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Ökumenikus találkozó a 
Fülöpi Művelődési Házban
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A Képviselő-testület az elmúlt idő-
szakban 7 önkormányzati rendeletet 
alkotott:

 � 17/2019. (XII.13.) önkormányzati 
rendelet az önkormányzati képviselők 
és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
3/2017. (II.15.) ÖR. módosításáról

 � 1/2020.(I.30.) ÖR az önkormányzati 
képviselők és bizottsági tagok tisztelet-
díjáról szóló 3/2017. (II.15.) ÖR. módo-
sításáról

 � 2/2020.(I.30.) ÖR a 2020. évi igazgatási 
szünet elrendeléséről

 � 3/2020. (I.30.) ÖR A Közszolgálati Tiszt-
viselők Napja munkaszüneti nappá való 
nyilvánításáról

 � 4/2020.(II.14.) ÖR az önkormányzat 
2020. évi költségvetéséről

 � 5/2020. (II.14.) ÖR. a 2020. évi igazga-
tási szünet elrendeléséről

 � 6/2020. (II.14.) ÖR. Fülöp Község tele-
pülésképének védelméről szóló 21/2017. 
(XII.29.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról

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

 � Polgármester részére jubileumi jutalom 
megállapítása

 �  „Fülöp Zrínyi utca stabilizált út építési 
munka elvégzése” beszerzési eljárásban 
döntés

 � Szent János Katolikus Óvoda, Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
(4069 Egyek, Fő út 1. képviseli: Kirilla 
Pál igazgató) Néri Szent Fülöp Katolikus 
Általános Iskolában (4266 Fülöp, Kossuth 
u. 30.) tagintézmény tanulóinak tandíj 
támogatása

 � Polgármester részére jutalom megál-
lapítása

 � A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó köz-
szolgáltatási szerződés meghosszabbítása

 � 2020. évi  járási startmunka mintaprog-
ramok tervezése I.

 � 2020. évi  járási startmunka mintaprog-
ramok tervezése II.

 � 2020. évi  járási startmunka mintaprog-
ramok tervezése III.

 � Vámospércsi Mikrotérségi Intézmény-
fenntartó Társulás Társulási Megálla-
podásának módosítása

 � A nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás ellátására beszerzési 
eljárásban döntés

 � Fülöpi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
és Fülöp Község Önkormányzata közötti 
Együttműködési megállapodásának fe-
lülvizsgálata

 � Óvodavezetői pályázat kiírása

 � Polgármester szabadságának megálla-
pítása és 2020. évi  szabadságterv el-
fogadása

 � Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi 
Szakellátó Nonprofit Korlátolt Felelős-
ségű Társaság társulási megállapodásá-
nak módosítása

 � Debreceni Vízmű Zrt működéséhez kap-
csolódó döntések

 � A középfokú oktatási intézményben 
tanulók részére tanulmányi ösztöndíj 
2019/2020. év II. félévi pályázat kiírása

 � Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hiva-
tal 2020. évi költségvetésének tárgyalása

 � Nyíradony Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló ….. /2020. (…..) önkormány-
zati rendelet-tervezetének véleményezése

 � Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz be-
gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 
szóló 9/2013. (IV. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló …./2020 (II. 
14.) önkormányzati rendelete-tervezeté-
nek véleményezése

 � Polgármester jelentés, lejárt határidejű 
határozatok

 � Az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 
bemutatása

 � Az óvoda 2020. évi zárva tartásáról és 
az óvodai beiratkozás rendjéről döntés

 � Tájékoztató a  2019. évi közművelődési 
tevékenységről és a 2020. évi közműve-
lődési terv megtárgyalása. 

 � A főállású polgármester cafatéria-jutta-
tásának 2020. évi keretösszegéről

 � A 2020. évi igazgatási szünet elrendelése 
tárgyában döntés

 � Önkormányzati vagyon hasznosítása – 
0640 hrsz-ú ingatlan megosztása

 � Fülöpi Vadásztársaság részére a Művelő-
dési Ház  térítésmentes biztosítása

Önkormányzati 
hírek
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FÜLÖPI HÍREK

„Velünk az Isten,
értsétek meg nemzetek,

és térjetek meg,
mert velünk az Isten.”

(részlet a Nagy esti zsolozsmából)

2019. december 21-én, szombaton a szo-
kásokhoz hűen ismét megrendeztük a közös 
községi karácsonyi ünnepséget a Művelődési 
Házban. A délután 3 órakor kezdődő prog-
ramra teljesen megtelt az ünnepi díszbe öl-
tözött nagyterem, és Almási József köszöntő 
szavai után az óvodások műsorával indult az 
esemény.

Hutóczki Valéria óvodavezető, Tóthné Nagy 
Ágnes és Zubály Anett óvodapedagógusok 
felkészítésével picinyeink énekkel-tánccal is 
fűszerezett produkciója nagy sikert aratott, 
igazi gyermeki átéléssel és lelkesedéssel hoz-
ták elénk az Isten Fiának születését, és termé-
szetességükkel egyszerűen „belehelyezték” a 
kis Jézuskát a szívünkbe. Őket követte a Néri 
Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola diák-
jainak műsora, akik Bordás Erzsébet Renáta 
pedagógus rendezésében a Megváltó születé-
sének jelenetét adták elő. A bibliai történetet 
hűen végigkísérve nagyszerűen játszották 
el a karácsonyi eseményeket, s a hangulatot 
fokozva tanáraink, Mitala Mónika, Czigléné 
Tátorján Erika,  Sulina Erika énekhangja, és 
Kiss Gergely klarinétos, Keskeny Richárd 
zongorás és Gajdos Benedek hegedűs hang-
szeres közreműködése is szebbé varázsolta az 
előadást. Igazán örömteli és megható volt látni 
a sokszereplős műsort, az oktatási intézmény 
alsós és felsős tanulói is szerepet vállaltak, és 
igazán kitettek magukért. Természetesen a 
Somogyi László Gábor művész úr által ké-
szített jelmezek és a háttérkép is hozzájárult 
ahhoz, hogy karácsony költözzön a helységbe. 
Ezt követően a Piros Mályva Népdalkör kán-
tálása, Megváltót dicsőítő énekei a szokásos, 
magas színvonalú előadást hozva igazi kisded 
váró hangulatot hozott, s bizony még a kará-
csonyfa is kicsit közelebb hajolt, hogy jobban 
halhassa ezt a csodát.

Az ünnepség végéhez közeledve Hutóczki 
Péter polgármester úr beszédében kiemelte, 
szeretné, ha az év 365 napja karácsony lenne, 

s mindig ilyen szeretettel közelednénk egy-
máshoz. Hála tölti el a kollégák, a lakosok egész 
éves segítőmunkája miatt, hisz a legkisebb 
önzetlen jótettel embertársainkat, és ezáltal 
Istent szolgáljuk. A karácsonyi történetben 
is láthattuk, Istennél nincs protekció, Nála 
minden ember egyenlő, a szeretet cselekedetei 
által juthatunk mi is a kis Betlehemhez. Nagy 
Csaba atya említette a bánházi búcsún, hogy 
szent ez a hely, ahol állunk, ahol élünk, ahol 
születtünk, tegyünk róla jóságunkkal, hogy 
ez így is maradjon. Polgármester úr ünnepi 
beszéde végén egy történetet mesélt, melyben 
egy idegen karácsony táján megszólított egy 
kisfiút, aki egy bolt kirakatában lévő Betlehe-
met bámult nagy csodálattal. Volt a fiúnál egy 
utcán talált tízkrajcáros, ami nyilván kevés 
volt a megvásárlásához, s a férfi azt mondta, 
ez a pénz különleges, az angyalok hagyták itt. 
Bement a gyermekkel az üzletbe, és bizony 
a boltos megértette a célzást, s az „angyali” 
pénzből a kisfiú hazavihette a Betlehemet, 
de talán a tulajdonos és az idegen jobban örült 
neki, hisz jó cselekedeteikkel az ő szívükbe is 
karácsony költözött.

Ezután az önkormányzati dolgozók által 
készített mézeskalács, kenyérlángos, forró 
tea és forralt bor várta kedves vendégeinket, 
melyeket jóízűen fogyasztottak, köszönet érte. 

A rendezvény a Művelődési Ház parkjában fel-
állított adventi koszorú negyedik gyertyájának 
meggyújtásával fejeződött be. A közös éneklés 
a felállított Betlehem mellett, majd Dandé 
Melinda pedagógus csodálatos karácsonyi 
énekei, s szívünk lángra lobbantása után az 
utolsó kanócnak is „fényt adott”, és reméljük, 
a négy égő gyertya tüze minden vendéget ha-
zakísért, és őrizte a lángot tovább a szívében.

Köszönjük szépen a mai délutánt, kora estét 
Hutóczki Péter polgármester úrnak, önkor-
mányzatunk képviselőinek és dolgozóinak, a 
fellépőknek, a felkészítőknek a kedves meg-
jelenteknek, és Czigle Györgynek, aki a fény-
technikát a késő délután folyamán kezelte!

„Leszállt az ég dicső királya, 
közénk ez ünnep hajnalán, 

jászolban fekszik rongy ruhában, 
ki a mennyet s földet alkotá. 

Légy üdvözölve, szent karácsony, 
mert földre hoztad az eget, 
elmúlik ím a bűn homálya, 
mert te az üdvöt hirdeted.”

(Karácsonyi ének)

Török Tamás  
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Kedves Fülöpiek!
                                                     
Véleményem szerint mi Fülöpiek egy 

munkával teli, de sikeres, örömteli évet 
hagytunk magunk mögött. Természetesen 
mindenki maga érzi, hogy kinek mit vagy 
kit hozott ez az esztendő, vagy sajnos mitől 
vagy kitől fosztotta meg. Az önkormány-
zat számára és számomra is egy jelentős 
állomásként szereplő év, a választás éve 
volt. Tisztelettel megköszönöm magam és 
képviselő társaim nevében a kapott bizal-
mat, ígérjük, hogy legjobb tudásunkkal és 
minden igyekezetünkkel Fülöp község és 
a fülöpi emberek érdekét fogjuk szolgálni. 
Külön köszönöm a választáson jelöltként 
minden indulónak a korrekt kampányt, 
számítunk a mandátumhoz nem jutott 
jelöltek támogatására, együttműködésére 
is. A 2019-es év eredményeiről a kam-
pányban és a közmeghallgatáson is már 
tájékoztattuk a Tisztelt Lakosságot, ahogy 
a 2020-as év terveiről is. Igyekszünk a 
település fejlesztését ebben az évben 
is tovább folytatni, mindent megtenni 
azért, hogy a fülöpiek minél inkább ott-
hon érezzék magukat Fülöpön. Köszönöm 
mindenkinek a múlt évben is érezhető 
támogatást, köszönöm, hogy tagja lehetek 
egy ilyen szerető és szerethető, összetartó 

közösségnek. A 2020-as esztendő Fü-
löp község életében ha csak a községi 
nagyrendezvényeket is tekintjük, egy 
többszörös jubileumi évnek tekinthető. 
Ebben az évben rendezzük a X. Fülöpi 
Gasztronómiai Fesztivált és a XXV. Ju-
bileumi Falunapot. Szeretnénk továbbá 
ebben az évben a Bánházáról, illetve 
Fülöpről elszármazottak találkozóját 
is megrendezni, valamint egy fülöpi 
Kalendáriumot is kiadni. A minden-
napi feladatok mellett ezen elképzelések 
sikeres megvalósítása jelentős terhet 
jelent, ezért választottam a fenti mot-
tót, mert így sokan összefogva továbbra 
is sikeresek lehetünk és büszke lehet 
magára Fülöp.

Így kérve továbbra is segítségüket és 
támogatásukat kívánok mindenkinek 
nagyon jó egészséget, hitet, reményt és 
szeretetet. Kívánok mindenkinek na-
gyon boldog 2020-as évet, amely telve 
van szerető családdal és igaz barátokkal. 
Adja az Isten, hogy 2021 elején majd 
mindannyian elégedetten és boldogan 
köszönthessük egymást.

Tisztelettel:
Hutóczki Péter s.k

polgármester

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen”
/Széchenyi István/

Adventi fények ragyognak

A 2019-es karácsonyvárás időszakában Fü-
löpön első alkalommal állítottunk adventi ko-
szorút a Művelődési Ház előtti parkban, hogy 
közösen ünnepeljük a hamarosan eljövendő 
Megváltót, és gyújtsuk meg a gyertyákat.

Mind a 4 alkalommal Hutóczki Péter pol-
gármester úr köszöntötte a megjelent vendé-
geket, majd a Néri Szent Fülöp Katolikus Álta-
lános Iskola diákjai a pedagógusok nagyszerű 
felkészítésének köszönhetően színvonalas 
műsorokkal lepték meg az idelátogatókat. 
Az általuk elmondott versek, illetve ének-
léseik mindenki szívében az öröm lángját 
lobbantották fel. Az ünnepségek 
után önkormányzatunk dolgozói 
jóvoltából aprósüteményekkel, 
forró teával és forralt borral kí-
náltuk a résztvevőket.

December elsején Komor Csaba 
református lelkész úr volt az ün-
nepi szónok, aki Ézsaiás (Izaiás) 
próféta szavaiból idézett a Mes-
siás eljövetelével kapcsolatban:

„Mert egy gyermek születik 
nekünk, fiú adatik nekünk. Az 
uralom az ő vállán lesz, és így 
fogják nevezni: Csodálatos Ta-
nácsos, Erős Isten, Örökkévaló 
Atya, Békesség Fejedelme!

Uralma növekedésének és a 
békének nem lesz vége a Dávid 
trónján és országában, mert meg-
erősíti és megszilárdítja törvény-
nyel és igazsággal mostantól fog-
va mindörökké. A Seregek Urának 
féltő szeretete viszi véghez ezt!” 
(Ézs 9, 5-6)

Ezen gyermek születése erőt 
kell, hogy adjon nekünk, és ne 
felejtsünk gyertyát gyújtani azo-
kért sem, akik már nincsenek itt 
a földön közöttünk.

December 8-án Csingi Zoltán 
görögkatolikus paróchus atya a 
várakozásról beszélt, és ebben az 

időszakban különösen fontos a belső tisztu-
lás, hogy a Megváltó érkezésekor gyermeki 
szívvel tudjunk örülni. Az atya megemlítette, 
ahol ő felnőtt, abban a térségben ebben az 
időszakban ha vendéget vártak, mindig fel-
kapcsolták a kültéri villanyt, hogy az érkező 
is lássa, igenis őt szeretettel fogadják ebben a 
házban. Tegyünk mi is így, várjuk Krisztust 
„égő lámpával”, fénylő lélekkel.

December 15-én Eiben Tamás római ka-
tolikus plébániai kormányzó atya az öröm 
fontosságára hívta fel a figyelmet, amit nem 
az ajándékok kibontása, hanem az Istennel 

és embertársainkkal való 
találkozásnak kell jelente-
nie. Jörgensen dán filozófus 
egyik mélyértelmű példabe-
szédében egy pókról írt, aki 
a lombról egy erős szálat 
készítve leereszkedett a fa 
tövéig, és hálót kezdett szőni. 
Nagyszerű munkát végzett, 
hála az fentről jövő erős szál-
nak, és bővítette „birodal-
mát”. Pocakot eresztett a sok 
légynek köszönhetően, és 
egy nap, mikor rossz kedvvel 
ébredt, körülnézett, nincs-e 
hiba a hálóban. Megpillan-
totta a felfelé nyúló szálat, 
s nem értette, mit keres az 
itt, és miért megy fölfelé. 
Gondolt egyet, minek ez a 
haszontalan szál, elharapta 
azt, és azon nyomban ösz-
szeomlott a háló. Nem értet-
te a fölfelé vezető fonál hasz-
nát. Sokszor mi emberek is 
így vagyunk, a mi lelkünket 
is összeköti egy felfelé vezető 
fonál Istennel, s ezt a szálat 
ápolnunk kell folyamatosan 
az örök boldogsághoz. A ka-
rácsony is csak Istennel van, 
ha Őt kihagyjuk belőle, lehet 

bármily „gazdag” ez az ünnep, mégis szegé-
nyebbek leszünk.

Az utolsó gyertyagyújtásra nem vasárnap, 
hanem december 21-én, szombaton a községi 
karácsonyi ünnepség után került sor, s ezúttal 
nem egyházi személy, hanem a minket csodá-
latos karácsonyi énekekkel meglepő Dandé 
Melinda pedagógus gyújtotta meg az ünnepi 
lángot. Ez a fény erősödjön a mi szívünkbe is, 
s öröm legyen lelkünkben, mert megszületett 
az, akire vártunk, aki értelmet ad életünknek.

Török Tamás

Ökumenikus találkozó a Fülöpi Művelődési Házban

Ez év január 24-én, pénteken délután 5 
órakor keresztény vallásközi találkozót tar-
tottunk a Fülöpi Művelődési Ház nagyter-
mében az ökumenikus imahét alkalmából. 
Az idén a máltai keresztények választották 
az esemény mottóját: “...nem mindennapi 
emberséget tanúsítottak irántunk...” (Ap-
Csel 28,2). Amikor Szent Pál apostol útban 
Róma felé hajótörést szenvedett társaival 
Málta szigeténél, a pogány bennszülöttek 
kedvesen fogadták őket, s ez a fajta szeretet 
kell minket is vezessen embertársaink felé.

A találkozó elején közösen imádkoztunk a 
kereszténység egységéért, egymás elfogadá-
sáért Eiben Tamás római katolikus plébániai 
kormányzó atya és Komor Csaba reformá-
tus lelkész vezetésével. Ezt követően kere-

kasztal beszélgetésre 
került sor, melyben 
több témát is érin-
tettünk. Lelkész úr 
megemlítette, hogy 
a mai kor embere, 
akármilyen nagy zaj 
van is, meghallja az 
okostelefonja csörgé-
sét, pityogását, sőt a 
hang alapján talán 
be is azonosítja, hogy 
ki hívta, kitől kapott 
üzenetet. Érdekes 
módon a harang sza-
vát ugyanezek a fülek 
már nem érzékelik, 
nem tudják, abban az 
adott pillanatban mi-
ért is szól, mire is hív 
a templom tornyából 
zengő “hangszer”. 

Talán a mai “modern” ember elszokott ettől, 
s nem is akarja érteni annak jelentését, olyan 
ez számára, mintha kávét kellene főznie víz 
nélkül, nincs alap. A beszélgetés során szóba 
került a kereszténység megerősödése Dél-Ke-
let Ázsiában, különösen Dél -Koreában, ahol 
jelentősen emelkedett a Krisztushívő vallá-
sok templomainak száma. Szóba került a szü-
lők felelőssége a gyermekek templomba járá-
sának kérdése kapcsán, s bizony elhangzott, 
hogy amíg kisgyerekként szívesen megy az 
apróság anyukával Isten házába, kamaszként 
már azt fogja mondani, de hát apa sem megy 
(nyilván olyan családoknál, ahol ez tényleg 
így van), ezért a férfi szerepe nagyon fontos 
“ifjoncaink” vallási nevelésében. Egy kérdés 
kapcsán az atya és a lelkész úr az Eucharisz-

tia (Oltáriszentség) és az Úrvacsora közötti 
különbségekről is elmondta a saját vallása 
szerinti álláspontokat. A jó hangulatú be-
szélgetés (észre sem vettük az idő múlását) 
közös teázással és süteményezéssel zárult, 
a finomságokat köszönjük Czigle Györgyné 
Katika néninek, Hutóczki Péterné Katikának, 
és Pappné Bodnár Mónikának, és hálásak va-
gyunk az egyházak résztvevő képviselőinek, 
és mindenkinek, aki megjelent, és velünk 
töltötte ezt a szép késő délutánt, kora estét.

Nagyon fontos a kereszténység egységre 
való törekvése, összefogása, hiszen az általuk 
képviselt értékek  formálják a kultúránkat, és 
segítenek a helyes párbeszéd kialakításában 
a világ más vallásainak képviselőivel. Szóba 
kell állnunk mindenkivel, hiszen közös voná-
saink, értékeink más hívőkkel is vannak, de 
saját, krisztusi hivatásunkhoz mindig hűnek 
kell lennünk, s ezt kell képviselnünk. Hála 
Istennek, az ökumenizmus mozgalmának 
elindulása óta egymással is sokkal jobb a 
viszonyunk, és a közös pontok keresése révén 
évről-évre erősödik a kapcsolatunk. Imád-
kozzunk mi is az egységért, ahogyan azt Jé-
zus Krisztus is tette: “Legyenek mindnyájan 
egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én 
benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, 
hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél 
engem. Megosztottam velük a dicsőséget, 
amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, 
amint mi egy vagyunk: én bennük, te ben-
nem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, 
s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, 
és szereted őket, amint engem szerettél.” 
(Jn 17, 21-23.)

Török Tamás  
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2019. december 28-án, szombaton, a két 
ünnep között idén is megtartottuk a már 
hagyományosnak mondható Karácsony 
kupát a Néri Szent Fülöp Katolikus Álta-
lános Iskola tornatermében.

A megmérettetésre 12 csapat volt hivatalos, 
de egy visszalépés miatt 11 gárda vágott neki a 
küzdelmeknek. Az A és B csoportba 6-6 csapat 
került (A B csoportba pótlásként az A csoport-
ból az egyik kieső együttes vállalta a visszalépő 
társaság helyett az indulást), s 4-4 egylet jutott 
tovább az egyenes kieséses szakaszba. A gárdák-
ba maximum 5 főt lehetett nevezni, és egyszerre 
3 játékos szerepelhetett. A tornára 2 játékvezetőt 
kértünk és kaptunk a megyei szövetségtől, Szabó 
Imre és Vasziliu Tamás bíráskodása az egész 
napon magas színvonalat képviselt.

A csoportmeccsek nagy küzdelmeket hoztak, 
óriási harc folyt a továbbjutó helyekért. A külön-
böző korosztályok csatájából többször a rutin, 
máskor a fiatalos lendület került ki győztesen. A 
kora délutáni órákra véget értek a csoportmér-
kőzések, és kialakult a negyeddöntő mezőnye, 
ahol még 8 csapat reménykedhetett az értékes 
nyeremények elvitelében, mellyel a dobogóso-
kat jutalmazták. Az egyenes kieséses szakasz 
elkezdése előtt a Sörkert Kft felajánlása révén 
finom babgulyás (köszönet érte) várta ebéd 
gyanánt a játékosokat, s bizony a tartalmas 
étel a már fáradt labdarúgókat is láthatatlan 
erőtartalékokkal halmozta el, a fogyó kapaci-
tás a kiadós „üzemanyagnak” köszönhetően 
lendületet kapott. A tikkadtnak tűnő focisták 
a táplálék okozta extrák által szinte teljesen 
frissen álltak a következő megmérettetések elé.

A negyeddöntők alatt szükség is volt a plusz 

energiákra, hiszen 
3 meccsen is hosz-
szabbításra került 
sor, sőt 1 mérkőzés 
büntetőkkel (fél 
pályáról üres kapu) 
dőlt el. Itt már sok-
szor apró nüánszo-
kon múlt egy-egy 
csata, s a megfelelő 
koncentrációnak is 
nagy szerepe volt a 
továbbjutás szem-
pontjából. Az elő-
döntők és a 3. helyért 
vívott mérkőzések 
viszonylag simáb-
ban alakultak (2-3 
gólos különbségek), 
ellenben a döntővel, 
mely a 2-2-es dön-
tetlent és a ráadást 
követően büntetőket 
hozott, s a Gordán Zoltán vezette csapat sikerét 
hozta a Jekk Gergő által irányított egylet (akik 
nyereményüket a Hétszínvirág Biztos Kezdet 
Gyermekház javára ajánlották) előtt. A „bron-
zérmet” Küzmös György gárdája szerezte meg 
Halász Lajos családi alakulata ellen.

Összességében egy nagyon jó hangulatú, 
baráti tornán vehettünk részt, ahol a nagy 
küzdelmek mellett is sportszerű játék alakult 
ki, a vesztesek nem haragudtak a győztesekre, 
hiszen az itt szerzett élmények által mindenki 
nyertesnek érezhette magát. Nagyon szépen 
köszönjük Hutóczki Péter polgármester úrnak 

és önkormányzatunknak a támogatást, Popo-
vics Ferencné igazgatónőnek a lehetőséget az 
esemény megrendezésére. Hálásak vagyunk 
Fülöp Gyulának és Bányai Imrének a rende-
zésben vállalt nagy szerepéért, a játékosoknak 
a színvonalas fociért, a játékvezetőknek a nívós 
bíráskodásért, a kilátogató nézőknek pedig a 
hangos szurkolásért. Terveink szerint újból 
találkozunk 2020. március 15-én, a II. Sándor 
Tamás Emléktornán.

Török Tamás 

Karácsony kupa

Vándorkiállítás Fülöpön Találkozó
Az óvoda egykori dolgozói beszélgetésre 

gyűltünk össze januárban. Ez a második ta-
lálkozó a nyugdíjba vonulásunkat követően, 
ami bearanyozta “pihenő” napjainkat.

Sok mondanivalónk volt, hiszen nem talál-
kozunk gyakran. Mindenkit lefoglal a család, 
unoka, ami különleges színt ad életünknek. A 
beszélgetést ott folytattuk, ahol annak idején 

abba hagytuk. Sok humoros történet, szép 
emlékek felidézése megerősítettek minket 
abban, hogy rendszeressé tegyük ezeket a 
családias beszélgetéseket.

Várjuk a tavaszt, és a következő alkalmat. 
Nagyon jó együtt lenni!

Faluvégi Magdolna

Szilveszteri 
mulatság

Fülöpön fergeteges bállal zártuk a 2019-es 
évet. Amint az elmúlt évekhez hasonlóan, 
idén is szilveszteri bulival búcsúztattuk az 
óévet, illetve köszöntöttük az új évet!

A Fülöpi Művelődési Ház teltházas rendez-
vényén kb. 140-en vettek részt. Az egyébként 
is fantasztikus hangulatot fokozta Somogyi 
László társulatának előadása, és Szabó Zsolt 
zenész, aki hajnal 4 óráig húzta a talpalávalót. 
A szívélyes vendéglátást követően a vacsorá-
hoz finomabbnál finomabb ételeket tálaltak 
fel, amit tánc követett, majd ezután kezdődött 
a nagy izgalommal várt tombola sorsolás, 
sokak örömére. A színes programoknak és a 
sok táncnak köszönhetően nagyon gyorsan 
elérkezett az éjféli koccintás, újévi köszön-
tő ideje, amit az évek alatt kialakult szinte 
már baráti körben ünnepelhettünk. Ugyanis 
aki részt vesz ezen a színvonalas, jókedélyű 
rendezvényen, biztos, hogy legközelebb is 
szeretne itt lenni. A program ezzel nem ért 
még véget, mindezek után következett az 
éjféli falatozás, és az újbóli tánc kifulladásig.

Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani 
Hutóczki Péternek, Fülöp község polgár-
mesterének, és a szervezőknek, akik részt 
vettek ennek a fantasztikus eseménynek a 
megrendezésében. Nagy öröm volt számomra, 
hogy újra szülőfalumban tölthettem el ezt a 
csodálatos szilveszteri éjszakát.

Szabóné Ádám Éva   

2020. január 10-én, pénteken a fülöpi 
érdeklődők előtt is megnyitotta „kapuit” 
a Vándorkiállítás a helyi Művelődési Ház 
házasságkötő termében.

Ez az interkulturális tárlat az EFOP-1.5.3-16-
2017-00077 „Humán szolgáltatások fejlesztése 
a Nyíradonyi járásban” pályázatnak köszönhe-
tően a környék 8 települését járja be, és ezúttal 
szeretett községünk lakói csodálhatták eme 
remek műalkotásokat. A különböző nemzeti-
ségű művészek gyöngyszemei a kultúrák közti 
kommunikáció elősegítését is célozta.

A kiállításon festmények, szobrok, fafaragá-
sok, s egyéb képzőművészeti művek kerültek 
bemutatásra, és a 12 órakor kezdődő megnyitó 
– melyet többek között jelenlétével Pajna Zol-
tán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke 

is megtisztelt - egy újabb művészeti élménnyel 
kezdődött, hiszen a Piros Mályva Népdalkör 
jóvoltából sikerült egy másik, élménydús „di-
menzióba” kerülnünk. Ezt követően Tulipán 
Csilla a Nyíradonyi járás képviseletében mu-
tatta be szakszerűen a mesterműveket, s az 
alkotókkal is megismertetett minket néhány 
mondatban. Milák Róbert roma származású 
nyíracsádi festőművész elsősorban a falusi 
környezetet mutatta be festményeivel, míg a 
nyíradonyi Balogh József szintén roma szár-
mazású gimnazista fiú Orchidea című ceruza 
rajza szintén nagy tehetségről árulkodik. Ba-
logh Dorina nyíradonyi szobrász elsősorban 
gipszből készített tanulmányaival mutatta meg 
magát, de a talált tárgyakból készített hegesz-
tett női torzója igazi különlegességet hozott a 

tárlatba, tényleg egyedire sikerült ez a műve. 
Petru Comisarschi, Vasiuti Doru, és Christea 
Mircioane román művészek egészen modern 
alkotásai még látványosabbá tették a kiállítást. 
A hajdúsámsoni Dobosné Hajdu Anikó nemez 
szőnyeggel lepte meg a látogatókat, a napot cipe-
lő tigris motívuma méretével is üdítően hatott a 
műremekek között. A debreceni Hanzel Róbert 
Zöld csendélet és a nyíradony-aradványpusztai 
Tímár Márk Erdei homály című festményei 
szintén „klasszikus” varázslatot hoztak a ki-
állító terembe. A svéd származású, de Nyíra-
donyban letelepedett, 34 éve csak gyümölcsöt 
evő Tord Lyseving festményei inkább a kortárs, 
igazán modern szemléletet képviselik szerves 
műveltséget sugalló ábrázolásaival.

Természetesen a Vándorkiállításon fülöpi 
művészek munkáit is láthattuk, melyeket Hu-
tóczki Péter polgármester úr mutatott be meg-
nyitó beszédében. Horváth János vesszőből 
készült munkái, Sass Jánosné szőttesei, Terdik 
Angéla fazekas népi iparművész kerámiái, 
Tóth Kálmánné Erzsike néni gobelinjei, és 
Vencsellei István fotói gazdag kulturális életről 
tesznek tanúbizonyságot településünkön is, s 
jelzik azt, hogy a művészetre a legkisebb hely-
ségekben is igény van, hiszen az mindenkié.

Aki tehette, meglátogatta ezt a képzőmű-
vészeti kiállítást, és megtekintette kortárs 
művészeink (akiknek nagyobb része ráadá-
sul körzetünkben él) alkotásait, és részesült 
azokban a vizuális élményekben, melyeket 
ezek a csodák nyújtottak. A tárlat február 
elejéig volt elérhető településünkön.

Török Tamás

Közelgő 
nagyrendezvények

Március 13. (péntek) – 12 00 óra

ÜNNEPI MŰSOR 
AZ 1848-1849-ES 

SZABADSÁGHARC 
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 

A NÉRI SZENT FÜLÖP 
KATOLIKUS ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ELŐADÁSÁBAN 

Fülöpi Művelődési Ház

Március 15. (vasárnap)

II. SÁNDOR TAMÁS 
EMLÉKTORNA 

Néri Szent Fülöp 
Katolikus Általános Iskola tornaterme

Április 18. (szombat)

X. GASZTRONÓMIAI 
ÉS KULTURÁLIS FESZTIVÁL

Fülöpi Művelődési Ház
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Helyi nemzetiségi nap

Cirkuszi előadás Fülöpön Mikulás az óvodában

Út a végesből a végtelenbe – nagyböjti vándorlás
Fülöp első roma nemzetiségi napját rendezhettük 

meg 2019. december 13-án, pénteken az EFOP-1.5.3-
16-2017-00077 „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Nyíradonyi járásban” pályázatnak köszönhetően.

A helyi roma nemzetiségi nap nemzetiségi ételek 
bemutatójával, főzőversennyel, ételek kóstolójával 
kezdődött. Az izgatott közönség nagyon várta már a 
helyi általános iskolás roma gyerekek táncbemutatóját, 
versmondását. Meg kell mondjam, nagyon tehetséges 
ifjoncaink vannak. A táncosokat Nagy László Henrik, 
a Helyi Kisebbségi Önkormányzat tagja tanította be. 
Vendég előadónk a Bagaméri Roma Láng Egyesület volt, 
az ő egyletük lányainak táncát láthattuk, illetve egy 
nyírbátori amatőr együttes is színpadra léphetett. Az 
ételeket szakavatott zsűri bírálta, és állapította meg a 
helyezéseket. A legfinomabbnak a Ruha Mónika által 
készített pacalpörköltet találták az ítészek. Minden 
főzőversenyen induló tag díjazásban részesült. A Ki-
sebbségi Önkormányzat kezdeményezésére a rendez-
vényen gyűjtést szerveztünk egy beteg fülöpi kislány 
és családja megsegítésére. Örömünkre szolgált, hogy a 
résztvevők lehetőségeihez mérten adományokkal támo-
gatták a kezdeményezést. Ezalatt a gyerekek kézműves 
foglalkozáson vehettek részt, a csillámtetkó készítés-
ben és az arcfestésben az óvoda és az önkormányzat 
dolgozói szereztek örömet számukra. A délután finom 
babgulyás közösen való elfogyasztásával, jó kedvvel és 
mulatozással telt el.

Mindenkinek megköszönjük a segítséget, aki valami-
lyen formában hozzájárult a rendezvény szervezésében, 
lebonyolításában, és a részvételt, reméljük, mindenki 
nagyon jól érezte magát.

Tóthné Ratku Zsuzsanna  

2020. január 22-én, szerdán a Budapesti Bűvész 
Cirkusz vendégeskedett a Fülöpi Művelődési Ház-
ban. A délután 5 órakor kezdődő előadásra első-
sorban gyermekekkel telt meg a nagyterem, akik 
láthatóan kiváncsian várták a nagy produkciót.

A műsor elején egy egyensúlyozó művész 
mutatta be tudását a közönség előtt, és bizony 
a hengerre, kosárlabdára helyezett lapokon 
nehéz volt állva maradni, főleg úgy, hogy egyre 
magasabbra kerültek az eszközök, melyeken 
nem fejre állni kész bravúr volt. Fokozva közben 
a színvonalat az artista a kezeivel hol karikákat, 
hol labdákat dobált, de a végén égő fáklyák is 
előkerültek. Ezt követően egy úriember szó-
rakoztatta a jelenlévőket, a mikrofonnal járt 
a székek között, és a szívekhez közelítve azt 
szívdobogást imitáló hangok hallatszottak, 
majd egy zeneszámmal jelezte az aktuális 
hangulatot. A “bohóckodás” után bűvésztrük-
kökkel lepték meg a nagyérdemű közönséget 

művészeink, s láss csodát, a dobozba bújó hölgy 
a kések és kardok behelyezése és kivétele elle-
nére sértetlenül mászott ki a “szörnyűséges, 
horrorisztikus” ládikóból. Ezt követően visz-
szatért öltönyös bohókás emberünk, és néhány 
iskolás gyermeket felhívott a színpadra, ahol 
különböző táncfigurák betanulása után igazi 
partihangulat uralkodott az egész helységben, 
még paróka is került “vendégszereplőinkre”.

A szünetben vattacukrot, pattogatott kuko-
ricát, üdítőket és egyéb finomságokat lehetett 
vásárolni a büfében, majd a pihenő után egy 
nagy kígyót láthatott a közönség, sőt a bátrab-
bak meg is simogathatták a hatalmas hüllőt. 
Majd ismét a humoré volt a főszerep, az előzőleg 
is szereplő gyerekek ezúttal már hangszere-
ket “használtak”, s a zenei kavalkád nehezen 
akart összeállni hallgatható egyveleggé, de 
a szólamok szépségét kárpótolták az igazán 
vicces jelenetek. Az előadás végén “Shrek” 

forgatta a tányérokat pálcikákon 
“Fiona” segítségével, egyre többet 
és egyre magasabban, majd a közön-
ségből egy gyermek is kipróbálta ezt 
a tudományt, s bizony neki sem esett 
le a porcelánból készült tárgy.

Ezzel véget is ért a cirkusz mára, a 
jelenlévők remekül szórakoztak, igazán 
nagyszerű volt az előadás. Reméljük, 
láthatunk a közeljövőben is települé-
sünkön artistákat, addig pedig “cir-
kuszolunk és bohóckodunk” eleget a 
való világban. Köszönjük a művészek-
nek a produkciót, és várjuk őket vissza 
településünkre.

Török Tamás

Az év legszívmelengetőbb és csodákkal teli 
időszaka az Advent,amelynek első jeles napja 
december 6-a,  Mikulás napja.

Óvodásaink számára ez az ünnep az izga-
lommal teli várakozásról szól,amelyre együtt 
készülünk.Ilyenkor minden gyermek meg-
fogalmazza vagy lerajzolja titkos vágyait,és 
ezeket kis levél formájában dobja be a Mikulás 
postaládájába.Természetesen dalokkal,ver-
sekkel,egyesek személyes ajándékkal is ké-
szültek a Mikulásnak.

Gyermekeink megismerhették a Miklós 

püspök életéről szóló történetet,amelyen 
keresztül átérezhették az adakozás és a se-
gítségnyújtás jelentőségét az életünkben.

December 6-án végre megérkezett,akire 
vártunk: a Mikulás , Tamás atya kíséretében! 
Puttonya tele volt minden földi jóval,a kicsik 
alig győzték felsorolni,hogy mi van benne.

Megható volt látni a csillogó szemeket és a 
boldogságot a gyermekeink arcán.

Az ünnepeknek - amilyen Mikulás csodája 
is -  pontosan ez a jelentősége: látni a gyer-
mekek boldogságát,amiből mi felnőttek is 

töltekezhetünk.Kívánom,hogy még sok-sok 
ilyen meghitt pillanatban legyen részünk!

Tóthné Nagy Ágnes

„Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőz-
te halállal a halált, és a sírban lévőknek életet 
ajándékozott!” E nélkül a mondat nélkül értel-
metlen lenne életünk, hiábavaló lenne minden 
szorgoskodásunk, hisz mindent megemésztene a 
mulandóság. De így, Krisztus által, életünk min-
den pillanata örökérvényűvé válik, minden örök 
jelentőséggel bír. Így ráérzünk arra, hogy felelősek 
vagyunk életünk alakulásáért. Minden gondolat, 
érzés, kimondott szó és cselekedet része annak a 
történetnek, amely mi vagyunk, s Krisztus által 
lényünk végtelenül fontossá válik. Mert „Úgy sze-
rette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta 
oda érte…” Ettől az isteni ajándéktól lett felérté-
kelve minden. Mint amikor kiderül egy porosodó, 
padlásra dobott festményről, hogy valamelyik 
híres művész alkotása, s az addig értéktelennek 
vélt kacat most milliós értékké változott. Amikor 
látjuk felbecsült értékünket, felelősséggel gon-
dolkodunk életünk történéseiről, megérezzük 
a ránk tapadt por súlyát, felfedezzük hibáinkat 
is. Akár az is előfordul, hogy valaki egész eddigi 
életét eltévelyedésnek látja. De tudnunk kell, hogy 
nincs teljesen elveszett élet, mert az Örök Pásztor 
keresi az elveszett egyet is. Leszáll a sírba, hogy 
felszabadítsa a megholtakat. Ugyanígy leszáll 
életünk rejtett, elhalt zugaiba is, hogy életre tá-
massza lényünk hamvadó porait. Ami fontos, hogy 
amikor keres, ne rejtőzzünk el, hanem kiáltsuk 
felé: „én Üdvözítőm”! S Ő ránk talál.

Nagyböjt az az időszak amikor a természet 
ébredésével párhuzamosan mi magunk is éb-
resztgetjük a lelkünket. Valójában az történik, 
hogy engedünk Isten szeretetének. Mint a földben 

rejtőző mag, mely enged a tavaszi nap melegének: 
kihajt, s az ég felé törekszik. Ha nem így tenne, 
csak humusszá, földé válna. Ha nem engednénk 
ennek az isteni melegségnek, ha nem törnénk át 
saját lényünk földies burkát, beteljesedne, hogy 
csak por és hamu, vagy más szóval por és humusz 
vagyunk, s visszatérünk a földbe. Ehelyett a böjti 
időszak kezdetén előre tekintve, s meglátva Isten 
„halálos szeretetét, szerelmét” irántunk, melyet 
Krisztus halálában és feltámadásában megmu-
tatott nekünk, elfogadjuk a jegyességet Tőle. El-
fogadjuk nekünk ígért örök hűségét, s az örök élet 
ajándékát, s megpróbáljuk viszonozni szeretetét. 
A böjt válasz. Válasz erre a fölfoghatatlan isteni 
jóságra. Péterrel mi is mondjuk: „Uram, Te min-
dent tudsz, tudod, hogy szeretlek téged!” S amikor 
végre ráébredünk 
arra, hogy bizony 
sok ügyünkben 
gyengeségünk, 
vagy félelmeink 
miatt mi is meg-
tagadtuk Őt, mi is 
sírva fakadunk. S a 
bűnbánat könnyei 
lemossák rólunk a 
földiesség sarát. 
Megtisztultan, na-
gyot nyújtózunk az 
ég felé, a bűnök lán-
cának szorításától 
szabadult tüdőnk 
kitágul, levegővel 
telik el, - vagy in-

kább Lélekkel telik el - s fölkiáltunk: „Én Üdvö-
zítőm”! Én Istenem! Talán eszünkbe, szívünkbe 
jut majd a húsvéti feltámadási szertartáskor ez a 
személyes találkozás feletti örömünk: 

„Én Üdvözítőm!”
„ Én Üdvözítőm, ki mint Isten élő, s meg nem 

ölt áldozatul, önként mutattad be magad 
az Atyának, és föltámadtál harmadnapra 
a sírból, és föltámasztottad Ádámot is az ő 

nemzedékével.”
Ez a mi nagyböjti utunk. Egyszerű, véges, hét-

köznapi cselekedetekkel indulunk el, de mindez 
végtelen jelentőségűvé válik! Induljuk el!

Sivadó Miklós   
görögkatolikus pap, lelki igazgató 
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Örökbe fogadták a Fülöpi Óvodát „Csoda” a Néri Szent Fülöp Katolikus 
Általános Iskolában

A Fogadj örökbe egy ovit! – országos 
mozgalom felhívására több jó szándékú 
adomány érkezett karácsonyra a Fülö-
pi Óvodába, feledhetetlen boldogságot 
varázsolva a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekeknek.

Az „Angyalok” a földön járnak
Az „Örökbe fogadok egy ovit!” Program fel-

hívására az interneten lettem figyelmes. Egy 
novemberi délelőtt feltöltöttem a pályázati 

felületen megadott 
kérdésekre kidol-
gozott válaszaimat. 
Igyekeztem minél 
pontosabban bemu-
tatni az óvodánkat, 
gyermekeink hely-
zetét. Alig telt el pár 
nap, és megcsörrent 
a telefonom egy is-
meretlen, külföldi 
számmal. Nem szok-
tam felvenni ezeket 
a hívásokat, mivel az 
ember tart ilyenkor 
az esetleges csalók-
tól. Többször hívott 
aznap ez a szám, vi-
szont nem foglalkoz-
tam vele. Másnap 
viszont kaptam egy 
e-mailt, melyben egy 
nagyon kedves hölgy 
jelentkezett, hogy ő 
volt az, aki már egy 
napja folyamato-
san hív, de nem tud 
elérni, és szeretné 
örökbe fogadni az 
óvodánkat. Így hát 
kiderült, hogy sze-
mélyében az első 
Angyalunkat ismer-
hettük meg, egyene-
sen Finnországból.

A következő na-
pokban további 4 
segítő jelentkezett, 
akik jelképesen 
örökbe fogadták 

óvodánkat. Felfoghatatlan volt először szá-
munkra, hogy ilyen is van, léteznek ilyen 
önzetlen, jó szándékú emberek. Olyan mérhe-
tetlen szeretet áradt belőlük, hogy a telefon-
hívások után szóhoz sem jutottam egy ideig, 
előfordult, hogy a könnyeim is potyogtak 
nekem és kollégáimnak is. Valamennyien 
elmondták, hogy olvasták a bemutatkozó 
anyagunkat, és segíteni szeretnék óvodán-
kat és gyermekeinket használt, illetve új, 
rendkívül jó minőségű játékokkal, ruhákkal, 

kreatív- és higiéniai eszközökkel, szakmai 
felszerelésekkel és egyéb szükséges eszkö-
zökkel.

Karácsonyra meg is érkeztek a felaján-
lások, és a fa alá kerülve kimondhatatlan 
örömet szereztek gyermekeinknek. Szinte 
nem volt olyan nap, amikor ne érkezett volna 
a futár, hogy átadja a csomagokat. Rengeteg 
ruhaneműt kaptunk melyeket igyekeztünk 
szétosztani a szerint, kinek van rá nagyobb 
szüksége, illetve kinek megfelelő a méret. 
Természetesen minden óvodába járó gyer-
mek részesült az adományokból, ki-ki más 
formában.

Rengeteg játékot, ruhát, édességet, mesés-
könyvet, fejlesztő játékot és textíliát, sőt még 
2 darab mini karácsonyfát is kaptunk. Az 
Angyalaink között volt egy cég, akik felaján-
lották, hogy a temérdek ruhán, játékokon, 
fejlesztő eszközökön kívül szeretnék egy 
nagyobb összeggel is támogatni óvodánkat. 
Velük sikerült személyesen is találkozni, 
hiszen karácsony előtt ellátogattak hozzánk, 
mert személyesen szerették volna elhozni 
az összegyűjtött adományokat. Szerencsé-
re az alapítványunk még nem került meg-
szüntetésre, így meg tudtuk oldani a pénz-
beli adomány fogadását. Őszintén szólva, le 
kellett ülnöm, amint megkaptuk az anyagi 
támogatást, szóhoz sem tudtam jutni. Az 
adományozó céggel azóta is tartom a kap-
csolatot, közösen beszéltük meg, hogy mire 
is tudnánk fordítani a pénzt. A kollégákkal 
összhangban arra jutottunk, hogy minden 
gyermeknek saját ágyneműt veszünk. A két 
csoport ki is választotta azt a mintát, mely 
a legjobban tetszik mindenkinek, és ezután 
meg is rendeltük. Nagyon jó minőségű, bélelt, 
vastag lepedős, meseszép ágyneműt kaptak 
a gyerekek. Így a szülőknek is könnyítünk a 
mindennapi életben, hiszen az óvoda vállalja 
az ágyneműk mosását.

Egy valóságos csoda, ami történt velünk 
decemberben. Látván a gyerekek ragyogó, 
arcát, hálás tekintetüket, szebb ajándékot 
nem is kaphattunk volna idén karácsonykor. 
Hálás szívvel köszönjük ezt a mérhetetlenül 
őszinte, önzetlen segítséget, és azt, hogy 
továbbra is szeretnék támogatni a hátrányos 
helyzetben élő gyermekeinket, óvodánkat.

Név szerint is szeretném bemutatni 
segítő „Angyalainkat”:

Baranyai Anna (Finnország)

László Attila és baráti köre 
(Budapest)

Molnár-Korcsik Petra (Bodajk)

Helix Vezetési 
és Informatikai Tanácsadó Kft. 

(Budapest)

Harmati András és baráti köre

Hálás szívvel szeretném megköszönni se-
gítségüket, bebizonyították, hogy van még 
emberség, önzetlenség ebben az egyre inkább 
rideg világban.

A Jó Isten áldását kérem munkájukra és 
családjukra.

Hutóczki Valéria
h. óvodavezető

A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Is-
kolában december 18-án átélhettük a „csodát”.

A gyerekek épp szünetre indultak, mikor 
azt látták, hogy a két megpakolt autóból 
gyönyörűen becsomagolt ajándékdobozo-
kat hordanak be „nagy” idegen diákok a mi 
iskolánkba. Ennyi csodaszép ajándék még 
soha nem volt nálunk! Pontosan 122 darab!! 
Tapintani lehetett az izgalmat, a várakozást, a 
meglepődést! Záporoztak a kérdések: „Ezeket 
mind mi kaptuk? …Honnan van?... Mi van 
benne? …Jaj, de szép!... Ez nekem jó lenne!...
Mikor kaphatjuk meg??...”Aztán, mikor végre 
sikerült elcsendesíteni az izgatott gyerekse-
reget, akkor megpróbáltuk szavakba foglalni 
azokat a gondolatokat, amelyek diákjaink és 
pedagógusaink lelkében ott, akkor lehettek! 
Hálánkat és köszönetünket fejeztük ki a nyír-
bátori Báthory István Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium kép-
viselőinek: Rácz Tiborné intézményvezető 
asszonynak, Babály András atyának és kedves 
kísérőiknek, amiért ebben az évben a náluk 
már hagyományosnak számító karácsonyi 
ajándékgyűjtés kedvezményezettjei mi le-
hettünk. Különösen jó érzés volt, hogy nem 
idegen helyről, hanem fenntartónk egy másik 

iskolájából kaptuk az ajándékokat! Babály 
atya egyszerű, érthető „gyereknyelven” be-
szélt diákjainkhoz a karácsony üzenetéről, 

majd Domoszlai Eszter 5. osztályos tanuló 
a Szent Erzsébetről szóló – általunk kicsit 
kiegészített – hála éneket adta elő. Egy szívből 
jövő közös éneklés után, - szerény vendéglá-
tás közben - még tovább tudtunk beszélgetni 
vendégeinkkel a bennünk lévő érzésekről. Jó 
volt ajándékot kapni, de a bátori jótevőinken 
azt láttuk, hogy talán még jobb volt ajándékot 
adni! Hálásan köszönjük mindazoknak a di-
ákoknak, szülőknek, pedagógusoknak, akik 
által a mi iskolánk minden diákja ajándék-
csomagot kaphatott. A jó Isten áldja meg őket!

Bízunk benne, hogy e szép példa hatására 
diákjaink lelkében egy kis „magocska” meg-
született, idővel ők is magukénak érzik az 
alábbi bibliaidézetet:

„A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, 
mert a maga idejében aratunk majd, ha meg 
nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, 
tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig 
azokkal, akik testvéreink a hitben.” Pál levele 
a galatákhoz 6, 9-10.”

Popovics Ferencné   

14. forduló:
2020.03.08. vasárnap 14:30
Fülöp SE – Sárándi SE

15. forduló:
2020.03.14. szombat 14:30
Bocskai Vámospércs SE II – Fülöp SE

16. forduló:
2020. 03.21. - 03.22. szombat – vasárnap:
Szabad hétvége

17. forduló:
2020. 03.29. vasárnap 15:00
Hajdúhadházi FK II – Fülöp SE

18. forduló:
2020. 04.05. vasárnap 15:30

Fülöp SE – Hajdúbagos SE

19. forduló:
2020.04.11. szombat 15:30
Hosszúpályi SE II – Fülöp SE

20. forduló:
2020.04.19. vasárnap 16:00
Fülöp SE – Hajdúdorog SE

21. forduló:
2020.04.26. vasárnap 16:00
Derecskei LSE II – Fülöp SE

22. forduló:
2020.05.03. vasárnap 16:30
Fülöp SE – Aqua-General HSE II
(Hajdúszoboszló)

23. forduló:
2020.05.10. vasárnap 16:30
Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E. II – Fülöp SE

24. forduló:
2020.05.17. - 05.18. szombat – vasárnap:
Szabad hétvége

25. forduló:
2020.05.24. vasárnap 17:00
Fülöp SE – NYTK (Nyírábrány)

26. forduló:
2020.05.31. vasárnap 17:00
Hortobágyi LSE – Fülöp SE

A 2019-2020-as Megyei III. osztályú bajnokság 
Északi csoportjának a sorsolása
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Pedagógusok lelki napja a Néri Szent Fülöp 
Katolikus Általános Iskolában

2019. december 9-én, hétfőn három, a Deb-
recen-Nyíregyházi Egyházmegye kötelékébe 
tartozó általános iskola pedagógusai együtt 
készültek, vártak a megszületendő Krisztus 
eljöttére, befogadására.

A fülöpi, geszterédi és nyírteleki iskolák 
vezetői, tanárai délelőtt 9 órakor a Néri Szent 
Fülöp Katolikus Általános Iskola aulájában 
és étkezőjében gyűltek össze, és vonultak át 
a római katolikus templomban a fél 10-kor 
kezdődő programra.

A nyírteleki iskola jelenlévői közösen, ka-
rácsonyi énekkel „érkeztek” be Isten házába, 
lehetett csatlakozni hozzájuk. Ezután Popovics 
Ferencné igazgatónő köszöntötte a EKIF igaz-
gatóját, Molnár Katalint, a megjelent atyákat, 
iskolavezetőket, pedagógusokat, és vendégeket. 
Egy kisgyermek zarándoklatáról is beszélt, 
akinek a felnőttek azt mondták, ha nagyon fá-
radt lesz az út során, gondoljon arra, hogy Szűz 
Mária ráteríti védelmező köpönyegét. A csöpp-
ség békésen el is jutott a többiekkel a célhelyre, 
és amikor erre rácsodálkoztak nagykorú társai, 
ő csak ennyit mondott, hogy az a köpönyeg 
bizony rajtam volt. Iskolánk vezetője azt kérte, 

legyen rajtunk is ez a védelmező palást a mai 
lelki napon. Ezt követően Eiben Tamás plébá-
niai kormányzó atya ismertette a programot, 
majd 1 óra szentségimádás, elmélkedés, halk 
zene csenddel váltakozva következett gyónási 
lehetőséggel. A csendességben Istenre bíztuk 
magunkat, hagytuk szóhoz jutni szívünket, 
és hálát adtunk mindenért és mindenkiért.

A rövid kávészünetet követően Dr. Magyar 
Zoltán, a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástu-
dományi Intézetének tanszékvezetője, főiskolai 
docens tartott előadást Krisztus pedagógiája 
címmel. A 16 éve tanító oktató szerint az álta-
lános iskolai nevelés összeér a felső oktatással, 
hiszen az ezekből a tanintézményekből kikerülő 
diákok egy része fordul meg náluk is. Az előadó 
elmondta, nagyon fontos az igényességre való 
nevelés (természetesen szellemi értelemben). 
Egy példát is előhozott, mikor az egyetemen 
capuccinót akart az italgépből venni, de már 
nem fért bele a pénz a résbe, és több jött ki, mint 
amit beledobott, a diákok mondták neki, hát 
rakja el, de erre ezt felelte, majd ha jönnek a 
karbantartók, oda adja nekik, hisz az nem az övé. 
Az igényesség azt is jelenti, hogy megtesszük, 

amit nem kellene, s nem tesszük meg, amit pedig 
kéne. „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei 
Atyátok tökéletes” (Mt5,48). Törekednünk kell 
a tökéletességre, minőségben kell fejlődnünk, 
és akkor kialakul az igény a transzcendens felé. 
A mai fiataloknak nem kritikus kell, hanem 
példa, minta. A felső oktatásba is teljesen eltérő 
helyekről érkeznek a tanulók, sokan próbálnak 
közülük alibizni, pedig aki szellemileg nem 
fárad el egy tanév végére, az úgymond nem csi-
nált semmit. Hiteles személy kell nekik, akire 
esetleg fel tudnak nézni. Néha a család is le tud 
rombolni mindent, hiába kapott jót a diák az 
iskolától. Nagyon fontos a döntés, az értelem 
használatának az eredménye, mellyel szabad 
akaratom veszem igénybe. Dr. Magyar Zoltán 
Beregszászon is tanít már 16 éve, és elmondta, 
a kezdetekkor nagyon elmaradt volt a térség, 
s mégis sokat számított az ottani diákoknak, 
hogy Magyarországról jön valaki, azt érezték, 
van lehetőség kitörni, van hova eljutni. Per-
sze az igényesség átadása a hallgatóknak nem 
egyszerű, egyedül nem megy, kell egy közösség 
hozzá. Tudjuk, mi a cél az adott órán, és legyen 
bennünk alázat is. A vizsgán tanár és diák is adja 
meg a tiszteletet a másiknak és a tudománynak, 
például azzal is, hogy normálisan kiöltözik. 
Tanszékvezető úr viccesen mondta, ha egy diák 
meglátta a misén, megkérdezte, van-e a tanár 
úrnak ikertestvére, mert nagyon hasonlított 
önre. Hát nincs, én voltam ott. A humort foly-
tatva, mikor egy hallgató megemlítette, hogy 
mindig csak jövőre lesz bajnok az Újpest (tudván 
az oktató lila-fehéreknek való szurkolásáról), 
válaszában megkérdezte, ön szerint ön mikor 
megy át a vizsgán.

Az érdekes, humoros előadás után a házi-
gazda Eiben Tamás plébániai kormányzó atya 
Kerekes László geszterédi plébános atyával 
és Kiss Tibor nyírteleki plébános, c. kanonok 
atyával celebrált szentmisét. Tamás atya ho-
míliájában elmondta, reklámozzák a médiában 
a karácsonyt, pedig ezt nem lehet elfelejteni. 
Kérte, nézze mindenki az elé rakott szent-
képet. Ezt a zord ábrázolást (hideg, istálló, 
szegénység) romantikusnak tekintjük, mert a 
szívünket szólítja meg, árad belőle a szeretet. 
Hiányzik róla az ünnepi menü, a karácsonyfa, 
de az irigység, a hazugság, és a harag is. Lát-
hatjuk rajta a törődést, az egymásra figyelést, 
a hitet, reményt, szeretetet, és persze az em-
berré lett Istent.

Ez a kép, s amit érzünk a láttán, legyen a 
mindennapjaink természetes része!

A szentmise után Szent Erzsébet életéről lát-
hattunk egy jelenetet az 5. osztályosok, illetve 
Popovics Ferencné igazgatónő és Gajdos Dóra 
osztályfőnök felkészítésének köszönhetően, a 
diákok igazán kitettek magukért, nagyszerű 
előadásnak lehettünk szemtanúi jóvoltukból. 
Ezt követően átvonultunk az iskola torna-
termébe, ahol a közös imádságot követően 
nagyon finom ebéd, és a szülők által készített 
szintén remek sütemények várták a kedves 
vendégeket. Köszönjük szépen Popovics Fe-
rencné igazgatónőnek, Eiben Tamás atyának, 
a résztvevő iskolák vezetőinek, pedagógusa-
inak, lelki vezető atyáinak, a vendégeknek, s 
minden segítőnek a mai napot. Ez a pár óra 
tökéletesen ráhangolt minket az ünnepre, és 
lelkileg feltöltődve várhattuk a karácsonykor 
közénk érkező, emberi formát öltő Szeretetet.

Török Tamás 

Fesztiválnyertes produkciók a porondon

Javítóintézetben jártunk

A cirkusz a varázslat birodalma. Olyan lehe-
tetlennek tűnő, és az emberi teljesítőképesség 
határait feszegető műsorszámok színhelye, 
amely hatást vált ki  a nézőkből. Egyszerre 

meghökkent, ámulatba ejt, és elvarázsol.
A LÁZÁR ERVIN program keretén belül a 

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 6. 
osztályos tanulói (21 fő) az osztályfőnökükkel 

és 1 kísérő pedagógussal 2020. február 7-én, 
pénteken Budapestre utazhattak. A Fővárosi 
Nagycirkusz Fesztivál + Varázslatos győzte-
sek címmel tartott bemutatót. A műsor első 
része fényjáték parádéval kezdődött, majd 
zsonglőrök, bohócok léptek fel, az  artis-
taművészek pedig minden veszélyre fittyet 
hányva repültek a magasban. A szünetben a 
Cirkusz Kiállításban gyönyörködhettünk. A 
második részben a gúlaszám volt kiemelkedő, 
valamint az artistaművész házaspár tetőtől 
talpig aranyban pompázva idézte meg az antik 
görög héroszokat. Produkciójukat az erőből 
végrehajtott lassú és precíz mozdulatok, az 
összhang, valamint a gyengédség jellemezte.

Dobok, kardtánc, látványos táncbetétek és 
jelmezek idézték meg Oszétia gazdag törté-
nelmét. Tanúi lehettünk a tanulókkal a szé-
dületes gyorsasággal vágtázó harcosok és 
lovaik közötti teljes összhangnak. A tánckar 
is gyönyörű színekben pompázva adta elő a 
műsorát. Köszönjük a lehetőséget, élmények-
ben gazdagon tértünk haza Fülöpre.

Bábel Katalin  
magyartanár 

Hosszas szervezés után Dr. Patkó Kornélia 
doktornő közbenjárására sikerült néhány 14 
éven felüli tanulónknak eljutni a Debreceni 
Javítóintézetbe, ahol Antal Gábor rendkívüli 
osztályfőnöki órát tartott diákjaink számá-
ra. A foglalkozás első részén én is ott voltam, 
így saját tapasztalatból mondhatom, hogy az 
interaktív előadó rendkívüli hatással volt 
tanítványainkra! Több bűneset - tanulóink 
aktív részvételével – dramatikus játékok 
segítségével vált még életszerűbbé! A játé-
kok nagyon nagy tanulsággal szolgáltak! 
Tanítványaink megtanulták – remélem, 
egy életre (!) - , hogy pl.: elegendő egy telefon 

elvételi esetben passzív résztvevőként ott 
lenni ahhoz, hogy őket is elítélje a bíróság. 
Mivel nem voltam ott végig, így otthon, az 
iskolában kérdeztem ki diákjainkat arról, 
hogy mi történt, miután én eljöttem, illetve, 
milyen érzést keltett bennük a javítóintézet 
látogatása. Kivétel nélkül mindegyikük arról 
számolt be, hogy megdöbbentek, megriad-
tak, mikor az ottani szabályokról és azok 
betartásáról volt szó. Egyik olyan diákunk, 
akivel sok-sok magatartási- és viselkedési 
problémánk volt az évek folyamán, a látoga-
tás után ki is mondta a kolléganőmnek azt, 
amit mindegyikük gondolt magában: „ Én 

ide nem akarok bekerülni soha!”
Már a látogatás idején megbeszéltem a 

fiukkal, hogy másnap a 6. órában ők lesznek 
a főszereplők, hiszen az összes felső tagoza-
tos diákot behívjuk a közösségi terembe és 
szeretném, ha beszámolnának társaiknak 
arról, hogy milyen élményben volt részük. 
Ezt azért tartottam fontosnak, mert a látoga-
tás előtt nagy igény merült fel a fiatalabbak 
részéről is a “kirándulás” iránt. Kisebb „de-
legáció” keresett meg, és érdeklődtek, hogy 
ők miért nem jöhetnek. Részemről a foglal-
kozásnak semmilyen egyéb előkészítés nem 
volt! Az általam elmondott bevezető rész 
után tényleg a fiúk lettek a főszereplők! Tel-
jes felelősségtudattal, mély átéléssel – fel-
nőtteket megszégyenítő módon – levezették 
a teljes tanórai foglalkozást. Ugyanazokat a 
szituációkat, melyeket tegnap eljátszottak, 
most ők játsszatták el társaikkal. Szó volt 
lopásról, rablásról, zsarolásról, internetes 
zaklatásról, kifosztásról, nemi erőszakról, 
kábítószerről… Úgy gondolom, hogy az Antal 
Gábor előadó által elmondott fontos monda-
tok mindegyike elhangzott a Néri Szent Fü-
löp Katolikus Általános Iskola felsőseinél. 
Sőt(!!), a foglalkozás végén a „diák tanárok” 
mintegy összefoglalásként vissza is kérdez-
ték diáktársaikat arról, hogy miért is lehet 
bekerülni a javítóintézetbe, majd mintegy 
általános tanulságként megfogalmazták 
mindenkinek, hogy mielőtt felelőtlenül és 
meggondolatlanul cselekednének, érdemes 
gondolkodni!! Miután már megköszöntem 
a diákok interaktív beszámolóját és a hall-
gatók (felsősök) jó viselkedését, még akkor 
is jutott eszükbe olyan fontos dolog, amiről 
még nem beszéltek. Természetesen enged-
tem, hogy elmondják!

A diákok által tartott „élménybeszámoló” 
hatása alatt voltam egész nap!! Kell-e ennél 
hatásosabb, hatékonyabb bűnmegelőzés, 
mikor a kortárscsoport „tanítja” társait a 
jóra?!

Popovics Ferencné  
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Hozzávalók:

• 90 dkg liszt

• 45 dkg margarin

• 15 dkg porcukor

• 3 dkg élesztő

• 1,5 dl tej

• 3 tojássárgája

• 0,5 dl rum, vagy 1 kávéskanál 
rumaroma

• kávéskanálnyi cukor

Hozzávalók a töltelékhez:

• dió

• baracklekvár

• 30 dkg gesztenyemassza

• reszelt citromhéj

• cukor

Hozzávalók a tetejére:

• csokimáz

Elkészítése:

A tejet meglangyosítjuk, belemor-
zsoljuk az élesztőt, hozzáadjuk a 
kávéskanálnyi cukrot, és felfut-
tatjuk. A lisztet összedolgozzuk 

a margarinnal, majd belekever-
jük a porcukrot. Hozzáadjuk a 
tojássárgáját, a rumaromát, és 
összedolgozzuk a felfuttatott 
élesztővel. Az így kapott tésztát 
3 részre osztjuk. Az első lapot 
elnyújtom, sütőpapírral bélelt 
tepsibe teszem, megkenem ba-
racklekvárral, és ráteszem a cu-
korral és citromhéjjal ízesített 
diót. Erre ráreszelem a geszte-
nye felét, majd a töltelékes lapra 
helyezem a 2. lapot, s ugyanígy 
ízesítem, s végül rárakom a 3. 
lapot, melyet villával megszur-
kálok. Körülbelül 40-50 percig 
kelesztem, és utána kisütöm. A 
kész zserbó tetejét csokimázzal 
lekenem.
Jó étvágyat kívánok!

Bilanics Józsefné 

Hamvas kifli 

Hozzávalók:

• 50 dkg liszt

• 20 dkg margarin

• 1 dl tejföl

• 1 evőkanál cukor

• 2 dkg élesztő

• késhegynyi só

• kevés tej

Hozzávalók a töltelékhez:

• ízlés szerint lehet mák, dió, lekvár, gesztenye

Hozzávalók a tetejére:

• 10 dkg vaníliás porcukor

Elkészítés:

Az élesztőt a tejbe megfuttatjuk. A lisztet elmorzsoljuk a margarin-
nal. Hozzáadjuk a cukrot, a sót, az élesztőt, a tejfölt, és annyi tejet, 
hogy összeálljon. A tésztát körülbelül 1 órát pihentetjük, kelesztjük. 
Ezután kinyújtjuk, és háromszög alakú cikkekre vágjuk. Megtöltjük 
ízlés szerint a beízesített töltelékkel, majd kifliket formálunk belőle. 
Megsütjük, és még melegen megforgatjuk a vaníliás porcukorban.
Jó étvágyat kívánok!

Nagyné Erdei Erika   

Gasztronómia rovat

GyémántlakodalomKarácsonyi játszóházi 
és kézműves foglalkozás

Szent Balázs 
napi mise, 

balázsolás, 
balázsáldás

Szent Miklós ünnepe a Néri Szent 
Fülöp Katolikus Általános Iskolában

Vízkereszt az iskolában

2020. január 20-án nagy nap köszöntött 
Zubály Jánosra és feleségére, Kupecz Gi-
zellára, hiszen 60 évvel ezelőtt ezen jeles 
dátumon fogadtak örök hűséget egymás-
nak, és kötöttek házasságot. A sok-sok év 
alatt mindvégig kitartottak egymás mellett 
szeretetben, akár öröm, akár nehézség is 
érte őket.Ez a hűség végigkísérte őket, s 

mind a mai napig ugyanúgy tekintenek egy-
másra, mint amikor 1960 telén kimondták 
az igent. Hutóczki Péter polgármester úr 
Fülöp Község Önkormányzata és kicsiny 
községünk lakói nevében köszöntötte a 
gyémántlakodalmas házaspárt. Isten ál-
dását és jó egészséget kívánunk az ünne-
pelteknek és szeretteiknek egyaránt!

A hagyományokhoz híven idén is szervez-
tünk karácsonyi játszóházi foglalkozásokat 
diákjainknak. Négy helyszínen a következő 
saját kezű alkotásokat készíthették a gyerekek: 
kavicsot dekupázsolhattak, térbeli képeslapot 
és filcből csengőt alkothattak. Lehetőség volt 
mézeskalácsok díszítésére is. Természetesen 
a mézest előző nap a diákok maguk készítették. 
A legügyesebbek akár négyféle ajándékkal tér-
hettek haza! Akiknek pedig nem volt kedvük a 

kézműveskedéshez, azok a diákok választhattak 
a filmnézés vagy a játékos sportfoglalkozás 
között. Karácsony előtt kézműves foglalkozást 
tartottunk a szülők bevonásával. Szebbnél szebb 
adventi koszorúk és asztali díszek készültek. 
A kellékek beszerzését az EFOP-1.3.7-17-2017-
00239. sz. pályázat tette lehetővé.

Tóthné Zágon Mónika    

Február 3-án, hétfőn a Néri Szent Fülöp 
Katolikus Általános Iskola diákjai és peda-
gógusai a reggeli szentmise végén Balázs 
áldásban részesültek. Eiben Tamás atya a 
két Y alakban összekötött gyertyát tartott a 
hívek álla alá, s így könyörgött: “ Szent Balázs 
püspök és vértanú közbenjárására őrizzen 
meg téged Isten a torokbajtól és minden más 
betegségtől. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében. Ámen.

A szertartás folyamán a 3. osztályos tanulók 
Sulina Erika osztályfőnök felkészítésével 
előadták Szent Balázs püspök történetét

A szentmise keretében adtam át két 6. osz-
tályos diákunknak, Beri Martinnak és Beri 
Máriónak egy-egy oklevelet és egy-egy foci-
labdát. A jutalmat azért érdemelték ki, mert 
ígéretüket betartva az első félévben sokkal 
jobban viselkedtek, mint az előző évek folya-
mán, amikor „minden hetesek” voltak nálam.

Az iskolaközösség részére egy felhívást 
(kihívást) fogalmaztam meg: Aki a 2. félévben 
bevállalja, hogy nem fog verekedni, nem fog 
csúnyán beszélni és javít az átlagán - és ter-
mészetesen sikeresen teljesíti az ígéretét -, az 
a diák év végén hasonló értékes jutalomban 
részesül. Már vannak jelentkezők!!

Popovics Ferencné 

Szent Miklós napját iskolai szentmisével 
kezdtük, majd az negyedik osztályosok műso-
rát néztük meg. Felkészítő pedagógus Liptainé 
Mudra Éva volt. Szent Miklós Myra város püs-
pöke volt,, rengeteg jótett fűződik a nevéhez, 
sokat segített a szegényeken, védelmezte a 

hitet, és halálának emléknapján ma is szokás 
az ajándékozás. Rengeteg legenda fűződik a 
nevéhez, többek között ő az utazók és a hajózók 
védőszentje is A diákság nagy örömére a műsor 
után megérkezett közénk Szent Miklós, aki 
minden diáknak ajándékot adott.

A 2020. év első tanítása napján, Vízkereszt ünnepén, iskolai szentmi-
sén vettünk részt. A Vízkereszt, vagy Epifánia (Úrjelenés) Jézus Krisz-
tus megjelenésének a pillanatait kapcsolja egybe: a napkeleti bölcsek 
imádását; Jézus Krisztus megkeresztelkedését; Jézus első csodáját 
(a Kánai menyegzőn a víz borrá változtatását). A keleti egyházaknál 
a Jordánban való keresztelés, a nyugati (római katolikus) egyházban 
pediga napkeleti bölcsek látogatása a kis Jézusnál a hangsúlyos. Ilyenkor 
szokás a házak megszentelése, s a pap az évszámok mellett a következő 
betűket írja krétával a bejárati ajtók szemöldökfájára: C+M+B, azaz 
Cristus Mansionem Benedicat (Krisztus áldja meg e házat). A szent-
misét követően Eiben Tamás atya megszentelte az iskola tantermeit.

Gesztenyés-diós zserbó

Felhívás
A Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr főkapitányság

 2020.március 01. kezdéssel 
ismételten indít 

határrendész képzést.

Feltétel az érettségi megléte,
 büntetlen előélet, 

alkalmassági vizsgálaton 
való megfelelés, 

magyar állampolgárság, 
valamint a 18-55év közötti életkor.

Bővebb tájékoztatás 
a HBMR. FK Debrecen 

Kossuth utca 20. sz. 
alatt személyesen, 

vagy a 06-70/654-47-78 
telefonszámon lehet kérni.
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