz az eddigieknél. Az üzemel-
tetőknek köszönhetően itt a megyehatáron 
is színvonalas körülmények között tudjuk 
eltölteni szabadidőnket, és az alkalmazottak 
kedvessége is hozzájárul ahhoz, hogy kicsiny 
községünktől pár kilométerre is jól érezze 
magát minden generáció.

További információk: 
https://ligetaljatermalhotel.hu/

Török Tamás

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró előadása
2019.november 13-án, szerdán dél-

után fél 3-kor vendégek érkeztek a Néri 
Szent Fülöp Katolikus Általános Isko-
lába a testvériskoláinkból, Geszteréd-
ről és Nyíracsádról.

A MAGYAR NYELV HETE alkalmá-
ból elfogadta a meghívásunkat Széplaki 
Erzsébet érdemes tankönyvíró, akinek 
a nyelvtan tankönyveiből és munka-
füzeteiből tanítok a felső tagozatban.

A téma a szövegértés fejlesztésének 
módszerei alsó és felső tagozatban 
volt. Az előadás során csoportmun-
kára is sor került, mint a tanórákon. 
Hasznos, tanulságos és gyakorlatias 
módszerekkel ismerkedhettünk meg a 
délután folyamán (még piros pontokat 
is gyűjthettek a csoportban munkál-
kodó tanárok).

Az érdemes tankönyvírónk elhozta 
a legújabb módszertani kiadványait is, 
amelyeket majd szorgalmasan tanul-
mányozunk, és a diákjainkat haszno-
sítható tudással felvértezve engedjük 
tovább.

Bábel Katalin   
magyartanár   

„egyfelé igyekszünk és másfelé sodornak”

Amikor Bánházán a templombúcsús 
szónok voltam, azt mondtam, hogy szent 
helyen vagyunk, mert szent az a hely ahol 
születtünk, ahol elődeink éltek, mert min-
den hely szent, ahol Istennel találkozha-
tunk. Valahogyan mindannyian „egyfelé 
igyekszünk és másfelé sodornak”, így voltak 
ezzel adventünk főszereplői is. Egy képet 
szeretnék elétek tárni, még mielőtt Mária 
elmegy Erzsébethez, vajon hogyan búcsú-
zott el József szerelmétől, Máriától. Biztos 
ilyeneket mondott szerelmének: Vigyázz 
magadra, nem mehetnék én is veled? ; Hiá-
nyozni fogsz, siess vissza, siess haza, várlak, 
alig várom, hogy újra lássalak. Szörnyen 
fájhatott neki hogy Mária három hónapon 
keresztül távol volt, és nem láthatta minden 
nap, szörnyű érzés lehetett. Valahol ez az 
advent, hogy fáj, szörnyen fáj Istenre várni, 
hogy kell várni rá, hogy alig várom, hogy 

lássam az Istent, hogy mérhetetlenül hi-
ányzik az Isten, hogy azt mondjuk az Isten-
nek, hogy siess vissza hozzám, hogy vágyok 
veled lenni, kérlek, siess haza hozzám, és 
ez nem beteljesületlen vágy és várakozás. 
Nem olyan hiány, ami nem fog megszűnni. 
Biztos, hogy úgy telt minden napja, hogy 
lelkem keresi a lelkedet, és érezte, hogy 
leragadt, letapadt lelke mindennap meg-
indult, megmozdult, hogy összeszorult a 
szíve, és könnyes csillogó szemmel várta 
Máriát. Így végezte mindennap a munkáját, 
aggodalommal, szíve fájdalmával és hiányá-
val, és azzal az örömmel és vággyal, hogy 
nemsokára láthatja szerelmét. Mekkora 
áldozat, milyen lélekőrlő bizonytalanság. 
Mi lesz, ha nem jön vissza, ha késik, ha tör-
ténik vele valami? Ezt érzem Józsefnél, 
hogy minden áldozata ebből a fájdalmas 
örömből fakadt, hogy viszont fogom látni 

őt. És itt vagyunk mi, akik azért hozunk 
áldozatot, hogy örömünk legyen, hogy na-
gyon megtanultuk azt, hogy az örömért meg 
kell szenvedni, annyira tudjuk nagypéntek 
teológiáját (a szenvedés teológiáját), hogy a 
vágy és az öröm teológiáját elfeledtük. Azért 
kelünk korán adventben, roratéra, azért 
hozunk áldozatot, hogy örömünk legyen 
karácsonykor, hogy megszülessen egy érzés 
vagy egy mondat, egy gondolat, ami örömet 
szül az emberben. Ezért rendezzük be az 
életünket úgy, hogy majd helyet kapjon az 
öröm. Jeremiás próféta írja: „Bizony, a népek 
bálványai hiábavalók. Hiszen egy fát vágnak 
ki az erdőben, a mesterember keze készíti 
el baltával. Ezüsttel és arannyal díszítik, 
szögekkel és kalapáccsal rögzítik, hogy ne 
inogjon. Olyanok, mint madárijesztő az 
uborkaföldön: nem beszélnek, hordozni kell 
őket, mert menni sem tudnak. Ne féljetek 
tőlük, mert nem tudnak ártani, mint ahogy 
jót is hiába várnátok tőlük! Nincs hozzád 
hasonló, Uram!” Madárijesztőktől várjuk 
karácsony örömét? „egyfelé igyekszünk 
és másfelé sodornak”, bálványokkal népe-
sítjük be a házunkat, álérzésekkel töltjük 
meg a szíveinket. Nemde József módjára, 
örömünkből kellene fakadjon minden áldo-
zatunk. Nemde az öröm kellene felkeltsen 
bennünket reggel, hogy lehet ma beteljese-
dik, ma hozzám eljön az Isten, ma hozzám 
siet haza az Isten, hogy ma vége szakad 
a hiánynak, hogy ma vége szakad szívem 
szorongásának, hogy megláthatom az Is-
tent. Induljunk az adventi örömtől rögös 
úton, mert „utazásunk jelenti az életet, itt 
megérkezni soha soha nem lehet”.

Nagy Csaba 
iskolalelkész



2019. DECEMBER 2019. DECEMBER12 13FÜLÖPI HÍREK FÜLÖPI HÍREK

Egészségnap az óvodában

FAVÉT 2019

DÖK nap és Szent Erzsébet nap 
a Néri Szent Fülöp 

Katolikus Általános Iskolában
Minden ősszel, amikor a természet bővel-

kedik zamatos, vitamindús termékekben, 
egészségnapot tartunk az óvodában. Erre az 
alkalomra vendégeink a szülők, nagyszülők 
is, akik aktív részesei a programjainknak.

Idén október 24-én került megrendezésre 
az egészségnap, egy napfényes csütörtök déle-
lőttön. A kedves szülők, nagy szülők szívesen 
fogadták invitálásunkat, és szép számban 
jöttek el, hogy a gyerekekkel együtt kézmű-
veskedjenek és termésbábokat készítsenek. A 
felajánlott finom gyümölcsökből a dajka nénik 
ízletes salátát készítettek, amelyet együtt 
fogyaszthattunk el, szomjunkat pedig frissen 
préselt gyümölcslével olthattuk.

A gyermekekkel azokban a napokban sokat 
beszélgettünk az egészséges táplálkozásról, a 
vitaminok fontosságáról, így annak a hétnek 
méltó zárása volt ez a nagyszerű alkalom. 
Köszönjük vendégeinknek a felajánlott termé-
keket, hogy fontosnak tartották, hogy velünk 
töltsék ezt a délelőttöt. Váljon mindannyiunk 
egészségére, várjuk önöket jövőre is.

Tóthné Nagy Ágnes   

Idén, 2019. november 16-án, XVI. alkalom-
mal rendezték meg a „Fiatalok a világ életéért” 
(FAVÉT) találkozót Nyíregyházán a Szent Imre 
Gimnáziumban. Iskolánkat a 6., 7. és 8. osztályos 
tanulókból álló 12 fős csoport képviselte.

A regisztrációt követően különböző előadáso-
kat hallgattunk meg a rendezvény tematikájával 
kapcsolatban. A nap témája a Kenyér és Bor volt.

Először Dr. Fábry Kornél atya bemutatta a 
2020. szeptember 13-20. között Budapesten 
megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus ünnepségsorozatot, melyre 
már a világ 49 országából jelezték részvételüket.

Budapest először 1938-ban rendezte meg ezt 
a rendezvényt. Ettől kezdve van kivilágítva a 
Lánchíd, és a Hősök tere is ekkor kapta meg a 
mai, végleges képét. A Kongresszus célkitűzése: 
Krisztus ünneplése, imádása az Oltáriszentség-
ben és a katolikus hívek hitének megerősítése.

A nyitó szentmise 2020. szeptember 13-án 
16 órától kerül megrendezésre a Puskás Ferenc 
Stadionban, mely elsőáldozással lesz egybekötve, 
ahová már 3500 gyerek jelentkezett. Jelenleg még 
nyitott a regisztráció, így aki szeretne, az iec2020.
hu oldalon tud regisztrálni az eseményre.

A Kongresszus programja után az eucharisz-

tikus csodákról mesélt az atya. A miracolieuca-
ristici.org oldalt ajánlotta, ahol a világ minden 
tájától megtörtént csodákról olvashatunk.

A második előadást Orosz István Mokioszt gö-
rög katolikus diakónus tartotta, aki a kenyérről, 
mint az Eucharisztia szerves részéről beszélt. 
Majd a Debreceni Egyetemről Dr. Rakonczás 
Nándor prezentációját ismerhettük meg a sző-
lő termesztéséről, a borászat kialakulásáról, 
történetéről.

A közös szentmise előtt Kismisztérium játékot 
figyelhettünk meg, amelyet a helyi diákok szer-
veztek meg és adtak elő. A szentmisét Palánki 
Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök 
tartotta. A délután folyamán újabb miszté-
riumjátékot láthattunk. Az ó- és újszövetség 
fontosabb történetét dolgozták fel a Szent Imre 
Katolikus Gimnázium diákjai.

Búcsúzáskor a szervezők egy apró ajándékkal 
kedveskedtek nekünk. A résztvevő diákok fel-
töltődve és lélekben gazdagodva térhettek haza.

„Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, 
az bennem marad, és én őbenne.”

(Jn 6,56)

Pósán Györgyné

2019. november 15-én, pénteken diák-önkor-
mányzati napot tartottak a Néri Szent Fülöp 
Katolikus Általános Iskolában, s egyúttal Szent 
Erzsébetről is megemlékeztek az ünnepéhez 
közeledve.

Reggel 9 órakor a római katolikus templom-
ban szentmisével kezdődött az esemény, ahol 
a szentbeszédben Eiben Tamás atya a kivá-
lasztottságról, a megbocsátás és a jó cselekedet 
fontosságáról elmélkedett nagy magyar szen-
tünk példája nyomán, majd a szertartás végén 
Hadnagy Ivett és Szilágyi Ádám saját szerze-
ményű verseit szavalták el Árpád-házi Szent 
Erzsébetről. Ezt követően az 5. osztályosok 
Popovics Ferencné igazgatónő és Gajdos Dóra 
tanárnő felkészítésével eljátszották a szegények 
és nélkülözők segítőjének az élettörténetét.

Az iskolába visszatérve a tízórai és a szülők 
által működtetett büfében (ahol zsákbamacs-
kát is lehetett kapni) való vásárlást követően 
Tóthné Zágon Mónika DÖK segítő pedagógus 
ismertette a mai programot. A DÖK király-je-
löltek felöltöztetése közben az alsósok rózsát 
készítettek papírból, míg a DÖK tagok egy 
rózsabokrot ültettek az iskola előtti kertben, 
hiszen ünnepelt szentünk 
életében is fontos szerepet 
játszott ez a szép virág. A 
nevelői szobában Tuli-
pán Anita segítségével a 
gyermekek „elleshették” a 
kovásszal készült kenyér 
létrejöttének rejtelmeit, 
sőt maguk is részesei le-
hettek a mindennapi be-
tevő „megalkotásának”, 
és meg is kóstolhatták 
a „végeredményt”. Késő 
délelőtt elérkezett a vár-
va-várt pillanat, hatalmas 
szurkolás és hangorkán 
közepette az osztályok 
bevonásával megválasz-
tották a DÖK királyt, 
mely megtisztelő címet 
az 5. osztályos Rózsa 
Máté kapta, majd az első 
és ötödik osztályosok fo-

gadalomtétele következett, ahol a diákok kis 
ajándékban is részesültek. A déli és kora délutáni 
órákban kincskereső játékban vettek részt a 
tanulók, ahol a különböző állomásokon Szent 
Erzsébet rózsáit gyűjthették. A „várakban” kü-
lönböző feladatokat kellett megoldani, többek 
között festés, rajzolás, kirakó játék, sakktábla 
összeállítás, állatok felismerése és jellemzése, 
akadálypálya, labdadobás és elkapás lepedő-
vel, honismeret, szentek életével kapcsolatos 
játékok, illetve kártyavár építése szerepelt a 
sokszínű vetélkedőben. A gyerekek nagy kedvvel 
vettek részt a feladatok megoldásában, hiszen 
itt is sokat tanulhattak, de azért mégis szóra-
koztatóbb volt, mint egy hagyományos tanóra. 
Az ebéd előtt a tornateremben Szent Erzsébet 
életével ismerkedhettek a diákok diavetítés 
formájában, majd ezzel kapcsolatban különböző 
kérdésekre válaszolhattak a tanulók, melyet 
feldobott az a tudat, hogy a helyes válaszokért 
csoki járt jutalomként.

Köszönjük szépen a mai napot a Néri Szent 
Fülöp Katolikus Általános Iskola vezetőségé-
nek, pedagógusainak, Eiben Tamás atyának, a 
szülőknek, és természetesen az iskola tanonca-

inak. Sok élménnyel és is-
merettel gazdagodva tér-
hettek haza a gyermekek, 
reméljük, jövőre hasonló-
an jó programokkal ismét 
sikerül emlékezetessé 
tenni mindenki számára 
a Szent Erzsébet napjával 
egybekötött DÖK napot.

„Erzsébet, a szent imái-
ban kérlelte Istent,

ha irgalmas és kegyes, a 
szegényen segítsen.

Ételt, italt adjon a földi 
halandónak,

a síró gyermeknek, a 
mezőn dolgozóknak.”

(részlet Tamás István: 
Árpád házi Szent Erzsé-
bet című verséből)

Török Tamás  

Dobogón 
várjuk a tavaszt

A 2017-2018-as szezonban labdarúgó csapatunk 
a 4. helyen végzett a megyei III. osztályú bajnokság 
északi csoportjában. Az idén szintén szerettünk 
volna hasonló, vagy esetleg még jobb eredményt 
produkálni, ezért próbáltuk egy kicsit a játékoskere-
tet is erősíteni, de meghatározó távozóink is voltak.

Nos, a bajnokság egyáltalán nem úgy indult, 
ahogy azt terveztük, Sárándon beleszaladtunk 
egy 8-3-as vereségbe, és a következő meccset is elég 
nyögvenyelősen hoztuk Vámospércs II ellen 2-1-re. 
Utána 2 fordulót pihentünk, hiszen Mikepércs 
visszalépett, Hajdúhadház II csapata pedig nem 
jött el (természetesen ez utóbbi meccset 3-0-al 
nekünk igazolták). Következett Hajdúbagoson egy 
újabb fiaskó (2-3), aztán Hosszúpályi II csapata 
ellen egy drámai mérkőzésen emberhátrányban 
2-4-ről nyertünk 5-4-re, 3 gólt szerezve az utolsó 12 
percben. Hajdúdorogon az akkori éllovast meglepve 
simán, 4-0-ra lehoztuk a derbit, majd sajnos a mu-
mus Derecske csapata ismét megvert bennünket 
Fülöpön(1-2). Hajdúszoboszlón 2-0-ra kaptunk 
ki, Hajdúsámsont itthon vertük 8-3-ra, ezeken a 
játéknapokon már a megszűnt nyíracsádi csapatból 
ideigazolt játékosok is szóhoz jutottak. Újabb pihe-
nő után (Hajdúszovát együttese is visszalépett) 
Nyírábrányban nyertünk 2-1-re, majd Hortobágy 
gárdáját az utolsó fordulóban 5-1-re győztük le.

Jelenleg 7 győzelmünk, és 4 vereségünk van, 
amellyel a tabella 3. fokára küzdöttük magunkat. 
Reményeink szerint sikerül ezt a helyezést meg-
őriznünk, azt hiszem, ezzel a csapatot kedvelők is 
elégedetten csettintenének a tavaszi szezon végén. 
Nagyon szépen köszönjük a támogatást és a segít-
séget Hutóczki Péter polgármester úrnak és Fülöp 
Község Önkormányzatának. Hálásak vagyunk a 
küzdelemért és a szép eredményekért játékosaink-
nak, köszönet illeti a mindig valami újdonsággal 
előrukkoló szurkolóinkat, a segítőkész elnökségi 
tagokat, Bányai Imrét és Jekk Gergőt, Sándor László 
edzőt, és természetesen a pályagondnokunkat, a 
rendet és fegyelmet szerető Csák Pált. Kérjük a 
fülöpi lakosokat, jöjjenek tavasszal is, és buzdítsák 
a csapatunkat, mert ezek a fiúk megérdemlik. 
HAJRÁ FÜLÖP!

Török Tamás  

Vésztői 
ARANY

A Vésztőn megrendezett XIII. Vass Lajos 
Népzenei Verseny elődöntőjén vett részt a 
Piros Mályva Népdalkör 2019. november 
24-én. A szakmai zsűri értékelése alapján 
ARANY fokozatot értünk el és így tovább 
jutottunk a középdöntőbe.

2019. december 7-én újabb versenyen, 
minősítésen vettünk részt Nyíradonyban, 
a KÓTA – Magyar Kórusok, Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövetsége rende-
zésében. Itt kiváló minősítést értünk el, 
és továbbjutottunk a országos minősítő 
megmérettetésre. 

Sulina Erika
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Hozzávalók 
a sertéstarjához:

• 1,5 kg tarja

• só, bors, őrölt kömény 
(ízlés szerint)

• 40 dkg rizs

Hozzávalók a gombás 
rizshez:

• 40 dkg rizs

• 2 dl olaj

• só, bors

• kis üveges gomba

Hozzávalók a párolt zöldséghez:

• 40 dkg zöldségkeverék

• 5 dkg vaj

• ételízesítő

• szerecsendió

Elkészítése:

A tarját sózzuk, borsozzuk, ki-
zsírozott tepsibe tesszük. A tete-
jét megszórjuk őrölt köménnyel, 
pici vizet öntünk alá, és fólia alatt 
készre sütjük.

Elkészítjük a rizst, amihez 
gombát adunk.

A zöldségkeveréket vajban 
megpároljuk, szerecsendióval 
és ételízesítővel ízesítjük.

A tarját szeleteljük, és ízlésesen 
a rizshez és a zöldségre rakjuk.

Jó étvágyat kívánok hozzá!
Boldog karácsonyi ünnepeket 

kívánok mindenkinek!

Popovics Attila  

Karácsonyi mézes sütemény 
Hozzávalók:

• 80 dkg liszt

• 2 csomag sütőpor

• 2 evőkanál fahéj

• 4 egész tojás

• 4 evőkanál olvasztott 
méz

• fél RAMA margarin

• 25 dkg porcukor

Hozzávalók a mázhoz:

• 1 tojásfehérje

• 15-20 dkg porcukor

A hozzávalókat összedolgozzuk. Pihentetjük pár órát, majd vékonyra 
nyújtjuk, aztán szaggatjuk. 180 fokos sütőben 8-10 percig sütjük, 
vigyázva, hogy ne száradjon ki. A mázhoz 1 tojásfehérjét kikavarunk 
15-20 dkg porcukorral. Díszítjük. A máz hamar szárad rajta.

Jó étvágyat kívánok!

Faluvégi Magdolna   

Gasztronómia rovat

60. házassági 
évforduló

90. születésnap Gyémántlakodalom

60. házassági évforduló

2019. november 11-én ünnepelte Rácz József 
és Kiss Erzsébet a gyémántlakodalmukat. Egy-
más melletti kitartásuk és szeretetük hosszú 
éveken át erősödött, az örömök és gondok közös 
megélése egységgé formálta a házaspárt, mely-
nek köszönhetően megélhették ezt a szép jubile-
umot. Kerek évfordulójuk alkalmából Hutóczki 
Péter polgármester úr Fülöp Község Önkor-
mányzata és kicsiny községünk lakói nevében 
köszöntötte őket. Isten áldását és jó egészséget 
kívánunk a házaspárnak és szeretteiknek!

2019. november 12-én töltöt-
te be 90. életévét Szabó Margit. 
A sok-sok év alatt az örömök 
mellett nehézségek is kísérték 
az útját, de pozitív életfelfogása, 
kitartása és jósága révén ezeket 
a godokat is leküzdötte. Margit 
néni életkora is bizonyítja, hogy 
szeretteiért való odaadása, élni 
akarása megsokszorozta erejét. 
Hutóczki Péter polgármester 
úr Fülöp Község Önkormány-
zata és településünk lakóinak 
nevében köszöntötte őt! Isten 
éltesse sokáig Margit nénit és 
szeretteit jó egészségben!

Az idei esztendő november 18. napján 
Vajtu József és Gábri Borbála szép évfordu-
lóhoz érkezett, ugyanis ezelőtt 60 évvel fo-
gadtak örök hűséget egymásnak. A sok-sok 
év alatt mindig kitartottak házastársuk 
mellett, akár örömben, akár gondban. Isten 
és egymás iránti szeretetük mindvégig 
megmaradt, s bizony a bánházi kápolna 
gondnoksága, az egyház szolgálata mind a 
mai napig elképzelhetetlen nélkülük, s ter-
mészetesen szép évfordulójukért is „másik 
otthonukban” adtak hálát Gondviselő-
jüknek. Hutóczki Péter polgármester úr 
Fülöp Község Önkormányzata és szeretett 
településünk lakói nevében köszöntötte 
őket. Isten áldását és jó egészséget kívá-
nunk a gyémántlakodalmas házasoknak!

2019. november 25-én Török János és Vincze 
Ilona nagy napnak örvendhetett, hiszen pontosan 
60 évvel ezelőtt fogadtak örök hűséget egymás-
nak. A hosszú évek alatt sok megpróbáltatásban 
volt részük, de egymás iránti szeretetük egy pilla-
natig sem lankadt. Az örömök és nehézségek csak 
erősítették a kitartásukat, s mind a mai napig 
ugyanúgy tekintenek házastársukra, mint ami-
kor 1959-ben kimondták az igent. Hutóczki Péter 
polgármester úr Fülöp Község Önkormányzata 
és kicsiny községünk lakói nevében köszöntötte 
őket. Isten áldását és jó egészséget kívánunk 
gyémántlakodalmuk alkalmából!

Sertéstarja gombás rizzsel 
és párolt zöldséggel

Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról

Élménypedagógiai előadás és foglalkozás

2019. október 22-én a Néri Szent Fülöp Kato-
likus Általános Iskola 7. osztályos diákjai Tóth-
né Zágon Mónika osztályfőnök felkészítésével 
megemlékeztek az 1956-os forradalomról és 
szabadságharcról.

Az ünnepi műsor a Himnusz közös meghall-
gatásával és éneklésével kezdődött, majd Sinka 
István: Üdv néked Ifjúság! című vers elszavalása 
után az iskolásaink röviden elmesélték a 63 évvel 
ezelőtti eseményeket, majd diavetítés formájában 
a szemünk előtt is megjelentek a hősi pillana-
tok képes emlékei. Buda Ferenc: Pesten esik a 
hó költeményének szavalatát követően a Szózat 

dallamaival fejező-
dött be a szép 56-os 
múltidézés.

2019. október 23-
án megmozdult a föld 
szeretett hazánkban. 
Egy nemzet ébredt 
fel, és kérte vissza 
jogosan szabadságát. 
Nem tűrték tovább 
az elnyomást, a ha-
zug propagandát, a 
szépnek, demokra-
tikusnak álcázott 
kommunista rend-
szert. Elég volt, in-

kább választották a halált, minthogy egy olyan 
országban éljenek, melynek semmi köze az állam-
alapító királyunk által megálmodott, keresztény 
erkölcsökre épülő hazához. Küzdöttek a szovjet 
diktatúra ellen, s noha a „nagy” nyugati nemze-
tek magukra hagyták nemes eszmékért harcoló 
hazánkfiait, mégis boldogan szálltak szembe az 
óriási többségben lévő túlerő és a „vörös” páncélo-
sok ellen. Nem volt esély egy hatalmas birodalom 
ellen győzni, de mégis nyert nemzetünk, mert a 
sok vér nem hiába folyt el, minden nép e földön 
megtudhatta, létezik egy Magyarország, mely 
lelkében akkor is szabad marad, ha idegen esz-

méket próbálnak rá erőltetni.
„Miért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Miért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
mert egy nép azt mondta: „Elég volt. „”
(Részlet Márai Sándor: Mennyből az angyal 

című verséből)
Ez a forradalom elbukott ugyan, de hatásai ré-

vén mégis legnagyobb nemzeti ünnepeink közé 
számít, hiszen a szabadság eszméje mindig is a 
legfontosabb volt nemzetünk számára bő ezeréves 
fennállásunk során. Olyan csata volt ez, melyből 
Dávid vesztesen került ki Góliát elleni harcából, 
mégis erkölcsi győztesként hagyhattuk el a harc-
teret, mert egy kis nemzet szembe mert nézni a 
hatalmas birodalommal, s megráncigálta az orosz-
lán bajszát. Ha a magyarok tekintetét vizslatják, 
abból a szabadság szeretete tükröződik vissza, 
őseinktől örököltük eme nemes tulajdonságot. 
Él egy nép, s élni is fog, még akkor is, ha ez nem 
tetszik mindenkinek!

„Hordja a szél a földön 
Viszi a szél az égen 
Pesten esik a hó 
Nyílt sebre friss kötésnek 
Pest talpig hófehérben.”
(Részlet Buda Ferenc: Pesten esik a hó című 

verséből)
Török Tamás

Nagy Attiláné hittanár előadása november 4-én 
a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában:

Az élménypedagógia nem új dolog, hiszen az 
ember már a kezdetek kezdetén élményekből 
tanult. Ha elment vadászni, megkergette a 
kardfogú tigris, akkor ez egy élmény volt. Ha 
életben maradt, akkor feldolgozás következett, 
levonta a tanulságot, hogy melyik állathoz nem 
mehet közel. Ha meg nem menekült meg, akkor 
is feldolgozás következett. Hiszen megette a 
tigris, de a többieknek ez tanulság volt, hogy 
az adott állathoz nem szabad túl közel menni.

Tehát az élménypedagógia lényege nagyon 
röviden a szociális kompetenciák felismerteté-
se és fejlesztése élmények segítségével. Ezek az 
élmények laboratóriumi körülmények között 
irányítottan zajlanak, és játékos formában 
történnek. A facilitátor ( foglalkozás irányítója) 
feladata, hogy végig vezesse a tanulókat az él-
ménytől a feldolgozáson át a megbeszélésig.  Ha 
ezek a foglalkozások nem jutnak el a feldolgozás 
és megbeszélés szakaszáig, akkor csak a játék 
szintjén maradnak, és nem történik fejlődés. 
Nagyon lényeges a fokozatosság elve. Addig 
nem tudnak az osztályok együtt működni, míg 
meg nem tanulnak először párban, majd kis 

csoportban (2-4 fő), később nagyobb csoport-
ban (8-10 fő), s végül teljes osztálylétszámmal 
dolgozni. Ez a módszer erre is nagyon jó. 

A mai világunkban az oktatás próbálja fel-
venni a gyorsan változó világgal a versenyt, 
keresi a különböző módszereket, és lehetősé-
geket, hogy elérje a célját. Az élménypedagógia 
egy módszer a pedagógusok kezében. Nem 
alternatívája, hanem kiegészítője az oktatás 
eszköztárának, egy lehetséges válaszút.  A 
szociális kompetenciák felismerésére és fej-
lesztésére nagyon jól használható.  Harminc 
szociális kompetencia van, mely a mai világban 
nagyon nehezen fejleszthető.  

Ez a módszer kimozdítja a gyerekeket a meg-
szokott környezetükből, lehetőséget és motivá-
ciót ad azoknak a gyerekeknek, akik egyébként 
motiválatlanok, vagy kevésbé ügyesek a napi 
oktatás során. A magyar oktatás sajnos a telje-
sítmény kényszer bűvkörében él. A munkaerő 
piacon pedig inkább a csapat teljesítmény, az 
együttműködő képesség, jó kommunikáció, 
empátia és ehhez hasonló kompetenciák kel-
lenek. Az oktatásnak erre is ki kell terjednie. 
De mint minden módszer és lehetőség, ez sem 
működik a család és a szülők segítsége nélkül. 

Nekik partnereknek 
kell lenniük az okta-
tásban, hiszen közös 
érdekünk, hogy a fel-
növekvő nemzedék 
egészséges menta-
litással rendelkező 
emberekből álljon.

• Előkészítés, mely 
során feltérképezem 
a célcsoportot, élet-
kor létszám, mentá-
lis és fizikai állapot 
valamint a szociális 
fejlettségi szintjét. Itt 

meg kell említeni, hogy ez lehet elszigetelt 
– nem ismerik egymást. Találkozás szintje - 
első benyomás, ismerkedés szintje - tudunk 
a többiekről valamit kommunikáció szintje 
- jól kommunikáló csoport, együttműködés 
szintje - együtt működik a csoport, teljes 
azonosulás szintje - a csoportért megtesz 
mindent, továbblépés szintje – más élet-
helyzet kerül előtérbe. Meghatározom a 
fejlesztendő kompetenciát, valamint ha 
van, a speciális célkitűzéseket. Ezután a 
tervezett foglalkozás időtartamát, helyét, 
eszközigényét fektetem le.

• Lebonyolítás
• Bemelegítő játék, ez lehet energetizáló, vagy 

nyugtató is.
• A feladat meghatározása keretmese és cso-

port alakítás, és játékszabályok lefektetése.
• FONTOS biztonsági szabályok külön meg-

említése
• Tervezés 
• Meg kell határozni a tervezés időkeretét, 

és helyét.
• Megadni a speciális szabályokat, ha vannak.
• Végrehajtás időkerete
• Köztes feldolgozás időkeretét és szempont-

jait megadni. Ez a szerzett tapasztalatok 
rövid átbeszélése

• A tapasztalati tanulás köre
• Újratervezés időkerete mert az előző fel-

adatot kihívás növeléssel nehezítve kell 
elvégezni.

• Újbóli végrehajtás időkerete
• A facilitátor legfontosabb megfigyelési szem-

pontjai az újbóli végrehajtás alatt.
• Záró feldolgozás időkerete, eszközök, leg-

fontosabb kérdések.
• Feszültség oldás, levezető játékkal, kilépés

Nagy Attiláné
hittanár
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Fülöpi Művelődési Ház

Községi Karácsonyi Ünnepségre

- a Fülöpi Óvoda
- a Fülöpi Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 
- és a Piros Mályva Népdalkör

Az  Ünnepség alatt forralt bor, kalács, és meleg tea teszi
meghittebbé a hangulatot! 

Fülöp Község Önkormányzata szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

a 2019. december 21-én 15.00-kor tartandó

facebook.com/fulopkozseg www.fulopkozseg.hu

Az ünnepi műsorban közreműködik:

A műsor végeztével közös gyertyagyújtás a Művelődési Ház
előtti parkban és közös imádkozás, éneklés a jászolnál.

Mindenkit szeretettel várunk!


