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2019. augusztus 3-án, szombaton 24. alkalommal került sor településünk legnagyobb 
rendezvényére, a falunapra...

 2. oldal >>

Római katolikus 
templombúcsú

Szent István király ünnepén, 2019. 
aug usztus 20-án, kedden a szoká-
sokhoz hűen idén is meg ünnepeltük 
római katolikus templomunk szüle-
tésnapját, búcsúját.  Az idén nyáron 
az államalapítónk tiszteletére szen-
telt szakrális épület ...

5. oldal >>

Pápalátogatás 
Csíksomlyón
Május 31-én egy maroknyi, de annál 
lelkesebb fülöpi és nyíracsádi hívő in-
dult Csíksomlyóra, hogy részt vehessen 
Ferenc pápa csíksomlyói szentmiséjén. 
Korai indulás, és egy hosszú út után ér-
keztünk meg szálláshelyünkre, mely 
Szovátán volt. ..

6. oldal >>

Mária születésének 
ünnepére

Sokszor ékes példáját láthatjuk annak, 
hogy Jézus mennyire képes kiélezni a 
helyzeteket, a végletekig feszítve a húrt. 
Újra és újra megmutatja, hogy nem sze-
ret átlagolni, nem szereti a langyosat, a 
középutat. ..

9. oldal >>
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A Képviselő-testület az elmúlt idő-
szakban 1 önkormányzati rendeletet 
alkotott.

 � 11/2019. (VIII.09.) önkormányzati 
rendelet az Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. 
(IV.29.) önkormányzati rendeletének mó-
dosításáról

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

 � Szociális célú tűzifa juttatásra pályázat 
benyújtása

 � Óvodavezető pályázatról szóló döntés 
(pályázati eljárás eredménytelenné nyíl-
vánítása)

 � TRV Zrt részvény vételi ajánlata

 � „Kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi 
folyamatok megtörése” című VP6-19.2.1.-
23-5-17 kódszámú pályázat megvalósí-
tásához szükséges önerő összegének 
meghatározásáról

 � Óvodavezető megbízása

 � Biztos Kezdet Gyerekház módosított 
szakmai programjának elfogadása

 � Biztos Kezdet Gyerekház kivitelezésére 
beszerzési eljárásról döntés

 � Helyi Választási Bizottság megválasztása

 � Mikáczó László Ferenc közalkalmazott 
felmentése

2019. augusztus 3-án, szombaton 24. al-
kalommal került sor településünk legna-
gyobb rendezvényére, a falunapra. Az idei 
évben visszatértünk a korábbi esztendők 
gyakorlatához, ugyanis hosszú idő után újból 
főzőversennyel kezdődött ez a nagy esemény.

Az időjárás is kegyes volt hozzánk, hiszen 
ezúttal az ilyenkor megszokott kánikula 
helyett kellemes, elviselhető hőmérséklet 
fogadta az ideérkező vendégeket, a délután 
folyamán érkező sötétebb felhők pedig tájé-
koztatva lettek arról, hogy ilyenkor nem illik 
esővel áztatni az embereket, ezért hamar 
odébb is álltak.

12 csapat „kuktái” küzdöttek az ízélmények 
fokozásáért és a szakácstudomány művé-
szetének magas szintre való emeléséért, és 
bizony az „alkalmassági vizsgán” minden 
étel magasan ugrotta a lécet, nem talál-
koztunk elégedetlen gyomorral. Hutóczki 
Péter polgármester úr mellett Tasi Sándor, 
a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke 
is elégedetten nyugtázta a színvonalas ele-
deleket. A versenyt végül a G. Nagy Gyula 

helyi származású hobbiszakács által veze-
tett zsűritagok döntése alapján a Fülöpi Ha-
gyományőrző Lovas Egyesület főzőmesterei 
nyerték meg, megelőzve a „Bigiboyokat” és a 

„Tesókat”. Természetesen a gyermekek sem 
maradtak programok nélkül, hiszen rengeteg 
lehetőség volt a mai nap folyamán arra, hogy 
csöppségeink jól érezzék magukat. A Fülöpi 
Óvoda által arcfestés, csillámtetkó várta 
őket, de a népi játékpark, kézműves foglal-
kozás, a lufihajtogató bohóc, az ugrálóvár és 
csúszda is nagyon népszerű volt apróságaink 
körében. A Hétszínvirág Biztos Kezdet Gye-
rekház foglalkozásai, az ügyességi vetélke-
dők mind-mind hozzájárultak gyermekeink 
jókedvéhez, az elektromos autók pedig igazi 
közlekedési dugót okoztak a betonpályán. 
Az Élő Dínó Show-t is sokan nézték, ahol az 

„őslényt” kicsinyeink természetes rajongása 
teljesen megszelídítette. A fiatalokat és a 
felnőtteket egészségügyi tanácsadás, I. és 
II. világháborús bemutató (ahol a légvédelmi 
ágyú többször is „enyhén csengő „ hangon 
megszólalt), rendőrségi sátor, íjász bemu-

Önkormányzati 
hírek

XXIV. Fülöpi Falunap

SZÜLETÉSEK
Balog Brájen Enrikó 
2019. június 25.

Szurovecz Ákos Benett
2019. június 28.

Lakatos Zsófi 
2019. július 24.

Horváth György Noel 
2019. augusztus 10.

Németi Sándor 
2019. augusztus 10.

Köszöntjük őket!

HÁZASSÁGOK
Oláh Tünde és Bencze Attila
 2019. július 05.

Mezővári Zsófia és Ratku Ferenc
2019. július 12.

Szabó Zsuzsanna és Hutóczki Zsolt
2019. július 13.

Zán Katalin és Bábel János 
2019. július 18.

Szabó Adrienn és Kiss Gábor
2019. július 19.

Almási Éva és Holhós Zsolt
2019. július 24.

Csordás Judit és Hadnagy Henrik
2019. augusztus 10.

Hutóczki Zsuzsanna és Baricz Gábor
2019. augusztus 17.

Szívből gratulálunk!

HALÁLOZÁSOK
2019. július 14.
Hegyi István
(született: 1957. 10. 12.)

2019. augusztus 09.
Horváth Ferenc
(született: 1962. 04. 30.)

2019. augusztus 11.
Mándoki Zoltán
(született: 1951. 11. 03.)

2019. augusztus 12.
Kállai Lajos
(született: 1957. 06. 29.)

2019. augusztus 17.
Konyári Józsefné
(sz. név: Pálinkás Julianna, született: 1923. 04. 21)
Községünk legidősebb lakosa volt!

Emléküket kegyelettel megőrizzük!

Anyakönyvi hírek
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tató várta a nap folyamán. A vendégeinket 
önkormányzatunk dolgozói és a Fülöpi Óvo-
da szakácsai által készített nagyon finom 
töltött paprikával kínálták ebédidőben. A 
késő délutáni órákban óvodásaink aranyos 
és bájos műsora után a környező helységek 
és testvértelepülésünk, Érbogyoszló nép-
dal csoportjai gondoskodtak a hallgatóság 
számára élménydús szólamokról. Termé-
szetesen a fülöpi Piros Mályva Népdalkör 
előadása is emelte az egyébként is magas 

színvonalat, és a focipálya körüli éter megtelt 
csodálatosan zengő hangokkal.

Ezt követően Hutóczki Péter polgármes-
ter úr köszöntötte a megjelent vendégeket, 
majd elmondta, hogy 1946-ban önállósodott 
településünk, és bizony a fekvéséből adó-
dóan a munkába járás, a jó termésért való 
küzdelem is többszörös nehézséget okoz az 
itt élők számára, de mégis büszkeséggel gon-
dol a helyiekre, hiszen mindig összefognak, 
amikor arra szükség van. Pajna Zoltán, a 

Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke sze-
rint jó lehetőségeket rejt magában az elmúlt 
években Fülöpre érkezett több, mint 500 
millió forint fejlesztési forrás. Lehet célokat 
megfogalmazni, és a jövő generációt (akik 
most még a játszótéren foglalatoskodnak) is 
fel kell készíteni az életre. Az ünnepi beszé-
dek elhangzása után településünk vezetője 
köszöntötte az 50 éve Fülöpön elballagott 
osztályok jelenlévő tagjait és Tóth János volt 
igazgató urat, a jubiláló véradókat, és Papp 
István vállalkozót, aki nem helyi lakosként 
is támogatta kicsiny falunkat. Ezután a tom-
bolasorsolás igazi izgalmakat tartogatott, 
számos értékes nyeremény talált gazdára. 
Kora este a Puskás Peti által vezetett The 
Biebers nevű formáció elsősorban a fiatalo-
kat hozta lázba, látványos és lendületes előa-
dásuk nemcsak a hallójáratokra hatottak, 
hanem a kezeket és a lábakat is önkéntelenül 
mozgásra „kényszerítették”. A nap utolsó 
fellépői Homonyik Sándor és zenésztársai 
voltak, és a közismert Álmodj királylány 
című számukat a fülöpi királylánynak, Lász-
lófalvi Évának címezték. Az énekes-művész 
dalait a közönség is jól ismerte, és együtt 
énekelte az előadóval, s ezáltal a koncert egy 
nagy közös ünneppé vált. A nívós produkció 
után szemet gyönyörködtető tűzijátékkal 
zárult a rendezvény.

Köszönjük szépen a falunap létrejöttében 
és lebonyolításában a segítséget Hutóczki 
Péter polgármester úrnak, községünk kép-
viselő-testületi tagjainak, az önkormányzat 
és a művelődési ház dolgozóinak, a támoga-
tóknak, az önkénteseknek, és természetesen 
nem utolsósorban a településünkön és azon 
kívül élő vendégeinknek. Mindenkit várunk 
szeretettel jövőre, a jubileumi XXV. Falu-
napra, de addig is lesz még számos rendezvé-
nyünk, melyeken természetesen számítunk 
megtisztelő jelenlétükre.

Török Tamás 
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2019. június 22-én, szombaton elérkezett a 
nagy nap, a Fülöpi Általános Iskola és a Bán-
házi Iskola 1969-ben végzett diákjai gyűltek 
össze 50 éves osztálytalálkozójukra.

10 évvel ezelőtt már találkoztak, és akkor 
elhatározták, hogy 2019-ben újra összejön-
nek. Az eseményt hosszú, ez év januárja óta 
tartó szervező munka előzte meg. A VIII. 
A osztály Mikáczó László Ferenc, a VIII. B 
osztály Czuper Árpád és Pogány Gyula, míg 
a Bánházi Iskola Czigle Györgyné vezetése 
és segítsége révén találkozhatott ismét, és 
a 3 végzős társaság 58 akkori ballagójából 
30 jelent meg a Néri Szent Fülöp Katolikus 
Általános Iskola étkezőjében, ami az eltelt 
időhöz képest igen magas szám, főleg, hogy 
16-an sajnos már nincsenek az élők sorában. 
A volt pedagógusok közül Bálega Józsefné, 

Sándor Jánosné, Szarvas Imréné tanárnők, 
Bálega József és Sándor János tanár urak, és 
Tóth János volt igazgatóhelyettes úr képvisel-
te a tantestületet, így a volt diákokat kísérő 
hozzátartozókkal együtt 48-an tisztelték meg 
jelenlétükkel az ünnepi rendezvényt az alma 
mater erre kijelölt helységében.

Már a gyülekező alatt elkezdődtek a beszél-
getések, s bizony nem mindig volt egyszerű 
felismerni az egykori „harcostársakat”. Az 
örömteli találkozások és rövid eszmecserék 
után megszólalt a „becsengő”, és elkezdődött 
az osztályfőnöki óra. Az akkori osztályfőnö-
kök közül Kása Sándor és Kása Sándorné nem 
tudott eljönni, Salánki Ferenc pedig sajnos 
elhunyt, ezért az órát Tóth János volt igazga-
tóhelyettes úr vezényelte le Mikáczó László 
Ferenc „hetes” jelentése után. Minden jelen-

lévő akkori diák elmondta, hogyan alakult az 
élete, mi történt vele az elmúlt 50 évben. Érde-
kes volt hallani a különböző emberi sorsokat, 
mely a sok-sok öröm mellett természetesen 
gondokat, nehézségeket is tartogatott a már 
nyugdíjas, vagy nyugdíjhoz közeli egykori 
tanulók számára. Összességében elmondható 
mindenkiről, hogy tisztességes, becsületes 
életet éltek és élnek, s áthatja őket ma is a 
pozitív, optimista hozzáállás az élethez. Tóth 
János volt igazgatóhelyettes úrnak is volt sok 
hozzászólása, jóízű anekdotája az elhangzot-
takhoz, melyeken bizony jókat mosolyogtak az 
egykori diákok. Ezt követően a jelenlévő volt 
tanárnők és tanár urak is beszámoltak életük 
alakulásáról, majd Földhátiné Terdik Edit, a 
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 
igazgatóhelyettese ismertette az iskolánk 
életében az elmúlt évtizedekben bekövet-
kezett változásokat. A közös csoportképek 
elkészülte után a résztvevők átvonultak a 
temetőbe, ahol megemlékeztek a már nem 
élő egykori tanáraikról és osztálytársaikról.

A csendes tisztelgés után a Sörkertben 
Hutóczki Péter polgármester úr köszöntöt-
te a vendégeket, majd ünnepi beszédében 
bemutatta községünket a jelenlévőknek, és 
akik régen elkerültek településünkről, megle-
pődhettek azon, milyen sokat fejlődött Fülöp 
az elmúlt évtizedekben. Polgármester úr és 
kedves felesége, Katika szerény szuvenírrel 
lepte meg az egykori diákokat, akik szintén 
kis ajándékkal és virággal kedveskedtek 
községünk vezetőjének és házastársának, 
és természetesen az akkori tanárnőknek és 
tanároknak is.

A nap lezárásaként a kedves résztvevők 
számára estebédet szolgáltak fel, melyet jó ét-
vággyal fogyasztottak, s kötetlen beszélgetés 
során felidézhették a régi emlékeket. A tervek 
szerint legközelebb 5 év múlva találkoznak 
osztálytalálkozó keretében. Nagyon szépen 
köszönjük a szervezőknek és a résztvevőknek 
ezt az emlékezetes összejövetelt. Jó egészsé-
get kívánunk az 1969-ben végzetteknek és 
szeretteiknek, és kérjük rájuk Isten áldását.

Török Tamás

50 éves osztálytalálkozó
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Római katolikus templombúcsú

Szent István király ünnepén, 2019. augusz-
tus 20-án, kedden a szokásokhoz hűen idén is 
megünnepeltük római katolikus templomunk 
születésnapját, búcsúját. Az idén nyáron az 
államalapítónk tiszteletére szentelt szak-
rális épület Korbeák Zoltán vállalkozó és 
Somogyi László Gábor Kölcsey Ferenc díjas 
művész jóvoltából belső festésen esett át, s 
ennek köszönhetően a nagy számban meg-
jelent hívek a megújult templombelsőben is 
gyönyörködhettek.

Délután 4 órakor a „házigazda” Eiben Ta-
más atya, Márku János atya, Nagy Csaba 
atya, Rákóczi Jenő atya, és Csingi Zoltán 
görögkatolikus atya ünnepélyesen bevonul-
tak a templomba, és közösen celebrálták a 
szentmisét, melynek keretében megáldották 
az új kenyeret is. Jenő atya szentbeszédében 
kiemelte, elődeink bejövetelekor nem sok esély 
mutatkozott arra, hogy a Kárpát-medencében 
ez a nép gyökeret fog ereszteni. Féltek ugyan 
a magyarok nyilaitól, de ha Géza fejedelem, 
és utána István király nem törekszik egy ke-
resztény haza „létrehozására”, akkor Európa 
ezen részén valószínűleg egy másik nemzet 
élne, s mi eltűntünk volna a népek süllyesz-
tőjében. Az atya mondott egy történetet egy 
pap és egy fiatal ember találkozásáról, ahol az 
ifjú nem ismerte el Isten létezését, és mikor a 
lelki-vezető keresztvetésen kapta az autóban, 
ő csak egy megszokott mozdulatsorról beszélt, 
mint aki megnézte, minden a helyén van-e. 
A kereszt lehet egy külső szimbólum is, de 
István számára az élet forrását, létünk alapját 
jelentette: „Uram, megteszem, amit kívánsz!” 
Imre fiához intézett intelmeiben sem a földi 
kívánalmakkal foglalkozott, hanem az itte-
ni átmeneti létet az örök élethez kapcsolta, 

s arra kérte a herceget, hogy imádkozzon, 
Istenre figyeljen, majd Ő vezeti az életét 
kellő bölcsességgel. Fontos, hogy keressük 
a kapcsolatot a Mindenhatóval, ahogy első 
királyunk is megértette, előre kell nézni, és rá-
bízni magunkat Krisztusra. Az ima Istenhez 
köt minket. István nemcsak államférfi volt, 
hanem elsősorban keresztény ember, azért 
tudott helyt állni, és megfelelő döntéseket 

hozni, melyekkel mindig az örökkévalót 
szemlélte. Jenő atya homíliája végén 
arra kért bennünket, tegyünk így mi 
is, hogy igazi ünnep legyen a mai nap, s 
elmondhassuk, találkoztunk Istennel, 
mely boldogságot és örömet hozott, s 
ezáltal lesz teljes az életünk.

A szentmisét követően körmene-
ten vettünk részt, majd Tamás atya 
mondott köszönetet mindenkinek, 
aki valamilyen formában segített és 
hozzájárult ahhoz, hogy a templom-
búcsút méltóan tudtuk megünnepelni, 
majd jókedvűen konstatálta, bizony 
hallgattunk a harangok hívó „szavára”, 
s nagy számban jelentünk meg szent 
királyunk emléknapján. A hirdetések 
után meglepetésben részesültünk, hi-
szen az erdélyi Gyergyótölgyes telepü-
lésének énekkara csodálatos élmény-
nyel gazdagított minket. Előadásukban 
hallhattuk többek között Szent Pál 
szeretethimnuszát, a Közelebb című 
számot, vagy az Ott, ahol zúg a négy 
folyó könnyfakasztó sorait:

„Ott, ahol zúg a négy folyó,
Ott, ahol szenvedni jó,
Ott, ahol kiömlött annyi drága vér,
Egy ezredévről mond mesét a szél.”

Csendes, kicsiny közösségünkben 
ezekben a percekben megerősödtünk 
magyarságunkban és kereszténysé-
günkben, felemelő érzés volt ezzel 
szembesülnünk. A szentmisét követően 
a templomkertben a híveket szendvics-
csel, ásványvízzel, és süteményekkel 
kínálták, a meghívott vendégek pedig 

a Művelődési Házban vacsoráztak, ahol Hu-
tóczki Péter polgármester úr megköszönte 
mindenkinek az összefogást a templomban 
való munkálatokban, és a búcsú létrejöttében 
való segítséget.

Isten éltessen Magyarország!

Török Tamás  
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Pápalátogatás Csíksomlyón

Május 31-én egy maroknyi, de annál lelkesebb fülöpi és 
nyíracsádi hívő indult Csíksomlyóra, hogy részt vehessen 
Ferenc pápa csíksomlyói szentmiséjén. Korai indulás, és egy 
hosszú út után érkeztünk meg szálláshelyünkre, mely Szo-
vátán volt. Ott pazar ellátásban részüsültünk, minden volt, 
ami kellett. Akinek kedve volt hozzá, ott még tarthatott egy 
kis városnéző túrát, meg lehetett tekinteni a Medve tavat is. 
Másnap sajnos esőre keltünk, de ez a lelkesedésünkön nem 
változtatott, így indultunk Csíksomlyóra. Egy mini gyalogos 
zarándoklat után érkeztünk meg a kegytemplomhoz. Ezután 
az esőben indultunk fel a nyeregbe, de mire felértünk, mint-
ha Isten is így akarta volna, az eső elállt. Ezután érkezett 
meg a Szentatya az őt üdvözlő és váró több tízezer hívőhöz. 
Beszédében azt hangsúlyozta, hogy legyünk megbocsátóak 
és tudjanak a nemzetek és a nemzetiségek egymás mellett 
boldogan és szeretetben élni. Miután lejöttünk a miséről, a 
kegytemplom lábánál énekeltük a himnuszokat, mely min-
denki számára egy felemelő érzés volt. Kis csoport ezután 
indult haza lelkileg feltöltődve, és új ismerősökkel, barátokkal 
gazdagodva. Adja Isten, hogy ne ez legyen az utolsó alkalom, 
hogy együtt utazunk még ehhez hasonló alkalmakra!

Piránszki Nándor
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2019. június 24-én reggel 8 órakor indultunk 
a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 
elől Pusztafalu bentlakásos táborába. Minden-
ki nagy izgalommal várta az elkövetkezendő 
napok eseményeit.

Útközben megálltunk Tokajban, és egy kis 
sétát tettünk a kilátó felé. Pusztafaluba érve 
gyönyörű kilátás fogadott minket. Elfoglal-
tuk a szállást az Öreg Bence turistaház épü-
leteibe. A hétfői napon megismerkedtünk a 
geszterédi általános iskola táborozóival és az 
animátorokkal. A Fülöpi iskolából 16 gyermek 
és 2 pedagógus, Geszterédről 24 gyermek és 
2 pedagógus, illetve 2 animátor vett részt a 
Csodaszarvas iskolai közösségi programban. 
Velük voltunk egy táborban.

Első este a tábor tulajdonosa szervezett egy 
bátorságpróbát a gyerekeknek, hegyi piros-
pontokat lehetett gyűjteni, és másnap pedig 
a bátrakat felavatta.

Micsoda élmény volt!
A vezető pedagógusok különböző prog-

ramokkal ké-
szültek a gye-
rekeknek. Az 
a n i m á t o r o k 
szintén érdekes 
csoportos játé-
kokat találtak 
ki a táborozók-
nak, amit na-
gyon élveztek. 
Tábortűz mel-
lett körbe ül-
tünk és közösen 
énekeltünk.

Kedden és 
c s üt ör t ökön 
külön előadók 
jöttek hozzánk.

Kedden „Zöld szigeten” címszóval a környe-
zet- és természetvédelemről tartott az előadó 
érdekes, beszélgetős, színes, játékos előadást.

Csütörtökön pedig „Addig hárítsd el a ve-
szélyt, amíg nincs 
jelen” az egészség-
tudatosságról be-
szélgettünk és teát 
készítettünk, még 
haza is vihettünk az 
általunk választott 
tea keverékekből, 
amit gondosan be-
csomagoltunk.

Mindezek mel-
lett szabad prog-
ramok is voltak, 
amikor focizhat-
tak, kosarazhattak, 
röplabdázhattak, 
trambulinozhattak, 
kártyázhattak, be-
szélgethettek a gye-
rekek. Kinek mihez 
volt kedve. Ezek a 
programok nem vol-
tak kötöttek. A két 
iskola gyerekei sokat 
játszottak együtt.

Kirándulásokat is szerveztünk. Voltunk sze-
kerezni, volt gyalogtúra Szlovákia területére 
az Izra tóhoz, ahová mindkét iskola résztvevői 
elsétáltak az animátorokkal együtt. Voltak 
gyerekek, akik fürdőruhát is hoztak, és meg-
mártóztak a tóban. Biciklis túrán is voltunk 
a Füzéri vár irányába.

Buszos kirándulásunkat Telkibányára 
szerveztük, ahol megnéztük a helytörténeti 
múzeumot, Füzéren a várat, és Pálházáról 
Kőkapuig kisvasúttal utaztunk.

2019. június 29-én szombaton, az utolsó na-
pon reggeli után összepakoltunk és elbúcsúz-
tunk a geszterédi iskolásoktól és tanáraiktól. 
Hazafelé menet még megálltunk Tokajban, és 
sétáltunk a Tisza parton. Emese tanárnő a 
partnál mindenkit megkérdezett, hogy kinek 
mi tetszett a legjobban a táborban eltöltött 
idő alatt. Természetesen szinte mindenki azt 
válaszolta, hogy minden.

A fülöpi gyerekek hálásak voltak a tábor-
ban való részvételért, és az egyik gyermek 
azt mondta, hogy legyen a Hála a mottónk.

Köszönjük a lehetőséget!
Számomra is nagyon érdekes, eseményekkel, 

barátságokkal teli volt a táborban eltöltött idő.

Mitala Marcell

Pusztafaluban táboroztunk

Kirándulás Cserkeszőlőre
2019.augusztus 11-én, vasárnap 9.30-kor 

indultunk Nyíracsádra, ahol a helyi hívek-
kel együtt kértük az Istent, hogy adja áldását 
utunkra. A szentmise után Cserkeszőlő felé 
vettük az irányt, ahol elfoglaltuk a 21.századi 
jurtákat. Mindenki alig várta a nagy meleg-
ben, hogy csobbanjon egyet a hideg vízben. A 
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 
közvetlen mellettünk volt, ahol mindenki 
nagyon jól érezte magát, ami a sok csúszdá-
nak is köszönhető! Ezután visszamentünk 
vacsorázni, ami nagyon finom volt. A jól si-
került nap után kényelmesen aludtunk el a 
jurtákban. Másnap nehezen indult a reggel, 
de a bőséges korai étkezés után egész nap a 
strandon ki-ki kedve szerint wellnessezhetett, 
csúszdázhatott, napozhatott vagy ugrálhatott 
a medencébe. Jól elfáradva elfogyasztottuk 
az ebédet, majd indultunk haza. Nagyon szé-
pen köszönjük. hogy részt vehettünk ebben a 
kirándulásban! 

Gali Bence és Hutóczki Balázs  
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Ikonfestő tábor Fülöpön

Piknik a Felső-Fülöpi Általános Iskolában

2019. július 22-től 26-ig az ikonfestő táborban 
27 gyerek vett részt. A tábor fő tematikája, az 
ikonfestés volt, de párhuzamosan a gyerekek 
több kézműves technikát próbálhattak ki.

Megismerkedhettek a 
kékfestő mesterségben hasz-
nálatos dúc elkészítésével, 
és az utcatábla, kopogtató 
készítésével, illetve azzal, 
hogyan kell egy felületet 
learanyozni, és nem utolsó 
sorban a dekopázs techni-
kával. A kézműves prog-
ramok mellett csapatépítő 
feladatokat is kaptak a gye-
rekek, melyekben örömmel 
vettek részt. Mindannyian 
találkoztunk ikonokkal, de 
kevesen vagyunk azok, akik 
tudjuk annak elkészítésé-
nek folyamatát. A táborban 
résztvevő gyerekek ebbe a 
világba cseppentek bele, és 
alkottak türelmesen, szor-
galmasan.

A négynapos szorgos 
munka jutalma volt az ötödik napon egy egész 
napos kirándulás.  A kiránduláson 19 gyerek 
vett részt, melynek keretében ellátogattunk Má-
riapócsra, ahol nagyszerű történeteket mesélt el 

Szilágyi Ádám a résztvevőknek. Az ikonosztáz és 
a kegykép megtekintését követően Nagykállóra 
mentünk, ahol megtekintettük a volt megyehá-
zát, a főteret, megismerték a gyerekek az épületek 
mellett a csodarabbi, az öreg pap, és a harang tör-
ténetét, és nem utolsó sorban a város neves szü-
lötteit, pl.: Simonyi Óbester Jószef huszártisztet. 
A kirándulás fő állomása Nyíregyháza volt, ahol 
meglátogattuk a Jósa András Múzeumot. A mú-
zeumban számos különböző témakörű kiállítás-
ba volt lehetőségünk betekinteni, többek között 
Benczúr Gyula emlékkiállításába, ahol nagyon 
szép alkotásokat láthattunk.  A városnéző túra 
folyamán a gyerekek megismerkedtek a város 
híres szülötteivel (Benczúr Gyula, Krúdy Gyula, 
Váczi Mihály), és a település azon épületeivel, 
amelyekben kiemelkedő események zajlottak, 
vagy valamely neves személyhez köthető, mint 
például Kölcsey Ferenc a megyeházához.

A nap zárásaként kimentünk a kisebb gyerekek 
örömére a sóstói játszótérre, amelyet nem csak a 
picik élveztek.  Ezúton is szeretnénk megköszön-
ni polgármester úrnak és a képviselő testületnek 
a lehetőséget, és a feledhetetlen élményeket.

Somogyi László Gábor

Szabóné Ádám Éva vagyok, Felső-Fülöpön születtem. 1979-ben költöztünk 
Nyírlugosra, ahol jelenleg is élek a családommal. Szívem mélyén mindig is 
felső-fülöpi maradtam, mivel gyermekkorom legszebb évei ehhez a helység-
hez kötődnek.

Ezért is volt számomra nagy öröm, mikor értesültem a Csárdási Iskola 
találkozóról. A sok-sok szervezés, és a volt diákok lelkesedése meghozta a 
gyümölcsét, hiszen május 11-én példaértékű iskolai találkozón vehettünk részt, 
30-40-50 év után ismét találkozhattunk. Màr ott és akkor többen kérdezték 
tőlünk, szervezőktől - amit hárman alkotunk, G Nagy Gyula, Kiss Irénke, és 
jó magam - hogy lesz-e ennek a fantasztikus eseménynek folytatása. Ekkor 
pattant ki az ötlet a piknik megrendezésére. Ez az esemény ismét örömteli, 
jókedélyű, szinte már családias hangulatban telt el. Nagyon boldogok voltunk, 
hogy ismét találkozhattunk a Csárdási Iskola udvarán. A nagyon finom le-
csó elkészítése - amit G Nagy Gyula többszörös nemzetközi aranyfokozatú 
hobbiszakács tanár bácsink készített, és aminek az alapanyagához Hutóczki 
Péter Fülöp község polgármestere is hozzájárult - fokozta a jókedvünket. 
Köszönjük szépen, remekül éreztük magunkat! Ezt a hangulatot csak emelte 
Koszta Barna harmónika és Jánosi Feri citera előadása.

A nap végén mindenki jóllakottan, kicsit fáradtan, és újabb szép emlékek-
kel gazdagabban tért haza. Természetesen izgatottan várjuk a következő 
Csárdási találkozót.

 Szabóné Ádám Éva
volt Felső-Fülöpi diák

A 2019/2020-as megyei III. osztályú bajnokság 
őszi sorsolása

1. forduló: 
2019.08.25. (vasárnap) 17:00
Sárándi SE – Fülöp SE
2. forduló: 
2019.09.01. (vasárnap) 17:00
Fülöp SE – Bocskai SE Vámospércs
3. forduló: 
2019.09.07.-08. 
(szombat-vasárnap)
Szabad hétvége
4. forduló: 
2019.09.15. (vasárnap) 15:30
Fülöp SE – Hajdúhadházi FK II.
5. forduló: 

2019.09.22. (vasárnap) 15:00
Hajdúbagosi SE – Fülöp SE
6. forduló: 
2019.09.29. (vasárnap) 15:00
Fülöp SE – Hosszúpályi SE
7. forduló:
 2019.10.06. (vasárnap) 14:00
Hajdúdorog SE – Fülöp SE
8. forduló: 
2019.10.13. (vasárnap) 14:00
Fülöp SE – Derecskei LSE II.
9. forduló: 
2019.10.20. (vasárnap) 10:00 vagy 13:30
Aqua – General HSE (Hajdúszoboszló) –

 Fülöp SE
10. forduló: 
2019.10.27. (vasárnap) 13:30
Fülöp SE – Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.
11. forduló: 
2019.11.02.-03. (szombat-vasárnap)
Szabad hétvége
12. forduló: 
2019.11.09. (szombat) 13:30
NYTK (Nyírábrány) – Fülöp SE
13. forduló: 
2019.11.17. (vasárnap) 13:00
Fülöp SE – Hortobágyi LSE
Hajrá Fülöp! Jó szurkolást!
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Mária születésének ünnepére
„Abban az időben Jézus betért egy faluba. 

Egy Márta nevű asszony befogadta őt házá-
ba. Volt neki egy Mária nevű húga, aki Jézus 
lábához ülve hallgatta a szavát. Márta pedig 
sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer 
csak megállt és így szólt: „Uram, nem törődsz-e 
vele, hogy húgom egyedül hagy engem szolgál-
ni? Szólj neki, hogy segítsen nekem!” Az Úr 
azonban így válaszolt neki: „Márta, Márta, 
sok mindenre van gondod, és sok minden nyug-
talanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a 
legjobb részt választotta, amely nem is vétetik 
el tőle.” Történt, hogy miközben ezeket mondta, 
egy asszony a tömegből felkiáltott: „Boldog 
a méh, amely hordozott, és az emlő, amelyet 
szoptál!” Ő pedig ezt mondta: „Hát még azok 
milyen boldogok, akik hallgatják az Isten sza-
vát, és meg is tartják!”(Lk 10,38-42; 11,27-28)

Sokszor ékes példáját láthatjuk annak, hogy 
Jézus mennyire képes kiélezni a helyzeteket, a 
végletekig feszítve a húrt. Újra és újra megmu-
tatja, hogy nem szeret átlagolni, nem szereti 
a langyosat, a középutat. Ezzel persze vitára 
ad okot, megnehezíti a dolgunkat, már ami 
szavainak és tetteinek a megértését illeti. Itt 
van például a mai evangéliumi történetünk, 
ami, valljuk be őszintén, felvet nekünk néhány 
kérdést. Mennyivel egyszerűbb és szívünknek 
kedvesebb lett volna, ha Mária és Márta pél-
dája nem ilyen szélsőséges, kiélezett szituáció, 
hanem a Szentlélek Lukács evangélistának 
a következőket sugallta volna: „Mária, miu-
tán felszeletelte a kenyeret és megfordította 
a serpenyőben a húst, leült Jézus lábaihoz, 
hogy hallgassa őt. Márta pedig, miközben 
sürgött-forgott, áttörölgette az evőeszközöket 
és megterített, le-leült Jézushoz, és figyel-
mesen hallgatta szavait”. A két hölgy közötti 
konfliktust ezzel el is simítottuk, nincs vita, 
mindenki hallgatja Jézust, és mellette csi-
nál valamit. Vagy fordítva: mindenki csinál 
valamit és úgy mellesleg (!) hallgatja Jézust.

Az evangéliumi történet mélyebb értelmét 
keresve több lehetőséget is találunk.

Az első lehetőség: Ma, az Istenszülő szüle-
tésének ünnepén ezt az evangéliumi szakaszt 
halljuk, pedig jól tudjuk, hogy a történetben 
szereplő Mária nem azonos Jézus Krisztus 
édesanyjával, a Szűzanyával. De Szűz Mária 
is a jobbik részt választotta. Hiszen Gábor 
arkangyal kérdésére igent mondott. Ekkor 
történhetett Mária legkomolyabb megkí-
sértése is. A Kísértő, az Ördög, két utat is 
mutathatott neki, a jövőbe nézve: az egyik 
József felháborodása, a betlehemi gyermek-
mészárlás, majd a menekülés Egyiptomba, 
titokban hazatérés, Jézus útja, meg nem ér-
tése, szenvedése és halála; és a másik út: szül 
Józsefnek néhány gyereket, békében éldegél-
ve felnevelik őket, majd tisztes öregségben 
megözvegyülve Mária is szerető gyermeki 
és unokái között hunyja le a szemét. Mária 

mégis a nehezebb utat választja, azért, hogy 
Isten gyermekét a világra hozhassa, meg-
születhessen az Üdvözítő, és így saját maga 
is megkapja az általa választott jobbik részt: 
bűntelenül, a még élő apostoloktól körülvéve 
elszenderedik, és azonnal a Mennyországba 
költözik. Mária a nehezebbik, de jobbik részt 
választotta, a Mennyországot a föld, esetleges 
boldogság helyett.

Második értelmezési lehetőségünk a gya-
korlati. Mária ül Jézus lábánál, és hallgatja Őt, 
miközben Márta fel-le rohangál, sürög-forog. 
Ezzel, úgy látszik, hibát követett el.

Bizonyára sokan ismernek olyan házi-
asszonyt vagy háziasszonyokat, akihez, ha 
elmegyünk vendégségbe, nem találkozunk 
vele, csak amikor megérkezünk, és amikor 
elköszönünk. Gyorsan üdvözöl minket, majd 
eltűnik a konyhában, ahol még kavar néhá-
nyat a pörköltön, leszűri a levest. Folyama-
tosan kínálgat, ezért nem eszik velünk, majd 
második fogás közben eltűnik mosogatni, 
végül, ha indulunk, elköszön tőlünk. Ilyenkor, 
sikerüljön is akármilyen jól Márta fokhagy-
más hizlalt gödölyéje, még egy gasztronómiai 
versenyben is lepontoznák az estét. Jó volt az 
étel, de hol maradt a figyelmes, a vendéggel 
személyesen törődő vendéglátás? Gondol-
hatnánk, minek hívta meg Jézust, a messze 
földön ismert prófétát, a Messiást, ha egy szót 
sem beszél vele?Jézus személyét nem lehet 
így figyelmen kívül hagyni. Ha az Üdvözí-
tő látogatja meg az embert, nem tehet úgy, 
mintha a férje nemszeretem barátai jöttek 
volna születésnapot köszönteni.

Legnagyobb vétke azonban, hogy nemcsak 
hogy ő maga nem figyel Jézusra, hanem min-
dent megtesz, hogy Máriát is elrángassa on-
nan. Ez a tipikus „nincs elég dolgod itthon, 
hogy így ráérsz templomba járni” magatartás. 

A hiány, amit Isten távolléte szül, mennyire 
üres, irigy, és más embert is be akar szip-
pantani.

Persze, érdemes egy-két dolgot tisztán látni. 
Talán Jézus sem örült volna annak, ha a házba 
lépve átesik a túltöltött szemetesen, és csak a 
hulladékot félresöpörve tudott volna leülni, 
mert őt mindenki „lelkileg” készülődve várta. 
Vagy éhségtől kopogó szemmel távozott volna, 
mert szénné égett a rántotthús, miközben 
mindenki a lábainál ülve hallgatta őt.

Ez a példabeszéd mégsem a munka és imád-
ság közti egészséges egyensúly megtalálásá-
ról szól. Sokkal inkább arra utal, hogy Jézus 
legyen az első az ember életében. Fontosabb, 
mint a munka, fontosabb, mint a környeze-
tünk, fontosabb, mint saját magunk. Csak ezt 
átélve lehet mindennapjainkban tevékenynek 
lennünk. Mert csináljunk bármit, ha Jézust 
figyelmen kívül hagyjuk, ha nem Ő az első, 
akkor minden cselekedetünk értelmetlen 
és értéktelen. Jézus nem azt tanítja, hogy az 
imádságon kívül semmit se csináljunk. Van, 
akinek az a hivatása. Viszont jelzésértékű, 
hogy nem csak szerzeteseket avattak szent-
té. Van szent uralkodónk, szent orvosunk és 
egyszerű, boldog munkásnőnk. Mind-mind a 
jobbik részt választó Máriák, akik úgy éltek 
ezen a Földön, hogy Jézus Krisztus közelségé-
ben, Őrá figyelve teljesítették behivatásukat, 
Isten akaratát.

Ez legyen a mi sorsunk is. Élete végén, a 
mennyekbe fölvett Istenszülő Szűzzel együtt 
imádkozzunk, hogy Jézust minden egyébnek 
elébe helyezve ténykedhessünk a földön és 
elnyerjük az örök üdvösséget.

Lukács Imre
görögkatolikus lelkész
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TÁJÉKOZTATÓ A 2019. ÉVI  ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁSOKRÓL

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemze-
tiségi önkormányzati képviselők választásának időpontja:     

2019. OKTÓBER 13.
Tájékoztatom a tisztelt érdeklődőket, hogy az önkormányzati választás 

kitűzésével tartalmában megújult a választások hivatalos honlapja, melynek 

elérhetősége:    www.valasztas.hu

Az „önkormányzati választások 2019” menüpontban elérhető tartalmak 
áttekintésére hívom fel a jelöltek, jelölő szervezetek, illetve választópolgárok 
figyelmét! A honlapon elérhetőek a tájékoztató anyagok  különös tekintettel  
a választással kapcsolatos kérelmek benyújtására (mozgóurna, átjelentkezés 
és a jelölteket, jelölő szervezeteket érintő kérelmek)

Helyi Választási Iroda elérhetőségei
Helyi Választási Iroda (továbbiakban HVI) vezetője:

dr. Csősz Péter  jegyző
Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 4264 Nyírábrány, Ábrányi 

Kornél tér 6.
e-mail: jegyzo@nyirabrany.hu

telefon: 52 208 001
HVI elérhetősége Fülöpön:

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpi Kirendeltsége
cím: 4266 Fülöp,  Arany J. u. 19. sz.

Kissné Terdik Erzsébet 
aljegyző / HVI vezető helyettes

e-mail: fulop.jegyzo@gmail.com
telefon: 52 596 032

Illés Éva HVI tag
e-mail: illes.eva@fulopkozseg.hu

telefon: 52 596 027 

Mikáczó Zsuzsanna
e-mail: mikaczo.zsuzsanna@fulopkozseg.hu

telefon: 52 596 027
Kérek minden fülöpi lakost, hogy éljen az Alaptörvényben és a választási 

törvényben biztosított jogával, és menjen el szavazni 2019. október 13. napján, 
kifejezve ezzel, hogy fontos számára községünk jövője!

Kissné Terdik Erzsébet
aljegyző /HVI vezető helyettes

Felhívás ebtartás szabályai-
nak betartására

A falunkban az utóbbi időben megszaporodtak 
a közterületen gazdátlanul kóborló ebekről szóló 
bejelentések. Sok esetben  nem kóbor kutyáról van 
szó, hanem a tulajdonosok gondatlansága miatt 
elszökött ebekről. A kutyák gazdái nem gondos-
kodnak arról, hogy állataik csak a saját lekerített 
ingatlanjaikon  maradjanak; hanem  hanyagságból 
vagy figyelmetlenségből az ebeket közterületen, 
mások ingatlanán hagyják kóborolni.

A jogszabály alapján  tilos a kutyát póráz nél-
kül üzletekbe, óvodába, iskolába, stb. vinni. Az 
érintettek legtöbbször – erre irányuló észrevétel 
esetén – le is tagadják ebtartói minőségüket.
Tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályok:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 

193. § (1) bekezdése szerint: 
Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bo-

csátja közterületre, vagy kóborolni hagyja;
b) természeti és védett természeti területen, 

vagy vadászterületen - a vadászkutya és a trifla-
kereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi 
vagy kóborolni hagyja;

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közle-
kedési eszközön - vakvezető, illetve mozgáskor-
látozottakat segítő kutya kivételével – szállítja;

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő 

területére vagy játszótérre - vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével 
- beenged, illetőleg bevisz;

szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, 

vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a ve-
szélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, 
szabálysértést követ el.

A kedvtelésből tartott állatok tartásának és for-
galmazásának szabályairól szóló 41/2010. (II.26.) 
Korm. rendelet rendelkezései szerint:

17. § (1) Belterület közterületén - kivéve az ebek 
futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon 
lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan sze-
mély vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére 
és féken tartására képes.

(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosí-
tania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert 
harapásával ne veszélyeztethessen.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. tv. ( továbbiakban: Ávt.)  rendelkezési 
alapján:

„43. §  (1)  Aki tevékenységével vagy mulasztá-
sával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó 
jogszabály vagy hatósági határozat előírását meg-
sérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának 
súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állat-
nak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához 
igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles 
fizetni.

(2) Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi 
hatóság szabja ki.”

A bírság alapösszege 15 000 Ft, tételes mérté-
kének megállapításakor jogszabályban rögzített 
szorzó alkalmazandó. (Pl. Amennyiben az ebtartó, 
az állat szökésének megakadályozásáról nem, 
vagy nem megfelelően gondoskodott, akkor már 
90 000 Ft összegű bírsággal sújtható, az állat kö-
telező egyedi azonosításának elmaradása 45 000 
Ft összegű állatvédelmi bírságot von maga után.)

Az állatvédelmi bírság megállapításakor a ha-
tóságnak mérlegelési lehetősége nincs, a bírságot 
kötelező kiszabni.

A köz- és magánterületen felügyelet nélkül kó-
borló – esetleg még védőoltással és egyedi azono-
sítóval (chip) sem rendelkező – ebek, potenciális 
veszélyt jelentenek mind az emberi-, mind az állati 
egészségre, illetve a közlekedés biztonságára, a 
vagyontárgyakra.

Ezért  felhívom  valamennyi  ebtartó  figyelmét,  
hogy  a  tulajdonában  lévő  kutya saját ingatlan 
határain belüli tartásáról, kötelező védőoltással és 
egyedi azonosítóval való ellátásáról gondoskodjon.

Mindazon személyek ellen, akik ezen kötele-
zettségüknek nem tesznek eleget, szabálysértési 
eljárást kell indítani. Felhívom továbbá az ebtar-
tók figyelmét, hogy a közterületen, felügyelet nél-
kül tartózkodó kutyákat a gyepmester elszállítja, 
az ebek gyepmesteri telepen tartásának költsége 
az ebtartókat terheli, amely szintén jelentős ki-
adást jelent.

      
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző

Felhívás!
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Lekvárok
A cukor mindig egyéni 
ízlés szerint

Feketeerdő:

Hozzávalók:

• hv: 1,5 kg magozott 
meggy

• 50 dkg cukor

• 2 tábla étcsoki

Elkészítése:

Egy lábasban pépesre főz-
zük a magozott meggyet, 
lassú tűzön kevergetve. 
Majd hozzáadjuk a cukrot 
és pár percig főzzük. Ekkor 
kell beletenni a dzsemfixet 
vagy a befőzőcukrot ami 
süríteni fogja. Végül az 
apróra tördelt csokoládét olvadásig keverjük. Az előkészített üvegekbe 
tesszük és felfordítjuk. Hagyjuk kihűlni.

Almás rózsalekvár:

Hozzávalók:

• 3-4 alma

• egy nagy tál rózsaszirom

• 30 dkg cukor

• mézes fűszerkeverék

Elkészítése:

A rózsa szirmokat egy-egy kötegben egyszerre leszedem a rózsáról, 
és azonnal levágom a fehér részüket úgy, ahogy a kezemben van, 
mivel úgy tapasztaltam, hogy ha ezt rajta hagyom, akkor keserű 
lesz a lekvár. A cukrot az almával kevergetve pépesre főzöm. Ez-
után beleteszem a rózsaszirmokat és a fűszert. Végül a zselésítőt. 
Az előkészített üvegekbe tesszük és felfordítjuk. Hagyjuk kihűlni.

Lekvár variációk

• Az előbbi lekvárba tehetünk levendula virágot is a mézes fűszer helyett. 

• Alma helyett lehet az alap eper és ahhoz mehet a rózsa vagy a levendula.

• Az almához társíthatunk szilvát fahéjjal. Ekkor a szilvával kezdjük 
a főzést. 

• Sárgabarackot is tehetünk az alma helyett és ehhez gyömbért re-
szelhetünk bele. 

Vigyázat függőséget okoz!!!!!

Keksz 

Kb 60 darabhoz

Hozzávalók:

• 450 g liszt

• 180 g kakaópor

• 1 cs sütőpor

• 600g cukor

• 3/4 tk gyömbérpor

• 180g vaj

• 6 tojás

• porcukor

A száraz hozzávalókat összekeverem. Belemorzsolom a vajat, majd 
beleteszem a tojásokat egyesével, mert lehet elég kevesebb tojás 
is bele. Össze gyúrom, és fóliában hűtőbe teszem 2-3 órára. Majd 
diónyi golyókat formázok, amelyeket megforgatom porcukorban. 
Sütőpapíros tepsibe teszem, és 200 fokon sütöm. Akkor jó, ha még 
majdnem lágy. Távol kell rakni a golyókat egymástól, mert megnőnek.   
Ezt is lehet készíteni kókuszosra, ekkor kakaó helyett 100g kókusz-
reszelék kell bele. 

Holland zsemle
Készíthető édesre, sósra a 
hozzáadott cukortól füg-
gően.
24 darabhoz.

Hozzávalók:

• 120 dkg liszt

• 1 kocka élesztő

• 4 ek cukor

• 1 tk só

• 12 dkg olvasztott vaj

• 6,4 dl tej

Felfuttatom az élesztőt a cukros tejben. Dagasztom a tésztát. 1 órát 
kelesztem. 24 részre osztom. 
Szorosan teszem a tepsibe.
Újra kelesztem, majd 200 fokon 15 perc alatt megsütöm. Még forrón 
lekenem hideg vajjal. 
Tehetünk bele a tésztába dagasztáskor mazsolát, csoki darabokat. 
Ha sósan készítjük, akkor picit több só kell bele és elég 2 ek cukor. 
Ebbe mehet bele apróra felvágott szalámi, sajt is. 
Ha sok a mennyiség, nyugodtan le lehet fagyasztani.
Minden recept az internetről van és ez lett tovább gondolva.
Van még két kenyér receptem is ami egyszerű és nagyszerű. Ha 
szeretnétek, jelezzétek. 

Karpácsné Víg Mónika

Gasztronómia rovat

Közelgő nagyrendezvények
Szeptember 07. (szombat)

A BÁNHÁZI KÁPOLNA BÚCSÚJA 
ÉS KULTURÁLIS RENDEZVÉNY 

A TÁJHÁZBAN – 11:00 
Bánházi kápolna és Tájház
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PROGRAMOK :

 

A  SZENTMISE  A

BÁNHÁZI  KÁPOLNÁBAN

LESZ  MEGTARTVA,  AZ

AZON  K ÍVÜL I

PROGRAMOK  A

TÁJHÁZNÁL  KERÜLNEK

MEGRENDEZÉSRE!


