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IX. Fülöpi Gasztronómiai és 
Kulturális Fesztivál

VERSENY FUTBALL BALLAGÁS INTERJÚ90. 
SZÜLETÉSNAP

GASZTRONÓMIA

2019. május 04-én kilencedik alkalommal került sor a Gasztronómiai és Kulturális Fesz-
tivál megrendezésére. Minden évben új „köntösbe” öltöztetjük ...

 2. oldal >>

VI. Fülöpi Fogathajtó 
Verseny 

2019. május 18-án, szombaton reggel a 
hosszan tartó borús napok ellenére derűs, 
napos időre ébredtünk, ahogy Hutóczki 
Péter polgármester urunk mondaná: Imá-
ink meghallgatásra találtak, Isten szereti 
a fülöpi embereket.

4. oldal >>

Találkozó a Csárdási 
Iskolában

G. Nagy Gyula vagyok, Fülöpön szület-
tem, jelenleg 70 évesen nyugdíjas éve-
imet töltöm, korábban pénzügyőrként 
dolgoztam. 1972-ben képesítés nélküli 
nevelőként orosz-magyar szakon ta-
nítottam Felső-Fülöpön az iskolában. 
A gyermekek ragaszkodása, szeretete 
szinte végigkísérte az életem.

6. oldal >>

Interjú Gönczi Balázzsal

A nyár beköszöntével sokan pattanunk 
kerékpárra. Legyen szó akár egy hétköz-
napi bevásárlásról, munkába járásról, 
barátok, ismerősök meglátogatásáról, 
vagy egyszerűen egy kis kikapcsoló-
dásról. A Fülöpi Hírek megjelenésé-
nek pillanatában, már javában tart a 
kerékpáros szezon. Ennek apropóján 
készítettem interjút kicsiny falunk szü-
löttjével, Gönczi Balázzsal.  

13. oldal >>
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A Képviselő-testület az elmúlt idő-
szakban  3 önkormányzati rendeletet 
alkotott.

 � 8/2019. (IV. 29.) önkormányzati ren-
delet az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról

 � 9/2019. (IV. 29.) önkormányzati ren-
delet az Önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetéséről szóló 3/2018. (III.14.) sz. ön-
kormányzati rendeletének módosításáról.

 � 10/2019. (IV. 29.) önkormányzati 
rendelet  az Önkormányzat 2018. évi 
zárszámadásáról 

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

 � Közbiztonsági beszámoló elfogadása
 � Polgármesteri jelentés és lejárt határidejű 

határozatok elfogadása
 � 2018. évi adóbeszedés alakulásáról 

tájékozató
 � Átfogó gyermekvédelmi értékelés 2018. 

évi elfogadása
 � Szavazatszámláló Bizottság póttag választás
 � Magyar Falu Program pályázat benyújtása
 � Hozzájárulás a Néri Szent Fülöp Katoli-

kus Általános Iskola Debrecen-Nyíregy-
házi Egyházmegye általi felújításához

 � Az Önkormányzat 2018. évi összefoglaló 
belső ellenőrzési jelentésének elfogadása

 � Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hiva-
tal 2018.évi költségvetésének módosítása 
és 2018. évi zárszámadásának elfogadása

 � A Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi 
Szakellátó Nonprofit Kft társasági szer-
ződés módosítása és ahhoz kapcsolódó 
döntések (döntés igazgató, könyvvizsgáló, 
FEB tagok megválasztásáról)

 � A Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi 
Szakellátó Nonprofit Kft. 2017. évi beszá-
molójáról és a 2018. évi üzleti tervéről

 � A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézmény-
fenntartó Társulás beszámolója az álta-
la biztosított ellátásokról (családsegítés, 
gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat, 
házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés)

 � A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézmény-
fenntartó Társulás Társulási megálla-
podás módosítása

 � A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hi-
vatal 2018. évi tevékenységéről beszámoló

 � A tanyagondnoki szolgálat 2018. évi te-
vékenységének beszámolója

 � Óvodavezetői pályázat kiírása
 � VP6—7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértéke-

sítést szolgáló piacok infrastrukturális 
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése tá-
mogatási szerződéshez kapcsolódó döntés

 � Közalkalmazotti jogviszony megszün-
tetése

 � Óvodavezető pályázat értékeléséhez bi-
zottság választása

2019. május 04-én kilencedik alkalommal 
került sor a Gasztronómiai és Kulturális 
Fesztivál megrendezésére. Minden évben új 

„köntösbe” öltöztetjük a Művelődési Házat 
és helyiségeit Somogyi László Gábor tanár 
úr ötleteivel. Most is hasonlóan tettük ezt, 
díszítettünk párnákkal, szőttesekkel, gob-
lenekkel és minden más régről ránk maradt 
tárgyakkal, hordóval, szőlődarálóval, korsóval, 
lócákkal, teknőkkel.

Rendhagyó, dupla ünnep lett ez a nap, hisz 
a Gasztronómiai Fesztivál most egybeesett 
anyák napjával, s ezen nemes hivatás jelenlévő 
képviselőit is köszöntöttük.

A Művelődési Ház zsúfolásig telt nagy-
termében Hutóczki Péter polgármester úr 
megnyitotta az eseményt, s köszöntötte a ven-
dégeket: „A Gasztronómiai Fesztivált azért 
mindig húsvét után tartjuk, mert a fülöpiek 
többségében katolikusok, és a nagyböjt idején 
nem vigadnak, bizonyos ételektől tartózkod-
nak. Ebben az évben csak a húsvétot követő 
második szombaton tartjuk a rendezvényt, 
hiszen nagy örömünkre előző héten egy esküvő 

miatt foglalt volt a Művelődési Ház.” - mondta 
polgármester úr. Ezúton köszöntötte a frissen 
házasodott Balogh Tamást és Lakatos Adri-
ennt, s megajándékozta őket a ma készített 
ételféleségek receptfüzeteivel. Megkülönböz-
tetett tisztelettel szólt testvértelepülésünkről, 
Érbogyoszlóról, polgármesteréről, Kócza Ist-
vánról, és az általa vezetett helység lakosairól, 
egyúttal köszönetét fejezte ki, hogy ők is kü-
lönféle receptekkel és ételekkel gazdagították 
ezt a rendezvényt. Koszta Sándor a kemence 
építésében nyújtott kitűnő segítséget, s nem 
maradt el a kalácssütés sem a fülöpi asszo-
nyokkal, akik eme ritka finom töltelékes kelt 
tésztával kedveskedtek e jeles napon.

Polgármester úr köszönetét fejezte ki min-
denkinek, aki mai nap sikerességéhez nyúj-
tott segítséget! Kiemelte az Önkormányzat 
és a Művelődési Ház dolgozóinak a munkáját, 
akik még május 1-jén is díszítették a termet 
és környezetét. Összefogással lehet csak ilyen 
eseményt megvalósítani. Köszönöm nektek is!

Az esemény fővédnöke, térségünk ország-
gyűlési képviselője Tasó László úr köszöntőt 

Önkormányzati 
hírek
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SZÜLETÉSEK
Balogh Gréta Melani 
2019. május 04.

Köszöntjük őt!

HÁZASSÁGOK
Szászi Éva és Mándoki Balázs
 2019. április 13.

Lakatos Adrienn és Balogh Tamás Róbert 
2019. április 27.

Ásztai Magdolna és Sóvári János
2019. május 18.

Zámbó Szabina Ildikó és Németi Sándor 
2019. június 08.

Kuti Brigitta Róza és Horváth György
2019. június 08.

Horváth Zsanett és Szurovecz Krisztofer 
2019. június 08.

Szívből gratulálunk!

HALÁLOZÁSOK

2019. április 17.
Szakonyi Lajosné
(sz. név: Tukora Katalin, született: 1931. 07. 10.)

2019. április 28.
Rák Józsefné
(sz. név: Szabó Gizella, született: 1950. 05. 15.)

2019. május 24.
Bank Jánosné
(sz. név: Kővári Margit, született: 1925. 03. 14.)

2019. június 01.
Darai Andrásné 
(sz. név: Dóbé Etelka, született: 1937. 11.24.)

2019. június 06.
Pósán Józsefné
(sz. név: Litvák Mária, született: 1958. 03. 15.)

Emléküket kegyelettel megőrizzük!

Anyakönyvi hírek

mondott, majd megosztotta gondolatait a te-
remben helyet foglaló vendégekkel.

A múlt heti esküvő kapcsán, a családok fon-
tosságáról, és lehetőségeikről beszélt. Kiemelte 
a szülőhely szeretetét, a barátságot, az egymás 
iránti tiszteletet, és a megtartás erejét. Ezek 
fontosak az ilyen kis közösségek fennmaradá-
sában s egy ilyen esemény megvalósításában.

Megemlítette, talán jövőre, a jubileumi 10. 
Gasztronómiai és Kulturális Fesztiválra sikerül 
elkészítenie a már korábbi években beharango-
zott dámvadast. Bízunk benne, hogy képviselő 
úr jövőre meglep bennünket a finom étekkel.

Kárpáti Péter a nézőközönség nagy örömére 
(színész, műsorvezető, a Tv-ben ismert Barátok 
közt Örökös tagja, a sorozat egyik főszereplőjé-
nek, Berényi Andrásnak a szerepét játszotta) 
a gasztronómia fontosságáról adott néhány jó 
tanácsot:

„Régen más ízek voltak, jobbak, mint a mai 
„modern” gasztronómiai világban.

A mezőgazdaságban dolgozók a „mai felfogás” 
szerint egészségtelen ételeket ettek (kolbász, 
szalonna), mégis életteliek voltak, szükség volt 
az energiára a nehéz fizikai munkához. Utalt 
a zsír használatának fontosságára. Felhívta a 
figyelmet a fokhagyma szükségességé-
re, mely manapság nem olyan „divatos”, 
pedig egészséges, és fontos szerepe van 
ételeink ízesítésében.

A köszöntők, és a megnyitó után a vár-
va várt kóstolás vette kezdetét.

Ez idő alatt „Jó ebédhez szól a nóta” 
zenés műsorral tették hangulatossá az 
ízek véleményezését R. Kárpáti Péter 
vezetésével, Gyebnár Csekka musical 
színésznő, Dézsenyi Zsófi színész, ren-
dező, énekes, Lakatos Dóra színész, ren-
dező, és Kohautek Csaba színész, énekes 
előadásában.

A Művelődési Ház előtere alkalom-
hoz illő díszítéssel várta a közel 100 féle 
ételféleségek kóstolását: levesek, pör-
költek sokaságát, rengeteg süteményt, 
kalácsféleséget. A recepteket ebben 

az évben is egy szakácskönyvben jelenítettük 
meg, melyet minden kedves ételkészítő jutalmul 
kapott. Nagy sikert aratott az Önkormányzat 
képviselői által készített friss hurka, kolbász és 
toroskáposzta is, mely nem mindennapi szá-
munkra. A nap fénypontja mégis a vendégként 
jelenlévő műsorvezető, színész R. Kárpáti Péter 
által készített paprikás csirke lett, melyben a 
Fülöpi Nyugdíjas Klub tagjai voltak segítői, és 
a Vadásztársaság által készített vadas pörkölt 
is nagyon népszerű volt.

A kóstolást, miután minden elfogyott a terített 
asztalokról, kulturális műsorok követték.

A Piros Mályva Népdalkör gyönyörű hangú 
dalosai léptek színpadra, akik helyi gyűjtésből 
szerelmes, fülöpi népdalokat énekeltek, s nem 
maradt el az anyák napi meglepetés dal sem. A 
Fülöpi Búzavirág Néptánccsoport tagjai utá-
nozhatatlan mozgással és rendkívül jó han-
gulattal szilágysági és kalotaszegi táncokkal 
szórakoztatták a nézőket. A hangulatot már 
csak fokozta a Valcer Táncstúdió fiatal táncosai 
Karacs Anna és Dankó Tamás, akik fiatal koruk 
ellenére gyönyörű mozdulatokkal ékeskedtek a 
színpadon a latin amerikai táncokkal.

Ezután a fiatal Szűcs Ákos, kicsiny falunk 

szülöttének, Szűcs Csabának gyermeke tet-
te próbára a nézők előtt a hangját és a hegedű 
használatában való jártasságát gyermeki - profi 
módon.

Az Édesanyák köszöntése megható élmény 
minden évben. A helyi óvodások és a Néri Szent 
Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulói mű-
sorokkal kedveskedtek a számukra is oly fontos, 
őket is világrahozó szülőknek. Örömkönnyek 
szökkentek a hallgatóság szemében. Képvise-
lőink vörös rózsával tették meghatóbbá, emlé-
kezetessé a jelenlévő édesanyák köszöntését.

A helyi csoportok után sztárvendégek lép-
tek színpadra:Kárpáti Péter és társainak zenés 
műsora Gyebnár Csekkával, Dézsenyi Zsófival, 
Lakatos Dórával, Kohautek Csabával nagy sikert 
aratott. A jelenlévők szűnni nem akaró tapssal 
jutalmazták az előadók művészi ajándékát.

Késő esti órákban került sor az ételkészítők-
nek az oklevél, a receptfüzet és ajándék átadá-
sára, melyet Hutóczki Péter polgármester úr és 
Furó Tiborné képviselő nyújtott át.

Köszönjük szépen Hutóczki Péter polgár-
mester úrnak, a képviselő-testületi tagoknak, 
önkormányzatunk és a Művelődési Ház dolgo-
zóinak, Somogyi László Gábor Kölcsey Ferenc 

díjas művésznek, a Helyi Értéktár Bi-
zottság tagjainak, az ételkészítőknek, 
az előadóművészeknek, a fellépőknek, 
az önkéntesen segítőknek és minden 
kedves megjelent vendégnek, hogy 
hozzájárult rendezvényünk sikeréhez.

A nap végére örömmel, elfáradva, és 
élményekkel gazdagodva hagyhattuk 
el a találkozó helyszínét. Bízunk benne, 
jövőre a jubileumi, X. Gasztronómiai 
és Kulturális Fesztivál is hasonlóan 
nagyszerű, mindenki megelégedésére 
szolgáló esemény lesz. Várjuk kedves 
vendégeinket 2020-ban is.

Furó Tiborné 
Önkormányzati képviselő
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2019. május18-án, szombaton reggel a hosz-
szan tartó borús napok ellenére derűs, napos 
időre ébredtünk, ahogy Hutóczki Péter polgár-
mester urunk mondaná: Imáink meghallga-
tásra találtak, Isten szereti a fülöpi embereket.

A VI. Fülöpi Fogathajtó Verseny Fülöp-Bán-
házán, a Dózsa soron található pályán került 
megrendezésre, mint az előző években is. A 
fogatok érkezésével, valamint az előkészüle-
tekkel ki-ki elfoglalva magát csendesen telt 
az idő.

A versenyzők és a vendégek a hurkából és 
kolbászból álló reggeli után a Rákóczi-induló 
zenéjére ünnepélyesen bevonultak a fogathajtó 
pályára, és együtt hallgatták Hutóczki Péter 
polgármester úr köszöntő szavait, aki üdvözölt 
minden megjelentet ezen az egyre rangosabb-
nak számító eseményen. Ezt követően Eiben 
Tamás római katolikus plébániai kormány-
zó megáldotta a kilátogató versenyzőket és 
vendégeket.

A megnyitó után kezdetét vette a nemes 
versengés, mely két fordulóból állt, s a szü-
netben önkormányzatunk jóvoltából ízletes 
ebéd várta a megjelenteket. A nap folyamán 
a kilátogató családokat ingyenes ugrálóvár és 
póni lovagoltatás várta, mely főleg a kis gye-
rekeknek szerzett örömet. Az akadályhajtás 

izgalmasnak bizonyult, összevetésre most nem 
került sor. Első alkalommal láthatták nézőink 
a versenyen kívül indult négyesfogat bemutató 
hajtását, melyet egyesületünk oszlopos tagja, 
Rózsa Attila hajtott.

A VI. Fülöpi Fogathajtó Verseny dobogósai:
Póni kettes CAN C (P2)  (5 induló) :
1. Kiss Mihály 

(Nyírségi Lótenyésztők Egyesülete) 
2. Szigeti György 

(Hajdúdorogi Lovas Hajdúk Egyesülete) 
3. Linzembold Miklós 

(Nyírbátori Lovas Egyesület) 
Kettesfogat C (26 induló):
1. Kovács Dóra (Nyírbátori LSHE) 
2. Fúró Barnabás (Fülöpi HLE ) 
3. Linczenbold Gergő

(Napkori Hagyományőrző LK ) 
Kettesfogat CAN- D (H2) - (5 induló):
1. Illés Zoltán 

(Napkori Hagyományőrző LK ) 
2. Kupecz Árpád (Fülöpi HLE) 
3. Farkucza Sándor (egyéni) 

A verseny után a díjakat és a különdíjakat 
Hutóczki Péter polgármester úr, Kócza István 
érbogyoszlói polgármester, önkormányza-

tunk testületi tagjai, a helyi lovas egyesület 
igazolt versenyzői, illetve lovakkal foglalkozó 
és lovakat kedvelő magánszemélyek adták át.

A rendezvény nagyon sikeres volt, több szá-
zan látogattak ki a helyszínre, és tekintették 
meg ezt a nagyszerű viadalt.

Köszönjük szépen a sikeres lebonyolításban 
nagy szerepet vállaló Hutóczki Péter polgár-
mester úrnak, önkormányzatunk testületi 
tagjainak és dolgozóinak, Nagy Lajosnak, 
a Fülöpi Hagyományőrző Lovas Egyesület 
elnökének és tagjainak, a versenyzőknek és 
segítőiknek, illetve minden kilátogató ven-
dégnek a segítséget és az érdeklődést. Há-
lásak vagyunk a Versenybíróság elnökének, 
Huszár Róbertnek, tagjainak Hati István 
pályaépítőnek és Bojti Dóra Noéminak, illet-
ve a Versenyiroda részéről Bagdi Edinának, 
és az esemény hivatalos állatorvosának, Dr. 
Faluvégi József úrnak a munkájáért. Jövő-
re reményeink szerint újból találkozunk, és 
talán tovább növekszik a versenyzők száma, 
hiszen a mai versenyen elértük a 37 fogatot. 
Reméljük, hogy jövőre is ilyen színvonalas 
versenyt tudunk nyújtani a kilátogatók és 
versenyzőink számára.

Nagy Anikó

Nagycsütörtök délelőtt Nyíregyházán kriz-
maszentelési misét tartottak Palánki Ferenc 
megyéspüspök vezetésével, amelyen többek 
között a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános 
Iskola tantestülete is részt vett.

Ezen a misén az egyházmegye papjai megújí-
tották papi fogadalmukat, valamint a püspök 
atya megáldotta és megszentelte az elkövetkező 
időkben használatos szent olajakat és a kriz-
mát. Délután fél 5-kor a fülöpi római katolikus 
templomban Eiben Tamás atya mutatott be 
szentmisét. A szertartás elején még szóltak a 
harangok és az orgona, majd elhallgattak (a ha-
rangok Rómába mennek) egészen húsvét vigíli-
ájáig. Az evangéliumi szakasz felolvasása után 
Tamás atya megmosta 4 hívő lábát, emlékezve 
arra, hogy Jézus is az utolsó vacsorán megmosta 
tanítványai lábát, s ezzel alázatosságból muta-
tott példát mindenki számára. Az Oltáriszentség 
alapításának emléknapján a jelenlévők két szín 
alatt áldozhattak a szentmisén. A szertartás 
végén következett az oltárfosztás, ilyenkor a pap 
az Oltáriszentség elvitele után minden díszt, 
virágot, terítőt, gyertyatartót, feszületet, könyvet 
eltávolít az oltárról, emlékezve arra, hogy Jézust 
is megfosztották ruháitól, és magára hagyták.

Nagypénteken délután 3 órakor igeliturgi-
át végzett Tamás atya áldoztatással. A szer-
tartás közben  nyíracsádi fiatalok előadták a 
gyermek-keresztutat. A Gecsemáné kertben 
című vers elszavalása után a darab elején min-
den szereplő kis színes keresztet kapott. Ezt 
követően tanúi lehettünk Jézus nagypénteki 
szenvedésének. A színjáték 14 állomása során 
nemcsak az aznapi eseményeket tolmácsolták 
a fiatalok, hanem megerősítő szavakat, tanácso-
kat adtak, helyes cselekedetekre buzdítottak. 
Láthattuk és hallhattuk, amint Pilátus halálra 
ítéli Jézust, és mossa kezeit. Vajon mi is hányszor 
mostuk kezeinket, ha valami rossz felett szemet 
hunytunk? Aztán Jézus vállára vette a keresztet, 
elesett, találkozott szent anyjával, Cirenei Simon 
segített a kereszthordozásban, majd Veronika 
törölte meg az arcát, és aztán másodszor is ele-
sett. Jézus bűnbánatra intette a síró asszonyokat, 
újból elesett, megfosztották ruháitól, keresztre 
szegezték, meghalt, holttestét anyja ölébe he-
lyezték, és sírba tették. A sírbatétel jelenete alatt 
égő gyertya került a keresztre, hogy jelképezze 
Jézus feltámadását is. Befejezésül a gyerekek a 
színes kereszteket rátűzték a nagy fakeresztre, 
mutatva ezzel azt, hogy nem vagyunk egyedül 
nehézségeink elviselésében, Jézus, az Isten Fia 
segít hordozni azokat. A színdarab Páskulyné 
Kovács Erzsébet: A kereszt alatt című versének 
előadásával zárult. Nagyon szépen köszönjük a 
nyíracsádi fiataloknak ezt a megható keresztutat, 
mellyel testközelbe hozták nekünk a nagypénteki 
eseményeket, és hálásak vagyunk Nagy Attiláné 
Lenke római katolikus hittantanárnak (tanárnő 
a fülöpiek számára is ismerős, hiszen a helyi 
iskolában is tanít) a nagyszerű felkészítő mun-
kájáért. Ezt követően a kereszthódolattal Jézus 
Krisztus kereszthalálára emlékeztünk, majd 
az előző napon átváltoztatott Oltáriszentséget 
vehették magukhoz a hívek.

Nagyszombaton este 6 órakor húsvét vigíliájá-
nak a szertartását végezte Tamás atya, amelyen 
megáldotta a tüzet, majd arról történt a húsvéti 
gyertya meggyújtása is, mely a feltámadt Krisz-
tust jelképezte. Ezen a szertartáson a harangok 
is visszatértek Rómából, és „zengő hangon” di-
csőítették Isten Fiát, aki legyőzte a halált.

Török Tamás

VI. Fülöpi Fogathajtó Verseny A harangok 
Rómába mennek

Miért keresitek az élőt 
a holtak között? (Lk 24,5)

2019. április 21-én, Húsvét vasárnapján 
reggel fél 8-kor a pászkaszentelés előtt a római 
katolikus templom kertjében a szabadtéri 
oltár előtt a Néri Szent Fülöp Katolikus Álta-
lános Iskola négy diákja (Bábel Lora, Fagyal 
Petra, Hadnagy Ivett, Zöld Zsófia) a Húsvét 
reggelén című verses jelenetet adták elő a 
szép számban megjelent híveknek.

A kenethozó asszonyok az előadás elején elha-
tározták, hogy megkenik az Úr testét, de nem 
tudták, hol keressék:

„Vajon melyik sírboltba tették?…
Kit kérdezzünk, ki mondja meg?…
Azokat, kik elítélték,
vagy akik felfeszítették?…”

Salómé tudta a választ:

„Megfigyeltem hova tették,
Mikor keresztről levették
Urunk kiszenvedett testét!!!…”

Csak a kő miatt aggódott, hogy ki fogja azt 
elhengeríteni. Végül a sírhoz érve nem volt ott a 
kő, és egy angyalt találtak, aki elmondta nekik:

„Nincs itt az Úr, feltámadott,
S nekünk új életet adott.”

Köszönjük szépen a diákoknak a remek előa-
dást, és Popovics Ferencné igazgatónőnek a 
felkészítést! A verses jelenet után Eiben Tamás 
atya megáldotta és megszentelte a hagyományos 
húsvéti ételeket és bort tartalmazó pászkákat.

Délelőtt fél 12-kor az atya a szentmise homíli-

ájában elmondta, hogy a fáradtság mellett nyu-
godtságot érez, hiszen a mai nappal a nagyhét 
végére érkeztünk. A ministránsok kérdésére, 
hogy a templomban vagy a templomkertben 
fog kezdődni a szertartás, azt válaszolta, ez 
már egy olyan vasárnap, mint máskor szokott 
lenni, hiszen minden vasárnap a szentmisén az 
Oltáriszentséget, Jézus szenvedését, keresztha-
lálát, és feltámadását jelenítjük meg. Persze, a 
húsvét kétféle ünnep is lehet. A „másik” ünnepre 
méregtelenítéssel, receptek keresésével, taka-
rítással és lomtalanítással hangolódnak, míg a 
keresztény ember böjttel és lelke tisztításával 
készül húsvétra. A ma elhangzott evangéliumi 
szakaszban Jézus Krisztus nem szerepel, hiszen 
feltámadása előtt mindent elmondott, nekünk 
kell tanúskodnunk az üres sírról.

Húsvét hétfőjén Tamás atya a szentbeszédben 
azt mondta, a húsvét az ellentmondás ünnepe. 
Sokszor mi emberek álmodunk valamiről, ami 
nem válik valóra, máskor pedig amiről álmodni 
sem merünk, valósággá válik. A tanítványok 
talán Izrael megszabadítását, a rómaiak kiza-
varását várták eleinte Jézustól, de ez az álmuk 
a kereszthalállal a sírba szállt. Mégis, ezek az 
apostolok, akik elbújtak, elfutottak a kínszen-
vedés órái alatt, pár nap múlva már Jeruzsá-
lemben hirdették a feltámadt Jézust, annak 
ellenére , hogy a körülmények (ugyanaz maradt 
a császár, a társadalom stb.) nem változtak. A 
lelkük változott. A feltámadt Krisztus valósága 
olyan dolog volt, amiről álmodni sem mertek. Az 
üres sír nem üres szívet és lelket hozott. Bátran 
hirdették a feltámadt Krisztust. Tegyünk mi is 
így, hangoztassuk mindenkinek, hogy a sír üres!

Török Tamás   

A Fülöpi Hírek, Fülöp község kéthavonta megjelenő közéleti lapja
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Az Egyház az apostolokra épült, mint ahogy az 
emberi üdvösség Krisztus emberségére. Szent 
Péter és Szent Pál napján kifejezetten is elénk 
kerül a tény az Írásokban és a liturgiában. „Te 
vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”- mondja Péter 
az Úrnak. Az Úr megdicséri: „Boldog vagy Simon, 
Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztat-
ta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. 
Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én 
erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol 
kapui nem vesznek erőt rajta.” Szent Péter és 
Szent Pál is jogos öntudattal mondhatta: „...úgy 
tetszett annak, aki már születésemtől fogva 
kiválasztott és kegyelmével meghívott, hogy 
kinyilatkoztassa bennem Fiát...”

Igen, így tetszett Istennek, illetve ez volt az 
akarata, hogy Krisztus munkáját az apostolok 
folytassák. Krisztus az apostolok papságára, 
igehirdetésére, tanúságtételére, és szolgálatára 
építette fel egyházát. Az apostolok száma az 
idők folyamán megsokszorozódott, papokat 
szenteltek, munkatársakat választottak a 
krisztusi feladatok teljesítésére.

A liturgiában így magasztaljuk a főpapokat: 
„ Minő koszorúkkal ékesítsük Szent Pétert és 
Szent Pált, mint az isteni igazságok hirdetőinek 
elöljáróit, kik bár testileg ketten, de lélekben 
egyek voltak. Pétert ugyan, mint az apostolok 
főnökét, Pált pedig, mint az apostolok legbuz-
góbb tagját illeti a dicséret. Mindkettőjüket 
valóban méltóan maga az Üdvözítő hervad-
hatatlan koszorúkkal ékesíti az Ő gazdag ke-
gyelme szerint. Minő koszorúkkal ékesítsük  
fejedelmi Pétert és Pált, kik a Szentháromság 
igéit hirdetvén, Ó Péter a kőszikla és alap, és 
Pál a választott edény, Krisztusnak igavonói, 
istenismeretre vezéreltek minden nemzetet, 
minden várost és szigetet. Apostolok dicső 
főnöke szent Péter, ki Krisztus tanításának 
alapköve vagy, és bámulandó Szent Pál, ki a 
Szentegyház szónoka és megvilágítója voltál, 

az Úr királyi széke előtt állván könyörögjetek 
érettünk.”

Szintén liturgikus énekünk Szent Péterről: „ A 
háromszori kérdéssel: Péter szeretsz-e engem? - 
a háromszor megtagadást helyrehozta Krisztus, 
mert a mindentudónak eképp válaszolta Simon: 
Uram, te mindent tudsz és mindent látsz, te tu-
dod, hogy szeretlek téged. Ezekre mondá neki az 
Üdvözítő: Legeltesd az én juhaimat, legeltesd az 
én választottaimat, legeltesd az én bárányaimat, 
kiket saját véremmel szereztem az üdvösségre.”

Énekeskönyvünkben található Szent Pál-
ról: „ Boldog Szent Pál az Úr szava, a tanítások 
alapja, egykor az Üdvözítő Jézus üldözője, most 

pedig az apostolok fejedelme lett, azért soha nem 
hallott dolgokat látván, ó bölcs a harmadik égig 
ragadtattál, és így kiáltottál fel, jertek velem, 
és az örök javakban nem fogyatkozunk meg.”

A két nagy szent dicsőítése: Jertek hívek, ko-
szorúzzuk meg méltó dicséretekkel Pétert és 
Pált, a kegyelemnek választott mestereit, kik a 
Szentlélek malasztjával gazdagítanak, kiáltsuk 
feléjük derült arccal, és tiszta lelkiismerettel 
mondván: Legyetek üdvözülve tudatlanság 
oszlatói, értelemnek szolgái. Legyetek üdvö-
zülve a Teremtő és Alkotó választottai. Krisztus 
Egyházának nagy világítóit, Szent Pétert és 
Szent Pált dicsőítsük, kik a napnál fényesebben 
tündöklenek a hitnek egén, kik a pogányokat hir-
detésük sugaraival a tudatlanság sötétségéből 
kivezették. Péter ugyan keresztre feszíttetvén 
a mennybe ment, melynek kulcsait Krisztustól 
nyerte, Pál pedig pallossal lefejeztetvén, az 
Üdvözítőhöz szállott fel. Most mindketten ál-
datnak, mert egyformán hirdették, hogy Jézus 
az Isten Fia, a Megváltó. Azért az ő imádságaik 
által, Krisztus Istenünk az ellenünk lázongókat 
térítsd meg, és téged dicsérő híveket a hitben 
erősítsd meg, mint emberszerető.

Örvendjetek Főapostolok, a sötétségben le-
vőknek világítói, kik Krisztusnak a szellemi 
Napnak sugarait szétárasztották a világra. 
Örvendjetek Szent Péter és Szent Pál, mint az 
isteni tanításnak alapjai, Krisztusnak bizalma-
sai, jertek és láthatatlanul megjelenvén közöt-
tünk, méltassatok bennünket lelki ajándékokra, 
hisz titeket ez ünnepen énekelve dicsérünk. 
Erősségül rendelted Egyházadnak Urunk Péter 
szilárdságát, Pál értelmét, és mindkettőnek 
igaz hitét, nagy hatalmú Jézus, üdvözíts min-
ket, Ámen.”

Márku László
nyugdíjas görögkatolikus lelkész

Szent Péter és Szent Pál apostolok
Apostolokra épített Egyház (Írásokban és a Liturgiában)

Ballagás a Fülöpi Óvodában

Találkozó a Csárdási Iskolában

Fülöpi futballtavasz

G. Nagy Gyula vagyok, Fülöpön születtem, 
jelenleg 70 évesen nyugdíjas éveimet töltöm, 
korábban pénzügyőrként dolgoztam. 1972-
ben képesítés nélküli nevelőként orosz-ma-
gyar szakon tanítottam Felső-Fülöpön az 
iskolában. A gyermekek ragaszkodása, sze-
retete szinte végigkísérte az életem.

2019. január 24-én Szakajda Ferenc feleségé-
vel véletlenül összetalálkoztunk egy rendezvé-
nyen, és ott hirtelen ötlet folytán elkértem Feri 
telefonszámát, majd felhívtam őt, és mondtam, 
hogy szervezzünk egy korhatár nélküli iskolai 
találkozót a Csárdási Iskolában. Ez volt a szikra, 
majd jött a felhívás, amelyben megegyeztünk, 

hogy a találkozó időpontja május 
11-e legyen. Ezután megalakult 
a trió, a szervezésben csatlako-
zott hozzám Ádám Éva és Kiss 
Irénke. Az eszmecserék a pin-
cémben történtek. Majd jött a 
„segélykérés”, tegyük rendbe 
az iskola környékét. A munkát 
2 naposra terveztük, de nagyjából 
6 óra alatt elvégeztük, de csak 
azért, mert ilyen remek tanulók 
vettek részt, mint Molnár Editke, 
Ádám Éva, Kiss Irén, Gyulai Juli, 
Szakajda Endre, Jánosi Feri, és 
jómagam. Ide sorolnám Borsi La-
cit is, aki a munkában nem vett 
részt ugyan, de a tiszteletünkre 
főzött egy csodálatos birkagu-
lyást. A felsoroltakon kívül nagy 
segítséget kaptunk a fülöpi ön-
kormányzattól Hutóczki Péter 
polgármester úrral az élen, és a 
Török családtól.

Azt hiszem, minden álom va-
lóra vált. A munka gyümölcse 
május 11-én beérett, amikor 
is a lepusztult Csárdási iskola 
újjáéledt, és megjelentek a régi 
tanárok: Tóth János igazgató 
úr, a Boros házaspár, Cicatritis Béláné, Furó 
Mária, Illés Béla, valamint meghívott ven-
dégként Pappné Gyulai Katalin, a tankerület 
igazgató asszonya, és természetesen Hutócz-
ki Péter polgármester úr. Az ország 26 tele-
püléséről 162-en vettek részt az eseményen. 
A kezdeti sírás örömmámorban folytatódott. 
Szinte hihetetlen az az összetartozás, ami 
jellemezte az egész találkozót, s egyben a 
„nagy esküt” is letettük, hogy ennek folyta-
tása lesz. Ezt annyira komolyan gondoljuk, 
hogy július 20-ára szervezünk egy Csárdási 
pikniket, ahol valószínűleg újabb és újabb 
ötletek fognak a felszínre kerülni, s gondolom, 
el fognak hangzani a legközelebbi összejövet-

ellel kapcsolatos tudnivalók, javaslatok.,mert 
vélhetően van pár olyan dolog, amit jelenleg 
is titok övez.

Engem igazi boldogsággal töltött el, hogy 
ennek a rendezvénynek egyik szervezője le-
hettem, és amennyiben lehet, jövőre is a triót 
egybetartva mindent elkövetünk ezen nagy-
szerű esemény folytatásáért. Mindenki vágyik 
haza, sokan az emlékekből élünk, álmaink 
Fülöphöz kötődnek, és maradjon a szlogen, 
amivel kezdhettem volna: „Szülőfalum, Te 
egyetlen, Te drága!”

G. Nagy Gyula
volt felső-fülöpi tanár

A 2018 – 2019-es megyei III. osztályú baj-
nokság őszi idényét az 5. helyen zártuk 19 meg-
szerzett ponttal. A tavaszi szezonra az volt a 
tervünk, hogy ezt a pozíciót megőrizzük, esetleg 
egy picit előrelépjünk. A játékoskeretben nagy 
mozgások nem voltak, ezért célkitűzésünk re-
álisnak tűnhetett.

A tavaszi idény első két mérkőzését sikerült 
magabiztosan lehozni, de ezután két olyan mecs-
csen szenvedtünk vereséget, amelyeken kicsit 
nagyobb odafigyeléssel fordított eredmény is 
születhetett volna. A következő 5 játéknapon 
újabb sikerek következtek, és különösen büszkék 
lehettünk a csapatra, hiszen a győzelmek mel-
lé jó játék is párosult. Az utolsó 4 összecsapás 
felemásra sikerült, a 2 nyertes meccs mellé 2 
vesztes derbit is elkönyvelhettünk. A bajnok-
ságot végül a 4. helyen zártuk,  összességében 
14 győzelem, 1 döntetlen, és 7 vereség került a 
nevünk mellé a tabellán, ami 43 pontot jelen-
tett a Fülöp Sportegyesületnek. 4 mérkőzésünk 
eredményét törölték, mert a nagyhegyesi csapat 
versenyen kívül indult, Hajdúszovát együttesét 
pedig kizárták, így végül 12 gárda teljesítményét 
vették figyelembe ebben a mezőnyben.

Az elért helyezéssel elégedettek lehetünk, hiszen 
1 éves kihagyás után kerültünk vissza a megyei 
bajnokság „vérkeringésébe”, s  Sándor László edző 
irányításával szinte teljesen új csapatot kellett 

építenünk. A következő idényben szeretnénk egy 
kicsit erősíteni, s esetlegesen még jobb pozíciót el-
érni a tabellán, amihez persze a többi együttesnek 
is lesz „egy-két szava”, de ez természetes, mindenki 
a legjobb eredményt akarja elérni. Ha az akarás 
és a küzdelem fogja jellemezni játékunkat, annak 
előbb-utóbb a pontszámokban is mutatkoznia kell. 
29 igazolt játékosunk volt a tavaszi szezonban, 
ennek ellenére akadt olyan mérkőzésünk, ahol 
csak 12-13 labdarúgó állt a rendelkezésünkre, de 
olyan focistánk is le volt igazolva, aki egyszer sem 
jelent meg meccseinken. Ezen mindenképpen 
változtatni kell a 
jövőben.

Nagyon szépen 
köszönjük Hutó-
czki Péter polgár-
mester úrnak és 
Fülöp Község Ön-
kormányzatának 
a támogatást és a 
segítséget, hiszen 
minden feltételt 
biztosítottak a 
bajnokságban való 
szereplésünkhöz, 
és a jövőben is 
pártfogolni fognak 
minket. Hálásak 

vagyunk Bányai Imre és Jekk Gergő elnökségi ta-
goknak, Sándor László edzőnek, a játékosainknak, 
Sóvári György és Csák Pál pályagondnokoknak, a 
Sörkert Kft-nek, és mindenkinek, aki bármilyen 
módon hozzájárult csapatunk sikeres szereplésé-
hez. Külön köszönet jár szurkolóinknak, különösen 
a B-középnek, azt hiszem, ebben a mezőnyben 
ilyen buzdítással, és ennyi látványelemmel csak 
a fülöpiek meccsein találkozhattunk.

Hajrá Fülöp!
Török Tamás  

Bizony az óvodások is felnőnek egyszer, és 
akármennyire is jól érezték magukat a dalos 
játékos, mesés, mosolygós óvodai életben, el-
jön a pillanat, amikor szülők és gyermekek is 
rádöbbennek: Már 6 évesek lettek, és ősztől az 
iskola következik. A ballagási szokások szerint 
ilyenkor minden intézményben, így az óvodában 
is elbúcsúznak társaiktól, az intézménytől, az 
óvónőktől és az óvoda dolgozóitól.

2019. június 7-én tartotta meg a Fülöpi Óvoda 
a 2018/2019-es év ballagását. 18 gyermek kezdi 
meg szeptemberben az iskolát.

A ballagók versekkel, énekekkel, emlékképek 
felidézésével köszöntek el nevelőiktől, társaiktól 
az óvodától.  A tarisznya mellé a gyermekek okle-
velet és tolltartót vehettek át, mely mindenkinek 
személyre szólóan kiemelte azt a tulajdonságát, 
melyet leginkább képviselt a 3 év alatt.

A Maci és Katica csoport tagjai vidám ver-
sekkel, dalokkal készültek, majd egy vásáros 
táncos mulatságot adtak elő. Hutóczki Péter 
polgármester úr és Szilágyiné Ferencz Henri-
etta, az  SZMK elnöke virággal és ajándékkal, 
egy persellyel ajándékozták meg a ballagó gye-
rekeket.  Köszönjük egész éves támogatásukat!

A búcsúval a mindig biztonságot, figyelmet, 
törődést nyújtó óvodapedagógusok, dajka né-
nik számára is lezárult egy időszak. Három év 
tartalmas, kihívásokkal teli időszaka, melyért 

összesen 18 kisgyermek köszönetét fejezték 
ki a ballagó vers sorai: „Kicsik voltunk, na-
gyok lettünk, hívogat az iskola, de Téged szép 
óvodánk, nem felejtünk el soha.”

Köszönöm kollégáimnak az egész éves ki-
tartó, türelmes  munkát, hogy ilyen magas 

gyermeklétszám mellett is sikerült ismét egy 
színvonalas ballagási ünnepséget rendez-
nünk. A nyári időszakra kívánok mindenkinek 
jó pihenést és feltöltődést.

Hutóczki Valéria
óvodapedagógus, mb. óvodavezető
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Ballagás a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában

Gyermeknap az óvodában

Szakmai nap 
a Hétszínvirág Biztos Kezdet Gyerekházban

Gyermeknap a Hétszínvirág Biztos Kezdet Gyerekházban

2019. június 15-én, szombaton 13 diák szá-
mára véget ért egy korszak, és egyúttal új idő-
számítás kezdődött az életükben. Az elmúlt 
évekért hálát mondtak Istennek, és kérték a 
segítségét az előttük álló feladatokhoz, ezért a 
ballagás a római katolikus templomban kezdő-
dött. Eiben Tamás plébániai kormányzó atya 
áldása után közösen, énekelve vonultak át az 
iskola tornatermébe.

A 7. évfolyamos Horváth Mária felkonferá-
lása után osztálytársa, Ötvös Emese szavalt, 
majd Popovics Ferencné igazgatónő mondott 
ünnepi beszédet. Iskolánk vezetőjétől nem egy 
„szokványos elköszönést” hallhattunk, hanem 
az együtt átélt élményeket interaktív módon, a 
ballagó diákokkal együtt szinte újra „megtár-
gyalták”. Az egyik ilyen sztoriban a kora reggeli 
nagy sakkjátszmák alatt történt egyszer, hogy 
a becsengetésig nem sikerült befejezni a partit, 
ezért a diákok azt mondták, jó, fényképezzük 
le a táblát, és holnap majd innen folytatjuk. 
Igazgatónő végül kézfogással búcsúzott el a 8. 
osztályos diákoktól. Ezt követően Nagy Zsófia 
versmondása után Hutóczki Balázs köszönt el a 
tanároktól, és diáktársaktól, és köszönte meg az 
elmúlt éveket, majd az osztály tagjai virágokkal 
és ajándékokkal lepték meg a nevelő testület 
tagjait. A 7. osztályosok nevében Szilágyi Ádám 

köszönt el ballagóinktól. A búcsúzó évfolyam 
tanulói természetesen egy virágcsokorral a 
szülőknek is megköszönték a sok szeretetet.

Gali Bence szavalata után Hutóczki Péter 
polgármester úr ünnepi beszéde elején meg-
jegyezte, tényleg rendkívüli volt ez az osztály, 
hiszen az időjárás is melegrekorddal „tisztel-
gett” előttük. Niziolék Emese osztályfőnöknek 
ez volt az első osztálya, s bizony a kezei alatt 
tovább formálódott ez a nagyszerű közösség. 
Községünk vezetője kiemelte, ebben a mai ro-
hanó világban nehéz emberhez méltónak ma-
radni, de ezen osztály tagjaiban van képesség 
ahhoz, hogy tudjanak mosolyogni szelfi nélkül, 
és tudjanak szeretni feltétel nélkül. Vannak 
nálunk nagyobb települések, ahol valószínű-
leg nagyobb létszámban is ballagnak, de mi 
erre a 13 személyre vagyunk most büszkék. 
Polgármester úr nem búcsúzni jött ide, hiszen 
ez a közösség eddig is aktívan tevékenykedett 
a fülöpiek életében, melyre a továbbiakban is 
számítunk, és természetesen az osztály tagjai 
is számíthatnak ránk.

Az ünnepi beszéd után községünk vezetője, 
Fülöp Község Önkormányzata és a Szülöi 
Munkaközösség képviselői köszöntek el bal-
lagóinktól. Ezt követően különböző jutal-
mak kiosztására került sor. A településünk 

önkormányzata által már hagyományosan 
felajánlott kerékpárt idén Horváth Mária 7. 
osztályos tanuló vehette át teljesen megérde-
melten, mert tanulmányi eredményeiben és 
közösségért való tevékenykedésben is sokat 
lépett előre. A ballagás végén Gali Bence 8. 
osztályos tanuló ünnepélyes keretek között 
adta át iskolánk zászlóját Szilágyi Ádám 7. 
osztályos diáknak.

Végleg kicsengettek, tanulóként már nem 
kell ide visszajönni. Nem tudjuk, hogy a tornate-
remből kiballagva mit érezhettek volt általános 
iskolásaink, s talán kissé homályos szemekkel 
könnyeiket visszatartva még a friss, megható 
élmény hatása alatt voltak. Mi fülöpiek tudjuk, 
bátran el lehet őket engedni, hisz a Gondviselő 
megadta nekik a képességet, amivel embertár-
saikkal együtt építeni tudják a közösségünket.

Kedves 8. osztály! Kedves Czibere Balázs, 
Fagyal Bernadett, Gali Bence, Győri Aman-
da, Harangi Zsanett, Hutóczki Balázs Tamás, 
Kiss Anna, Magyar Mónika, Marádi Dominik 
László, Mikle Krisztián, Nagy Zsófia, Ötvös 
Zsófia, Puskás Elvira! Kívánjuk, hogy a jó Isten 
vigyázza minden további lépéseteket, és adjon 
erőt terveitek megvalósításához!

Török Tamás  

2019. május 23-án Gyermeknapot tar-
tottunk a Fülöpi Óvodában. Az óvoda 
dolgozói sok-sok érdekes tevékenységgel 
várták a gyerekeket.

Az eseményre az óvodába járó gyerekeket 
nem csak szüleik, hanem kisebb, nagyobb 
testvéreik is örömmel kísérték el. Vendége-
ink voltak még a Hétszínvirág Biztos Kezdet 

Gyermekház dolgozói és gyermekei. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy elfogadták meghí-
vásunkat, melyet viszonoztak is, hiszen pár 
gyermekkel az óvodások is részt vettek az 
általuk rendezett gyermeknapon. Köszönjük 
az egész éves együttműködést, bízom benne, 
hogy ez a remek partnerkapcsolat a jövőbe 
is folytatódik majd.

Az udvar valamennyi játszótéri játéka 
megtelt óvodásokkal, igazi vidám forgataggá 
varázsolva a várva várt délelőttöt.

Az ugráló várban, és a trambulinban ki-
elégíthették mozgásigényüket. A kézműves 
tevékenység is nagy sikert aratott, ahol üveget 
festhettek Erzsike óvó nénivel, mely során 
esztétikai érzékük és fantáziájuk is fejlődött.

Arcfestést és csillámtetoválást is kaphattak 
a kiválasztott motívumok közül. Az ugrá-
lásban, különböző játékokban megéhezett 
gyerekeket a dajka nénik palacsintával várták.

Az igazi szenzációt a vattacukros néni és 
bácsi jelentette. Linzenboldné Ica néni és 
Linzenbold Józsi bácsi, akik Debrecenből 
érkeztek hozzánk, fáradhatatlanul készítették 
egész nap az ínycsiklandó finomságot a gye-
rekek nagy örömére. Ezúton köszönjük nekik 
még egyszer türelmes és kitartó munkájukat!

Külön szeretném megköszönni Fülöp Köz-
ség Önkormányzatának és a Szülői Munkakö-
zösségnek a támogatását, mely által részt ve-
hettek a gyerekek Viki zenés, táncos műsorán.

Köszönet a szülőknek és az óvoda vala-
mennyi dolgozójának, hogy aktívan részt 
vettek a jó hangulatú, vidám gyermeknap 
megrendezésében. Támogatásukra a jövőben 
is számítunk.

Hutóczki Valéria
óvodapedagógus,
mb. óvodavezető

A Biztos Kezdet Gyerekház 2018. szeptem-
ber 27-e óta fogadja és várja a 0-tól 3-éves 
korú gyermekeket és szüleiket a Művelődési 
Ház emeletén lévő helyiségeiben.

A gyermekek fejlesztése folyamatosan, 
heti rend szerint történik különböző tevé-
kenységek által. Mondókázunk, mesélünk, 
ölbeli játékokat játszunk, ringatókat mon-
dogatunk. Mozgásos játékokat játszunk, 
bábozunk, kézműveskedünk, ének zenei 

tevékenységeket végzünk, és teret adunk 
az önálló szabad játéknak. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel kö-
zösen végzett tevékenységekre. A gyerme-
kükkel közös játszásra, tevékenységek általi 
fejlesztésekre. Naponta együtt készítjük el a 
tízórait, amit mindig jó étvággyal fogyaszta-
nak el. Ez jó szintér az egészséges életmódra, 
a közösségi életre nevelésre, az udvariassági 
szabályok gyakorlására. Az anyukák öröm-

mel vesznek részt a 
közös sütésekben, 
főzésekben, kézmű-
veskedésekben. Jó 
hangulatban telnek 
a mindennapok, be-
szélgetések, tapasz-
talatcserék ötletek 
átadása közben. 
Mára már jól látszik a 
fejlődés a gyermekek 
körében, az egymás 
elfogadásában is.

Partneri kapcso-
latot ápolunk a helyi 
szakemberekkel, (vé-
dőnő, óvodavezető, 
családsegítő, házior-
vos) és a környékben 

lévő gyerekházak munkatársaival is.
2019. május 22-én mentorunk, Tóth-

né Belák Ilona vezetésével szakmai napot 
tartottunk, ahol 4 megyéből mintegy 50 fő 
képviselte a gyerekházakat. Településünk 
polgármestere Hutóczki Péter köszöntöt-
te a meghívott vendégeket, és az előadókat. 
Bemutatta településünket, hangsúlyozva a 
fülöpi gyerekház működésének fontossá-
gát. Szakmai előadóink voltak: Lázár Péter 
és Bordács Margit a Kedvesház pedagógia 
kidolgozói és alapítói Budapestről, akik na-
gyon közvetlenül, élményszerűen adták át 
módszereiket, videórészletekkel illusztrálva, 
nagy hangsúlyt fektetve a gyermekek és a 
családok megismerésére. Lázár Péter gitá-
rozva és énekelve, élménydúsan tartotta fenn 
a résztvevők figyelmét. 

A gyerekházba való bevonásról, a szülők 
megszólításáról Gergely Jánosné a  nyír-
csaholyi gyerekház vezetője mondta el ta-
pasztalatait, hasznosítható ötleteket adva a 
résztvevők számára, hiszen településükön 
már 10 éve működik ez a típusú szolgáltatás.

A nap végén minden résztvevő feltöltődve, 
szakmailag megújulva indult haza.   

Kozma Ferencné, Hutóczki Péterné

2019. május 28-án, kedden 
délelőtt elérkezett a várva-várt 
nap, a Hétszínvirág Biztos Kezdet 
Gyerekház első gyermeknapja. Az 
időjárás nem igazán fogadta ke-
gyeibe az eseményt, szinte egész 
nap esett az eső, ezért úgy dön-
töttünk, a Művelődési Ház hátsó 
fedett teraszán rendezzük meg a 
„vigasságot”.

Csúszda, játék, kártya, kréta, 
arcfestés, léggömb és sok egyéb 
érdekesség várta a szép számban 
megjelenő gyerekeket, na és ter-
mészetesen finomságok, üdítők, 
vigyázó felnőtt kezek, és temérdek 
jókedv is képviselték magukat a 
rendezvényen. A csöppségeink 
nagyon jól érezték magukat, iga-
zi partihangulat lett úrrá a tera-
szon, majd az eső csendesedésével 
a trambulint és a homokozót is 
kipróbálhatták főszereplőink. A 

Fülöpi Óvoda meghívását vi-
szonozva mi is szeretettel vár-
tuk őket a gyermeknapunkra a 
Művelődési Házban, s megér-
kezésükkel még több öröm és 
derű költözött hozzánk, melyért 
nagyon hálásak vagyunk.

Nagyon jól sikerült ez a mai 
nap, hiszen nincs annál nagyobb 
boldogság, mint amikor gyerme-
keink arcára mosolyt tudunk 
varázsolni. Köszönjük szépen 
ifjoncainknak a sok mókát, a 
dolgozóinknak és szülőknek a 
rengeteg segítséget. Reméljük, 
jövőre ismét találkozunk a gyer-
meknapon, addig is merítkez-
zünk a kicsinyeink szeretetéből 
az átlagos hétköznapokra is.

A Hétszínvirág Biztos Kez-
det Gyerekház dolgozói
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Az öreg halász és a nagyravágyó felesége Hazaérkeztünk – Zarándoklat Máriapócsra

Amit az első 
fülöpi tojásfákról tudni kell

Vranyecz Artúr színművész 
a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában

2019. május 23-án, csütörtök délelőtt gyer-
meknap közeledtével a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárnak köszönhetően az Ákom-Bákom 
Bábcsoport művészei tartottak előadást a Műve-
lődési Ház nagytermében. Kedves ismerőseink 
ezúttal Az öreg halász és a nagyravágyó felesége 
című mesét hozták el óvodásaink, alsó tagozatos 
iskolásaink, és a további jelenlévők számára.

A mese elején az öreg halász és neje szokás sze-
rint zsörtölődött egymással, hiszen az asszony 
mindig elégedetlen volt a helyzetével, sorsával. 
A férjnek elege lett, el is indult halászni, a hálót 
viszont majdnem otthon hagyta, s mikor ezt a 
felesége megemlítette, úgy reagált, hogy feles-
leges magával vinnie, úgysem fog majd semmit. 
A tengeren a csónakban talán elgondolkodott 
azon is, jobb lenne vissza se menni, elég neki 
a szegénység önmagában is, nem 
hiányzik még hozzá az asszony ve-
szekedése. Aztán egyszer hirtelen 
megrezzent a háló, de csak egy cipő 
akadt bele, később pedig egy fazék. 
Már-már lemondott az aznapi ele-
ségről, mikor a hálójába akadt egy 
szép aranyhal. A zsákmány kérlelni 
kezdte, engedje vissza a tengerbe, és 
úgy megjutalmazza, hogy soha nem 
fogja megbánni egész életében. Az 
öreg halász teljesítette kérését, és 
üres kézzel hazament.

Amikor a feleségének elmondta a 
történteket, bolondnak nézte őt, gon-
dolván, biztosan napszúrást kapott 
odakint. Aztán csak visszaküldte, 
kérjen a kunyhó helyett egy takaros 

házat teli éléskamrával. A hal teljesítette a kí-
vánságot. A közelben élő komámasszony csak 
nézett egyet, de megemlítette, hogy az igazi egy 
kastély volna. Szöget ütött ezzel a háziasszony 
fejébe, és mondta is a férjének, egy ilyen épületre 
lenne szüksége a közeljövőben. Az öreg halász 
talán egy kicsit szégyenkezve újból elment a 
tengerhez, s megemlítette neje óhaját. Az arany-
hal jóváhagyta ezt az igényt is. Újból megjelent 
a szépségideálnak korántsem nevezhető ko-
mámasszony, aki már palotáról és királynői 
titulusról beszélt az újdonsült „grófnőnek”. Több 
sem kellett neki, parancsba adta „urának” az 
újabb kívánságot. Szegény halász ismét kiment 
a nagy vízre, és mondta: „Hallod-e, te ponty! Az a 
ringy-rongy feleségem mindig pöröl vélem”. A hal 
megjelent, s bár megemlítette, hogy nem érdemli 

meg, hisz nem dolgozott érte, de teljesítette az 
újabb kívánalmat. Hát ezután ismét megérkezett 
a rusnya komámasszony, akinek bizony már meg 
kellett hajolnia a „királynő” előtt. Ki is nevette 
a „szerény” úrnőt, mondván, ész nélkül nehéz 
ilyen fejedelmi rangnak megfelelni, aki erre oly 
mérges lett, hogy ukázba adta férjének, hogy ő 
szeretne a világ ura lenni, akinek a nap és a hold is 
engedelmeskedik. Szegény öreg – aki talán még 
nem is élvezte a gazdagság előnyeit – vonakodva, 
restelkedve újból elindult. Szólította a halat, s 
mondta neki: „ Ami van, az nem elég, többet akar 
a feleség.” Nosza, a halnak is elege lett, s váratlan 
választ adott: „Ha azt hiszi, munka nélkül élhet, 
és másokon uralkodhat, téved. Hát legyetek 
ismét halászok!” Így is történt, ott találta az 
öreg a kis kunyhót a helyén, és benne a felesé-

gét, aki állítólag (bár a történtek 
ismeretében hihetetlenül hangzik) 
szorgalmas és ügyes asszony lett.

Köszönjük szépen a Méliusz Ju-
hász Péter Könyvtárnak, hogy lehe-
tővé tették ezt a nagyszerű műsort. 
Hálásak vagyunk az Ákom-Bákom 
Bábcsoport művészeinek a remek és 
humoros előadásért, melyen gyer-
mek és felnőtt egyaránt nagyon jól 
érezte magát. Reméljük, hamarosan 
ismét találkozunk, és jókat nevet-
gélhetünk majd egy újabb szóra-
koztató fellépésen.

Török Tamás 

A szokásokhoz hűen idén május 1-jén 
is községünk önkormányzata zarán-
doklatot szervezett a könnyező Szűza-
nyához a máriapócsi kegytemplomba 
Fülöp napja alkalmából. Reggel fél 9-kor 
a fülöpi görögkatolikus templomban ta-
lálkoztunk, ahol Csingi Zoltán paróchus 
atya vezetésével közösen imádkoztunk, 
és lelkileg felkészültünk a nagy talál-
kozásra. Hála Istennek, szép számban 
összegyűltünk a Fülöp napi búcsúra, és 
a gyermekek is nagy létszámban jelent-
keztek égi édesanyánk meglátogatására.

A buszok 10 óra előtt érkeztek meg 
Máriapócsra, s a zarándoklat résztve-
vői együtt vonultak a bazilikába, ahol 
közösen énekeltek és imádkoztak. A 
római katolikus szentmise 11 órakor 
kezdődött, melyet Pásztor Károly c. 
apát atya celebrált Eiben Tamás plé-
bániai kormányzó atyával. Károly atya 
szentbeszédében kitért a közelmúltban a Notre 
Dame-ot ért tűzvészre, mely templomot a Szűza-
nya tiszteletére szenteltek. Nevének magyar 
jelentése: Mi Asszonyunk. Milyen döbbenetes 
volt látni ezt az évszázadok óta fennálló hatal-
mas főszékesegyházat a lángok martalékában. 
A franciák az elsők között lettek keresztények, 
s Mária példát mutatott nekik Krisztus köve-
tésében. A Notre Dame-ban okozott pusztulás-
nál azonban sokkal nagyobb kár a hit kihűlése 
egy családban. A lélek a legszebb templom, a 
család pedig a hit és szeretet fészke, ezért kell 
eme közösséget Szűzanyának ajánlani. Szo-
kás mondani, nagy igazság, emberé a munka, 
Istené az áldás. Egy híres magyar szívsebész 
mondta nyugdíjba vonulása után, hogy a magyar 
népnek beteg a szíve, de beteg a lelke is, melyet 
gyógyítani kell, hisz nem elég a test egészsé-
ge. Apát atya elmondta, Fülöp községe egy jó 
család, s mi így együtt tudunk gyarapodni, a 
problémáink leküzdésében pedig a hit segít. 

Maradjunk meg egységben, mert ez előre visz 
bennünket. Isten az akaratát embereken keresz-
tül valósítja meg, hiszen egy leányt választott 
a Megváltás eszközéül. „Íme, az Úr szolgálója 
vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.(Lk,1,38)” 
Mária ezen szavaival életét Jézusnak szentelte. 
Isten mindannyiunkat hív, valósítsuk meg az 
akaratát! Mária Jézus leghűségesebb követője, 
Isten pedig a nehézségekben is segítséget ad. 
A keresztényeknek van égi édesanyja, s most 
ehhez az anyához érkeztünk haza. Eljöttünk, 
hogy a Szűzanya utat mutasson, és közvetítse 
Isten kegyelmét. Mária szeret minket. Hagyjuk, 
hogy ezt tegye, s legyünk rá méltóak! Szeressük 
égi és földi édesanyánkat is! Károly atya homí-
liáját azzal a kéréssel fejezte be, hogy nyissuk 
ki lelkünket, s ezáltal másként megyünk haza.

A szentmise végén Hutóczki Péter polgár-
mester úr községünk nevében megajándékozta 
Károly atyát, és megköszönte a szép szavakat, 
és a segítséget, hogy Palánki Ferenc megyés-

püspök távollétében (főpásztorunk 
sajnos egyéb okok miatt nem tudott 
jelen lenni) elvállalta a fülöpi, és más 
településről származó hívek lelki ta-
nítását. Ezután településünk vezetője 
Tapasztó János kanonok atyát idézte, 
aki pár éve azt mondta, Aranyszájú 
Szent Jánosról már hallott, de Arany-
szájú Szent Károlyról még nem. Károly 
atya természetesen szerényen fogadta a 
dicséretet, mondván, ő csak Isten egy-
szerű szolgája. A kegytemplomban még 
Mosolygó Tibor görögkatolikus atya 
is köszöntötte az évek óta visszatérő 
fülöpi híveket.

A szentmise után lehetőség nyílt 
étkezésre, kegytárgyak vásárlására, 
pihenésre, a gyerekek pedig a közeli ját-
szótéren töltötték az időt iskolánk igaz-
gatónője, Popovics Ferencné felügyelete 
alatt. Fél 2-kor visszatértünk elbúcsúz-

ni a könnyező Szűzanyától, és hálát adtunk, hogy 
tárt karokkal várt minket, közbenjár érettünk, 
és meghallgatja esedezéseinket. A buszokon 
hazafelé tartva önkormányzatunk képviselői 
és dolgozói pogácsával és ásványvízzel kínálták 
a zarándoklat résztvevőit. Visszafelé pillantva 
az egyre távolodó templomtornyokra örömmel 
gondoltunk Szűz Máriára, aki saját gyermeke-
iként fogadott minket, s tulajdonképpen ezál-
tal egyik otthonunkból a másik otthonunkba 
igyekeztünk, hiszen előzőleg Máriapócsra is 
„hazaérkeztünk”.

Köszönjük szépen Hutóczki Péter polgár-
mester úrnak és községünk önkormányzatá-
nak a zarándoklat megvalósítását, a résztvevő 
atyáknak a lelki útmutatást, és természetesen 
a Szűzanyának és Szent Fiának a szíves fogad-
tatást. Reméljük, jövőre ugyanitt találkozunk, 
és ismét közösen imádkozhatunk.

Török Tamás  

Fülöp Község Önkormányzata és a Mű-
velődési Ház közös tevékenységgel meg-
hirdette 2019. április 15-én 10:00 órától, 

Fülöp első tojásfáinak díszítését.
A két fa a Művelődési Ház udvarán, a kopjafa 

két oldalán lett kijelölve erre a célra. Már az-
nap este felkerültek az első tojások, ezért már 
a később érkezőknek sem okozott gondot az 
egyre színesebb fák megtalálása és díszítése.

A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános 
Iskola tanulói Sulina Erika tanárnő vezeté-
sével 17-én, a délelőtti órákban látogatottak 
el a Művelődési Ház udvarára, az iskolában 
elkészített rengeteg festett, díszes, színes to-
jással, melyeket óriási lelkesedéssel ők maguk 
akasztottak fel a fákra, kisebb segítséggel. A 
gyerekek nagyon jó hangulatban figyelték, 
ahogy egyre színesebbek lettek a fák.

Az óvodások sem maradtak ki a díszítésből, ők 
18-án délben sétáltak el hozzánk, tovább díszíte-
ni a fákat, szívvel-lélekkel festett, csodaszépen 
megalkotott tojásaikkal. Az ő díszeik is sorban 
felkerültek, ezzel kialakítva a végleges pompát.

Nagyon szépen köszönjük a díszítő kezek 
munkáit, és örülünk, hogy ilyen sokan segí-
tettek színesebbé tenni a húsvéti készülődést 
és az első hagyományőrző fákat csodássá va-
rázsolni kicsi falunkban.

Természetesen az ünnep alatt is lehetett tovább 
díszíteni, amennyiben valaki elfeledkezett róla.

A Fülöpi Művelődési Ház dolgozói   

2019. május 13-án, hétfőn „régi” ismerőst 
köszönthettünk a Néri Szent Fülöp Katolikus 
Általános Iskolában, hiszen a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtár szervezésében Vranyecz Artúr, 
a debreceni Csokonai Nemzeti Színház szín-
művésze és az Ady Endre Gimnázium tanára 
immár harmadik alkalommal látogatta meg 
diákjainkat, és különböző játékokkal színesítve 
próbálta fejleszteni képességeiket, miközben 
iskolásaink is jól érezték magukat.

Az 5. órában - miután Bábel Katalin tanárnő 
bemutatta a színművészt - a hetedikes és nyolca-
dikos diákok először a mellettük lévő társukról 
mondtak néhány rá jellemző tulajdonságot, hogy 
vendégünk is kicsit jobban megismerhesse a 
csoport tagjait. Utána körbeültek, és középen 
egyiküknek egy valós állítást kellett mondania 
(pl. kék színű nadrág van rajtam), s akikre nézve 

ez igaz volt, fel kellett állnia, és egy másik üres 
helyre kellett ülnie. Akinek nem jutott hely, az 
maradt a kör közepén, és ő folytatta a játékot. 
Ezt követően egy személy valami aznap történt, 
negatív mondatot mondott, ami valaki mástól 
elhangzott, és nem esett jól neki. A székek között 
elhaladva minden társtól kapott egy javaslatot, 
hogy mit kellene tennie, mondania, és ez alap-
ján a végén eljutott egy válaszig, mellyel pozitív 
feleletet tudott adni annak, akitől a nem jól eső 
mondat elhangzott. Az óra vége előtt még azt 
gyakorolták a diákok, mit lehet tenni, ha valaki 
nem figyel arra, amit mondunk neki.

A 6. órában az ötödik és hatodik osztály kép-
zeletbeli labdázással kezdett, és az egymásnak 
dobott „játékszer” továbbadása esetén a zip (a 
szomszédnak adom a labdát), zap (a kör szem-
beni részére dobom a labdát) és a boing (vissza a 

feladónak) szavakat kel-
lett használni különböző 
kézi jelekkel, melynek 
során természetesen 
elég sokszor zűrzavar 
alakult ki, de diákjaink 
hamar belelendültek a 
játékba. Ezután két diák 
kiment a teremből, a 
bent maradókból két pár 
egy-egy kaput alkotott, s 
a szemkontaktus alapján 
az osztályba visszatérők 
próbálták kitalálni, hol 
távozhatnak a körből. 
Az utolsó párt viccesen 
„átvertük”, mert abban 
a körben nem volt kapu, 

csak ők erről nem tudtak. A következő játék 
mozdulat utánzása volt, melynek lényege, hogy 
az egyik iskolás által előadott mozdulatsort 
csak egy társa látta, s adta tovább a követke-
zőnek. A végén bizony az utolsó játékos már 
csak „foszlányokban” tudta eljátszani az eredeti 
„koreográfiát”. Végül a diákok által állatok után-
zására került sor, különböző napszakaszokban 
kellett jellemző mozdulataikat imitálni, és a 
többiek találgathattak, vajon melyik élőlényt 
akarta társuk „megjeleníteni”.

Vranyecz Artúr színművész által kért játékok 
észrevétlenül is többek között diákjaink koncent-
rációját, egymásra való figyelését, önmegismeré-
sét, és közösségért való tenni akarását szolgálták 
rendkívül humoros formában. Iskolásaink nagyon 
jól érezték magukat, s kicsit felszabadultabbak 
lettek a foglalkozások alatt, szinte elrepültek (bez-
zeg máskor sokkal „később” szól a kicsengő) a 45 
perces tanórák. Jellemző, hogy egy-egy játéknál 
mindig nagyon sok volt az önkéntes jelentkező.

Köszönjük szépen Vranyecz Artúr előadómű-
vésznek a nagyszerű és szórakoztató foglalkozá-
sokat, reméljük, a későbbiekben személyiségé-
vel és tanításával ismét gazdagítja majd iskolai 
közösségünket. Hálásak vagyunk Popovics 
Ferencné igazgatónőnek a helyszín és időpont 
biztosításáért, Bábel Katalin tanárnőnek és 
Mikáczó László Ferenc helyi könyvtárvezetőnek 
pedig a szervezésért. Természetesen köszönjük a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtárnak a lehetőséget 
és a támogatást, hogy a színművész újra hozzánk 
látogathatott. Várjuk a következő találkozást!

Török Tamás   

Plásztán Györgyné 2019. május 1-jén töl-
tötte be 90. életévét. A sok-sok év alatt Borika 
nénit érte öröm és bánat is, de élni akarása, 
példaértékű kitartása, jóra való törekvése a 
legnehezebb időkben is átsegítette. Borika 
néni a szép korát annak is köszönheti, hogy 
mindig fel tudott állni, és küzdött azokért, 
akik a legfontosabbak a számára. Hutóczki 
Péter polgármester úr, Fülöp Község Önkor-
mányzata, és településünk lakói nevében kö-
szöntjük őt, és Isten áldását és jó egészséget 
kívánunk az ünnepeltnek és szeretteiknek!

90. születésnap
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Kerékpárral Budapestről Fülöpre  Interjú Gönczi Balázzsal
A nyár beköszöntével sokan pattanunk ke-

rékpárra. Legyen szó akár egy hétköznapi 
bevásárlásról, munkába járásról, barátok, 
ismerősök meglátogatásáról, vagy egyszerű-
en egy kis kikapcsolódásról. A Fülöpi Hírek 
megjelenésének pillanatában, már javában 
tart a kerékpáros szezon. Ennek apropóján 
készítettem interjút kicsiny falunk szülött-
jével, Gönczi Balázzsal. 

Mikor kezdtél kerékpározni, illetve me-
lyek azok a jellegzetes szakaszok életedben, 
melyek hozzájárultak a bringázás iránti 
szeretetedhez?

Több meghatározó korszak jellemzi a kerék-
párral való kapcsolatomat. Kezdetben, a főiskola 
előtti időszakban pusztán praktikus használati 
eszközként tekintettem a kerékpárra. Gyerekko-
romban nem volt autónk, így a kerékpár egy rend-
kívül hasznos céleszközként szolgált. A bringás 
korszakom folytatását egy nagyon egyszerű dolog 
határozta meg: szerettem volna megspórolni a 
kollégiumba járás költségeit. Egyetlen buszjegy 
árából már igazán finomat tudtam ebédelni. 

Ez azt jelenti, hogy kerékpárral mentél 
vissza a kollégiumba?

Igen, utolsó főiskolás évemben már rendsze-
resen kerékpárral jártam vissza hétvégente a 
kollégiumba. 

Ha jól sejtem a következő időszak nem 
csak a kerékpározást tekintve, hanem a 
jövődet illetően is áttörést hozott… 

Így van, a középiskola befejeztével a Debreceni 
Egyetem Műszaki Karán folytattam tanulmánya-
imat. Viszont a kerékpározás iránti szeretetem 
egyre csak fokozódott. A következő hat évben, 21-
től 27-éves koromig tettem meg a legtöbb, illetve 
a legintenzívebb túrákat.  Bármikor szívesen 
vettem az irányt a négy égtáj bármelyike felé.  
27 éves koromat követően a napi tekerés mel-
lett éves szinten már ritkábban, de jellemzően 
hosszabb teljesítménytúrákat vállaltam.

Merre vezetett legelső hosszabb utad?
Az első nagy túrám Nyírbéltek – Kálmánháza 

volt. 70 km-t tettem meg ezen út alatt. Nagyma-
mámtól kértem el a Csepel kerékpárját, amin 
nem volt váltó, fokozat, és a váza sem volt könnyí-
tett. Ez a bringa egyszerűen csak rendben volt.

Mint sokan tudjuk, már jó ideje a főváros-
ban élsz. Mesélnél arról, hogyan kerültél 
ilyen messze szülőfaludtól?

A főiskolát követően Debrecenbe adtam be 
a pályázatom, arra a helyre, ahol a leginkább 
dolgozni szerettem volna. Sajnos nem vettek föl, 
így hozzávetőlegesen egy évig munkát kerestem. 
Ez idő alatt elvégeztem egy angol tanfolyamot, 
a korábbiakban megszerzett idegen nyelvi is-
mereteim felfrissítése és erősítése céljából. 
Továbbá mester szakra jelentkeztem, szintén a 
Debreceni Egyetem Műszaki Karára. A képzést 
el is kezdtem, de ideje korán abba hagytam, 
ugyanis érkezett egy váratlan munkalehetőség 
Budapestről. Unokatestvéremmel egyetemben 
sikeresen zártuk a felvételit, ugyanis szak-
mánknak megfelelően ő gépészként, én pedig 
építészként helyezkedtem el egy olasz cég leány-
vállalatában. Öt évet húztam le ezen a helyen, 
azóta már másik tervező irodában dolgozom. 
Acélszerkezetek tervezése, dokumentációja, 
illetve a belső ellenőrzés a feladatom immár 
8,5 éve. Sok izgalmas projekten dolgoztam már, 
amelyek a világ különböző pontjaira készültek 
(Csernobil, New York, vagy éppen Skandinávia).

Minden elismerésem a tiéd, hogy kar-
riered és családod mellett, továbbra is 
hatalmas szívvel és lélekkel kilométerek 
ezreit hagyod magad mögött. Kérlek, me-

sélj a Budapest – Fülöp hazaúton szerzett 
kerékpáros élményeidről. Mikor tetted 
meg ezt a hétköznapi ember számára be-
legondolni is elképesztő távot? 

(Balázs az interjú helyszínén, egy budai pa-
lacsintázó asztalán kiterít egy Magyarország 
térképet, illetve több füzetet és jegyzetet is fellapoz, 
melyekben dátumra pontosan jegyzi az útvona-
lakat, a távolságot és a helyszíneket. Elmondása 
szerint, szinte soha nem használta a modern tech-
nika vívmányait. Helyette inkább saját kezűleg 
készített és valós térképek alapján tájékozódott.) 

Szerencsére már kétszer is sikerült hazateker-
nem Fülöpre. Az első utam 2013.08.17-én indult, 
és augusztus 20-ra érkeztem haza. A második 
utamat pedig a húsvéti ünnepekre időzítettem, 
2014.04.16-án. A túrák időpontjainak megha-
tározásakor figyelembe vettem, hogy melyek a 
legrövidebb éjszakák. 

A két fülöpi hazautat illetően eltérő útvo-
nalakat határoztam meg, ugyanis 2013-ban 
meglátogattam az egyik kedves barátomat, így 
Jászboldogháza felé vettem az irányt.

Az első hazautam érdekesen indult, ugyanis 
a nagy készülődésben elfelejtettem ébresztőt 
beállítani, és arra riadtam fel, hogy már 6 óra. 
Gyorsan összeszedtem a kis csomagomat: az 
ennivalót, egy fél szál otthoni kolbászt, egy fél 
kenyeret és már indultam is.

Mekkora kitérőt jelentett számodra Jász-
boldogháza? 

30 km-es kitérőt tettem, majd ezután az útvo-
nal ugyanott folytatódott ahol a 2. túrám. 

Hogyan tervezted meg az útvonalakat és 
milyen nagyobb csomópontokat érintettél 
útjaid során?

Az útvonalak megtervezésénél mindig tö-
rekszem arra, hogy a lehető legnagyobb távot 
kerékpárúton tudjam teljesíteni, ugyanis ez 
a legbiztonságosabb. Természetesen nem 
mindenhol van kiépített bringaút, ebben az 
esetben a kisebb forgalmú főutakat válasz-
tom. Ezen túlmenően pedig, ahol engedi a 
KRESZ. Néhol sajnos kerülő utakat kell 
beterveznem. Ha nem muszáj, nem megyek 
kétszer ugyanazon az útvonalon.

Pontosan megterveztem azokat az eshetősége-
ket, ha nem tudom tartani a menetrendet (vonatra 
szállás). Ha pl. 3-ig nem érek a kitűzött településre, 
akkor nem tudok majd tovább menni, mert az utolsó 
vonatot nem fogom elérni, ezért itt kell felszállnom. 
Azt is jelzem magamnak, hogy hol tudok időt 
megtakarítani, hol vannak hosszabb lejtők. 

Az erős forgalom miatt a 4-es 
út nem jöhetett szóba, így az első 
hosszabb etap Budapestről a 31-es 
főúton vezetett. A Pest környéki 
részen nagyon jó minőségű a 31-es 
út, és nincs nagy forgalom. Ren-
geteg bringással találkoztam er-
refelé. A két utam közötti legfőbb 
eltérés, hogy először Jászberényt 
nem érintettem, ugyanis Jászki-
sér felé vettem az irányt, majd Po-
roszlónál tértem fel a 33-as útra. A 
33-as úton nagyon ki voltam téve 
az időjárás viszontagságainak. Az 
oldalszél nagyon megterhelő volt 
számomra. 

Hortobágy után ért az éjsza-
ka. A naplemente a mai napig 
felejthetetlen élményt nyújtott. 
Utam tovább folytatódott a 33-
ason át Debrecenbe. A debreceni 
Metro-tól a várost átszelve végig 
kerékpárút vezet a Panoráma 
étteremig. Következett a 48-as 

számú főút. A Panoráma Étterem - Haláp kö-
zötti szakasz nem tartozik a kedvenceim közé 
a túl nagy a forgalom és a meglehetősen szűk 
út miatt. Az ilyen szakaszok sokkal nagyobb 
koncentrációt, figyelmet igényelnek. Hazautam 
Vámospércsen és Nyírábrányon át, szeretett kis 
falumba vezetett. 

Balázs Budapest - Fülöp kerékpárral megtett 
útvonalai:

2013: Budapest (31- es főút) – Nagykáta - Jász-
berény - Jászboldogháza – Jászkisér - Poroszló 
(33-as út) - Tiszafüred – Hortobágy – Debrecen 
– Vámospércs – Fülöp.

2014: Budapest (31-es főút) – Nagykáta - Jász-
berény – Heves – Dormánd (Füzesabony előtt) 
(33-as út) – Poroszló - Tiszafüred – Hortobágy 
– Debrecen – Vámospércs – Fülöp.

Útjaidat éjszaka is folytattad, vagy volt 
esetleg hosszabb pihenőd?

Természetesen éjjel is tekertem. Túráimra 
jellemző, hogy meglehetősen ritkán állok meg, 
illetve ha megállok, 15 percnél nem tartok több 
szünetet, ugyanis ha lemerevedek és kihűlök, 
nagyon nehéz folytatni.

Említetted a hortobágyi naplementét. 
A közel 280 km-es túrád során milyen to-
vábbi élményekkel gazdagodtál?

Volt, hogy utam során csatlakoztak hozzám, 
vagy én csatlakoztam más kerékpárosok-
hoz. Nagyon kedves emlék számomra, hogy 
Kömlőtől egy szakaszon, egy idős bácsival 
találkoztam, aki sok érdekességet mesélt élet-
történetéből. Nosztalgiáztunk, megosztottuk 
tapasztalatainkat, élménybeszámolót tartot-
tunk egymásnak. Verpelét közelében, ahol 
korábban plébános volt Tapasztó atya, egy 
vulkáni kúp van, ahonnan elhordták építkezni 
a köveket az évek során, de látszik a kráter, 
ami gyönyörű látvány.  Szintén kellemes em-
lék, amikor a Jászságban, egy kertben, nagy 
lepedővel vitorlázó gyerekeket láttam.  Ezek a 
túrák felejthetetlenek számomra a gyönyörű 
naplementével és még sok olyan pillanattal, 
amelyet egyszerűen át kell élni, mert nem le-
het szavakba önteni! De természetesen voltak 
nehéz pillanatok is útjaim során. 

Mik voltak a leginkább nehezítő körülmé-
nyek a hazaút során?

A nyári utamon a meleg és az árnyék hiánya, a 
tavaszin pedig az óriási oldalszél a Hortobágyon. 
Hihetetlen volt számomra, hogy mennyi energiát 
kellett felhasználnom arra, hogy egyenesben 
tudjam tartani a bringát. 

Magyar 
népviselet 

napja

Néri Szent Fülöp 
napja – Gyereknap

Tavaszi szavalóverseny 
a Néri Szent Fülöp Katolikus 

Általános Iskolában

Zeneművészeti vizsgák

2019. április 24-én, országosan már ötödik 
alkalommal ünnepelték együtt kicsik és na-
gyok a Magyar népviselet napját. Idén mi is 
csatlakoztunk az ,,Egy nap népviseletben”, 
országos rendezvényhez. Egy általánosságban 
ismert magyar férfiviselet és a kalotaszegi női 
viselet jellegzetes motívumait, színvilágát, és 
más jellemzőit ismerhették meg a gyerekek 
és felnőttek. 

Popovics Ferencné   

Iskolánk védőszentjéről emlékeztünk meg 
2019. május 17-én. Elsőként a templomi áhí-
tat során lelkileg töltődtünk fel. Az iskola 
udvarán és a termekben a tanulók játékos 
foglalkozásokon vehettek részt. Volt óriás 
buborékfújás, trambulinozás, csocsózás, 
tipróka, pecázás, aszfaltrajzolás, gyöngyfűzés.

A felsős tanulók küldöttei egy nagyon szép 
kereszt kompozíciót hoztak létre fonálgrafika 
technika segítségével, mely az iskola auláját 
díszíti. Laci bácsival festhettek a tanulók fali-
képeket magyar motívumokkal.

Amőba versenyt rendeztünk a diákok kö-
rében, melynek első három helyezettje kupát 
is kapott. A szülők büfét és zsákbamacskát 
szerveztek a diákok nagy örömére. Ajándé-
kokat is hoztak az iskola számára.

A felsős tanulók egy vetítést nézhettek meg 
Néri Szent Fülöpről a tornateremben. Ezután 
pedig tablókat készítettek osztályfőnökük 
vezetésével iskolánk védőszentjéről. Ezek a 
tablók is az aulát díszítik majd.

Ebéd után a diákok a templomkertbe vonul-
tak, ahol kezdetét vette a gyereknapi játékos 
versengés, mely jutalmaként az osztályok az 
elrejtett kincset szerezhették meg. Eiben Ta-
más atya által adományozott jutalmak voltak 
ezek. A játékok végén mindenki egy finom jégk-
rémmel és sok szép élménnyel térhetett haza.

Tóthné Zágon Mónika
DÖK segítő pedagógus

2019. május 7-én megrendezésre került az is-
kolánkban, TAVASZ témakörben, az alsó és felső 
tagozatos tanulóknak szervezett szavalóverseny. 
Reviczky Gyula Miatyánk című versének közös 
felolvasásával nyitottuk meg a versenyt, majd 
Czigléné Tátorján Erika (iskolánk titkárnője) és 
Kiss Gergely (iskolánk biológia tanára), szemet 
gyönyörködtető viseletben táncoltak kalotaszegi 
legényest, valamint lassú és szapora csárdást.

Ezt követte a 20 tanuló versmondása. Szebbnél 
szebb tavaszi, szívet melengető vers hangzott 
el. Bábel Katalin magyartanár, a versmondás 
művészetéről, arról a csodáról beszélt, amit a 
verset mondó előadónak meg kell tudni teremte-
ni. Hangsúlyozta még a versmondásban szerzett 
tapasztalat előnyeit. A zsűri elnöke, Popovics 
Ferencné igazgatónő, mindenkit oklevéllel és 

dicsérő szavakkal illetett, a legszebben szava-
lókat pedig könyvjutalomban is részesítette.
Alsó tagozatban dobogós helyeket elért tanulók:

I. Szilágyi Zsombor 4.o.
II. Magyar Julianna 2.o.
III. Domoszlai Mária 1.o.

Felső tagozatban győztesek lettek:

I. Párványik Rajmond 6.o.
II. Sándor Benedek 5.o.
III. Hutóczki Balázs és Gali Bence 8.o.

Szeretettel gratulálunk nekik!

Bábel Katalin

Iskolánkban május második felében zajlot-
tak a zeneművészeti tanszakra járó diákoknak 
az év végi vizsgái. Volt izgalom! A tanulók be-
mutatták: hogyan tudnak már furulyázni, zon-
gorázni, trombitálni. A magánének tanszako-
sok éneklésből vizsgáztak. Öröm volt hallgatni 
a tanítványainkat! A szakemberek elmondása 
szerint vannak kifejezetten tehetséges tanuló-
ink is! Nekem mégis legnagyobb meglepetést a 
tanulmányaikban nem igen jeleskedő tanulók 
okozták, hiszen kiválóan teljesítettek ők is!

Bízom benne, hogy jövőre is tanulóink nagy 
része él ezzel az ingyenes zenetanulási lehe-
tőséggel. Jó döntés a zeneművészeti képzésbe 
belevágni!

Köszönjük a felkészítő tanároknak az egész 
évi munkáját. Jövőre is szeretettel várjuk 
őket vissza!

Popovics Ferencné   
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Zöldséges, sajtos sült halfilé

Hozzávalók:

• 4 szelet halfilé (afrikai harcsa)
• só
• bors
• paprika
• olaj
• liszt
• 4 db lapsajt
• zöldségek (pl.: karfiol, brokkoli, sárgarépa)

Elkészítése:

A halszeleteket kicsit megsózzuk. A lisztet elkeverjük egy pici pap-
rikával, sóval és borssal. Megforgatjuk benne a halfiléket. Ezt köve-
tően a halfiléket kevés olajba mártjuk, majd vékonyan megolajozott 
tepsibe tesszük.
 A megpárolt zöldségeket rátesszük a filére, és egy lapsajttal lefedjük 
azt. Körülbelül 200 C°-on, 20-30 percig sütjük sütőben.
Sültburgonyával tálaljuk és tetszés szerint díszíthetjük különféle 
zöldségekkel tálaláskor.

Jó étvágyat kívánok!

Zihné Julika

Rakott tészta csirkemellel

Hozzávalók:

• 40 dkg csirkemell
• 1 csomag tészta (szarvacska, csavart, ami otthon van)
• 2 kis dobozos főzőtejszín
• 6 dl víz
• fűszerek ( só, bors, delikát)
• sajt
• 20 dkg sertés sonka
• 1 csomag csirkés-sajtos rakott tészta alap

Elkészítése:

A csirkemellet néhány kanál olajon (én zsíron szoktam) lepirítom, 
és fűszerezem (só, bors, delikát, de lehet belevágni zöldfűszereket is: 
bazsalikom, majoranna, oregánó, kis petrezselyemzöld), majd vízzel 
és a saját levével főzöm pár percig. Hozzáteszem a sonkát, pár perc 
alatt összerottyan, ráöntöm az alapot, és kész.
Egy magasabb jénai tálba öntöm a tésztát (nem főzöm), melyet nyersen 
teszek bele. Majd ráöntöm az elkészült csirkés szószt, és jól átkavarom, 
lefedem alufóliával, és fél órán át sütöm, közben néha átforgatom. Azután 
lereszelem a sajtot, de már akkor nem sütöm, csak a meleg sütőben hagyom.

Jó étvágyat kívánok!

Pelestyák Katalin

Gasztronómia rovat

Hogyan élted meg, mit jelentett számod-
ra, amikor két keréken hazaértél kicsiny 
településünkre?

A hazatérés öröme leírhatatlan. Itt már nem 
kell térkép, nem kell plusz még egy banán, hogy 
bírjak még 10 km-t. Utam legvégén, már szinte 
szárnyaltam. Ismerősnek tűnt minden és min-
denki, és valóban az is volt.

A hazatéréssel egy álmom vált valóra. Az, hogy 
többször is teljesült, még inkább arra ösztönöz, 
hogy ismét hazaguruljak! Tervben van egy újabb 
útvonal, és a nagy álmom is természetesen Fü-
löphöz kötődik.

A Budapest-Fülöp útvonal volt a leghosz-
szabb túrád?

Szerencsére már többször is sikerült ezt a távot 
túlszárnyalnom. A leghosszabb túrám az Írott-
kő – Budapest szakasz volt 290 km-el, melyet 
2014.06.20-án tettem meg. Igazság szerint ez a 
túra is egy hazaútnak indult Írott-kőről Buda-
pesten át, Fülöpre. Több okból kifolyólag, sajnos 
ez a vállalás nem sikerült elsőre. 

Az Írott-kőtől (a kilátóból), Kőszeg mellől 
indult a túrám. Az időpont meghatározásánál 
itt is figyelembe vettem a leghosszabb nappalt 
(legrövidebb éjszakát). Az útvonalat 24 óra alatt 
szerettem volna teljesíteni.  Délután elindultam 
vonattal Budapestről Szombathelyre, majd pedig 
Szombathelyről Lukácsházára, szintén vonattal.

Lukácsházáról már kerékpárral mentem az 
Írott-kőig (16-20 km). Körülbelül este 6-ra értem 
fel a kilátóhoz, ahol várakoztam, ugyanis éjfélkor 
terveztem az indulást. Megnéztem a környéket, 
a hegyeket, nagyon szép volt a kilátás.  Azonban 
eléggé izgatott voltam és nem vártam meg az 
éjfélt. Este 8-kor elindultam lefelé a hegyről. Egy 
kis idő elteltével eleredt az eső, és a kanyargós, 
szerpentines utakon lefelé haladva egyszer csak 
a földön találtam magam. Jókorát estem, de a 
mai napig nem tudom hogyan történt. A keze-
met és a térdemet ütöttem meg a borulás során. 
A könyökömön még most is látszik a nyoma. 
Feltápászkodtam és folytattam utam, aminek 
során leértem Kőszegre. Itt elgondolkodtam és 
megfontoltam, hogy az utolsó vonattal hazamen-
jek -e. Amíg esett az eső gondolkodtam és az járt 
a fejemben, hogy erre az útra készültem fél évig, 
ezért utaztam. Elhatároztam magam és mentem 
tovább. Innentől máshogy kellett fognom a kor-
mányt, mert fájt a kezem. Bárhogyan is szerettem 
volna, nem tudtam olyan tempót menni, amit 
előzetesen elterveztem. Ennek eredményeként 
félig tudtam teljesíteni ezt a túrát. Azonban nem 
csak a sérülésnek, hanem az új lámpámnak (ez 
volt az első útja a lámpának és nem bírta volna 
végig a hazautat, ugyanis lemerült) köszönhe-
tően is módosult terv szerint, immáron a cél a 
budapesti lakásba történő visszatérés volt. 

Amikor lemerült a lámpám, akkor értem 
Győrbe, ahol már ki volt világítva a város. Győr 
után már felkelt a nap (a napfelkelték számomra 
mindig nagy élmények). Az adrenalin tartotta 
bennem a lelket és ez vitt előre. Ezután érin-
tettem Esztergomból Dobogókőt (a 700 m-es 
magasságával Dobogókő az egyik nagy kedvenc 
útvonalam. A 80 km-es útvonal a szezonnyitó 
és szezonzáró is számomra). Innen lefelé már 
hazafelé vezetett az utam Budapestre. Lefelé 
a lejtőn nagyon oda kellett figyelnem, ugyanis 
tompult a koncentrációm. 

Hozzávetőlegesen délután fél kettőkor értem 
haza. Mondhatni, hogy elcsüggedtem, amiért 
nem tudtam teljesíteni a kitűzött célt, de a tudat, 
hogy hazaértem egyfajta megkönnyebbülést 
okozott. A kudarc ellenére, így is ez volt a leg-
hosszabb túrám. 

Hogyan érinti a családodat, szerettei-
det, amikor nekivágsz egy-egy hosszabb 
túrának?

Szorítanak nekem, tudják, hogy régóta megha-
tározó az életemben ez a sport és örülnek, amikor 

hazatérve mesélem az élményeket, pillanatokat, 
melyeket útjaim során gyűjtök. Persze féltenek 
is, napközben többször is helyzetjelentést adok: 
„minden okés, puszi: Apa”.

Boldog családapaként a feleségeden és 
kisfiadon túl, nemsokára már 3-an várnak 
majd haza…

3 éve élünk boldog házasságban - kedves 
feleségemmel, Mártival, és kicsit több mint 
2 éves fiúnkkal, a kis Balázzsal - Budapesten 
egy kis lakásban, fent a hegyen eltávolodva 
a belváros zajától. Márti gyógypedagógus 
és logopédus. Sokat foglalkozik Balázzsal, 
ez pedig látszik is rajta. Kitűnően csinálja.

Augusztus 20-ra várjuk – már nagyon izga-
tottan - a kislányunkat, Barbarát. A Balázsok 
már össze is szerelték a kis ágyikóját. 

Mi az, ami még ma is arra késztet, moti-
vál, hogy nyeregre pattanj és lehetetlent 
nem ismerve vágj neki egy-egy útnak?

Leginkább az, hogy, rengeteg olyan látnivaló 
és érték van kicsiny országunkban melye-
ket, ha nem lépünk a tettek mezejére csak a 
könyvekből, vagy képekről ismerünk meg.

Rengeteg szép pillanatot élek át, amikről jó 
mesélni és beszélgetni. Ezek a mozgatórugói 
annak, hogy ilyen elhatározásokra vessem 
magam újra és újra. 

Sok olyan dologra is megtanít (nem csak 
a kerékpározás) a sport, amely az élet más 
területén is előnyére válik az embernek. A 
kitartás, az elszántság, és a céltudatosság 
is fejlődik a sport által. A jó közérzet és az 
egészséges test pedig csak hab a tortán!

Mi a legkedvesebb emléked a kerékpáros 
élményeidet tekintve?

Nem tudok sajnos egyet kiemelni, bocsánat. 
Sok-sok olyan pillanat teszi széppé, kedvessé 
ezt a sportot, mondhatom életformát, amivel 
minden utamon találkozom. Volt, hogy egy 
olyan poros úton gurultunk, hogy amikor 
hátranéztem csak egy nagy felhőt láttam és 
csak azt kívántam: ezt még egyszer. Zalában a 
fenyvesek között eső után tekertem és vadász-
tam a pillanatot egy páratlan kép készítéséhez, 
ami szerencsére sikerült is. Szintén nagysze-
rű élmény volt Balatonbogláron és Velencén a 
csobánkai nyeregben, a gyönyörű naplemente. 
Napkelte Zsámbéknál egy finom szendviccsel, 
éjszakai tekerés a Csóványosról lefelé, amikor a 
kis odúkban csak úgy villogtak a szempárok. Te-
kerés olyan ködben, hogy körülbelül az orromig 
láttam. Balaton kör egy ismeretlennel, akivel 
az a nap volt egy barátság kezdete. Kergetett a 
Kiskunságban stílusosan egy kis pulikutya. 
Leugrottam egy fagyira, Szegedre (ennyi fért 
bele a napba, ezt azóta is emlegetik a barátaim 
viccesen). Végeláthatatlan szőlőskert a Balaton 
felvidéken, és még megannyi kép, amelyek most 
is itt vannak a szemeim előtt, ha felidézem.

De általánosan mondhatom, hogy mindig nagy 
élmény, amikor célba érek, teljesítek egy túrát.

Milyen bringákkal járod az országot?
Igazából 3 bicajom van. Praktikus szempontból 

jutottam erre a döntésre.
A Kecskusz (Puch Clubman):  egy városi 

szaladgálós bringa, mindig kihúz a pácból, és 
hihetetlen milyen strapabíró.

Az Óriás (Giant ATX 970): ezzel az erdei/hegyi 
túráimon kerekezek.

A Villám (Giant OCR3): egy országúti kerékpár, 
amellyel az oszágutakon hasítok.

Budapestre költözésemtől jegyeztem minden 
egyes megtett kilométerem a bringákkal.

Egy kis adalék a jegyzeteimből:
Kecskusz (2011-) 8853 km, Óriás (2012-) 8040 

km, Villám (2013-) 11538 km, egyéb:111 km. 
Leghosszabb túráim:

1. Írott-kő-Budapest (2014): 290km;
2. Budapest- Balatonboglár (2014) 286km; 
3. Budapest - Kiskunság (2018) 281km; 

4. Budapest - Fülöp (2013) 272km;
5. Budapest - Somogyország (2018) 264km.

Legtöbb km egy hónapban: 
1.  1158 km (2013 aug.); 
2.  1134 km (2013 máj.);
3.  1121 km (2014 ápr.); 
4.  1076 km (2013 jún.);
5.  1011 km (2014 jún.).

Legtöbb km egy évben: 7043km (2013) – 44 túra.
Összes megtett km 2011. november 17. óta: 

28542 km.
Télen is kerékpározol?
Munkába már nem járok kerékpárral télen, de 

azért egy-egy túrát bevállalok a szebb téli napo-
kon is. Az 5 C fok a lélektani határ. Ez alatt már 
nem optimális, bármilyen ruházatban is legyek. 

Emlékszem, hogy néhány éve január 1-én 
meg volt fagyva az út, így bár elindultam, de 
nem értem fel Dobogókőre. 

Milyen technikai feltételei vannak egy 
nagyobb túra teljesítésének?

Úgy gondolom, hogy nem alapfeltétel egy profi 
bringa nagyobb távok megtételéhez. A legfonto-
sabb, hogy legyen felkészítve és karbantartva a 
kerékpár. Ez igaz egy alsó kategóriás, egyszerűbb 
és egy profi, milliós kerékpárra is.  

Fontos, hogy a túrák során legyen nálunk 
egy olyan szett, amivel a leggyakrabban előfor-
duló hibákat meg tudjuk javítani: defektjavító, 
gumiliszedő, pumpa, kulcskészlet, szigszalag, 
gyorskötöző, kés (bicska). Ez a szett egy normál 
övtáskában, kis helyen is elfér. Azonban sajnos 
egy váltó törésre, vagy láncszakadásra nem tu-
dunk előzetesen felkészülni.  

A technikai feltételeken túlmenően, a 
tápanyagbevitelt hogyan oldod meg? Miket 
viszel magaddal?

A túrákra rendszerint szendvicseket, gyü-
mölcsöt, banánt, szőlőcukrot és müzlit viszek 
magammal. Továbbá elengedhetetlen a folyadék-
pótlás. Én személy szerint, csak vizet fogyasztom.  

Az útvonalak tervezése során figyelembe 
veszem, hogy vannak –e boltok a túra út-
vonalon. Volt már olyan utam, hogy semmi 
ételt nem vittem magammal (ennek az anyagi 
vonzata nagyobb), de a gyakoribb, hogy előtte 
mindent megcsinálok magamnak. 

Mit tanácsolsz azoknak, akiknek már 
megfordult a fejükben egy nagyobb kerék-
páros túra, azonban még nem vágtak bele?

Az első és legfontosabb, hogy legyen egy cél 
és egy erős elhatározás. Mentálisan legyünk 
erősek, felkészültek. Fontos, hogy tudjuk, mit 
szeretnénk elérni és végig arra törekedjünk, hogy 
meg akarjuk csinálni. A holtpontokon ezek a dol-
gok vezetnek át.  Aztán kezdjenek el fokozatosan 
felkészülni a túrára: kisebb távokkal, rendszeres 
testmozgással, tekeréssel. Kis lépésekben kezd-
jük a túrákat és próbáljuk feszegetni a határokat.  
Ne féljenek nagy célokat kitűzni!

Minden túrának kipihenten kell nekivágnunk. 
Tapasztalatból mondom, hogy amikor nem vol-
tam eléggé kipihent, hiába volt egy jól összerakott 
utam, sajnos nem tudtam teljesíteni. 

Mindig legyen B és C terv a váratlan szitu-
ációkra. Szintén fontos dolog, hogy legalább 
rajtunk kívül egy ember tudja az útvonalat 
és tudja, hogy merre vagyunk. 

Lehet valaki magányos farkas is, de a ki-
sebb-nagyobb csoportokban is sok lehetőség 
rejlik. Ne féljenek tapasztaltabb túrázóktól ta-
nácsot, segítséget kérni! Szóval csak bátran!

A jövőt tekintve mik a rövidebb, illetve 
a hosszabbtávú céljaid a kerékpározást 
illetően?

Folyamatosan törekszem arra, hogy minél 
több olyan napom legyen, amelyeken nyeregbe 
pattanok.

Hosszabb távú célom, illetve nagy álmom, 
az “Elenor” Írott-kő - Fülöp túra, mely során 
keresztül szelem az országot.

S végül szeretném bejárni az egész Kár-
pát-medencét életem során.

És mondhatom azt is, hogy másoknak is 
meghozzam a kedvét arra, hogy kerékpárra 
pattanjanak!

Végezetül mit üzennél a kedves Olvasók-
nak, a Fülöpieknek?

Ne csak szorgalmas munkájukkal és kitartá-
sukkal, vendégszeretetükkel vigyék kis falunk 
hírét a világba szerteszét, hanem a sporttal, 

és így a túrázással is, hiszen ilyenkor sok-sok 
találkozás történik. Még ha nem is tűnik világ-
megváltó dolognak, hogy letekerünk 200 km-t, 
de hinni kell abban, hogy ezek a dolgok, ha már 
egy emberben is megmozgatnak valamit, jobbá 
tehetik a világot! És miért ne legyen jobb? 

Köszönettel tartozom a családomnak és a fü-
löpieknek, akik belémplántálták ezt a lelkületet!

Köszönöm a lehetőséget! Kívánok mindenki-
nek sok-sok élménnyel teli kilométert!

Nagyon szépen köszönöm az élménybe-
számolót. Fülöp Község Önkormányzata, 
szerkesztőtársaim és a magam nevében is 
nagyon sok boldogságot, egészséget kívánok 
neked és a családodnak. Illetőleg további na-
gyon sok balesetmentes kilométert kívánok!

Jekk Gergő

Balatoni tábor
Utazásunk május 30-án 6:00-kor vette kez-

detét, ekkor szálltunk föl a buszra, és rögtön 
indultunk is.

Körülbelül 13:30-ra érkeztünk meg. Ez után 
másfél-két órás programra mentünk a Tihanyi 
Apátságba, ahol megnéztük a templomot, 
és láthattuk I. András király sírhelyét is. 
16 órakor átutaztunk komppal Balatonsze-
mesre, a szállásunkhoz. 

A szobák elfoglalása után szabad progra-
munk volt, azután esti táncverseny és vetél-
kedő következett.

Második nap kirándultunk Keszthely-
re a Helikon Kastélymúzeumba, ahol a 
vadászatról és vonatokról láthattunk 
kiállítást. Ezután a várkertben 30 per-

cet kaptunk szabad foglalkozásra. Nagyon 
tetszett nekünk az ott található halastó, így 
ott voltunk végig, és etettük a halakat. 

Amikor visszaértünk a szállásra, elmen-
tünk kicsit a Balaton partjához, ezt követően 

este ügyességi vetélkedők voltak.
Harmadik nap a József Attila Emlékházba, 

költőnk emlékhelyéhez és sírhelyéhez mentünk.
Ezek után dodzsemeztünk is. A szálláson 

este szabad programot kaptunk, és bújócs-
káztunk, ami nagyon jó volt.

Negyedik nap volt a hazautazásunk 
napja. Délelőtt még elmentünk a Postamú-
zeumba, és még aznap  dodzsemeztünk 
és fagyiztunk is. Elindultunk hazafelé 
14:30-kor, és 20:24-kor értünk Fülöpre.

Nagyon jól éreztem magam ezen a 4 
napon, köszönöm, hogy elmehettem!

 Zöld Zsófia
5. osztályos tanuló
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