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Ünnepi megemlékezés

2017. március 14-én, egy nappal a Nemzeti ünnep előtt, 
a Fülöpi Óvoda ünnepi megemlékezésével kezdődött az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei 
és hősei előtti tisztelgés.  2. oldal >>

NAGYBÖJT 
IDŐSZAKA

KIRÁNDULT A
NYUGDÍJAS KLUB

FARSANG AZ 
ISKOLÁBAN

TOLERANCIA 
NAP

TÉLŰZÉS AZ 
ÓVODÁBAN

BÁBSZÍNHÁZI 
ELŐADÁS

„...ugyanúgy szeretném 
tovább folytatni...”
Tapasztó János római katolikus 
kanonok atya Istennek hála, saját 
otthonában, életvidám arccal (bár az 
atyán, csodálatosan erős hite ellenére 
is látszottak a hosszú kórházi hóna-
pok nyomai) és a jelenlétében megszo-
kott módon, hihetetlenül sok pozitív 
energiát sugározva fogadott.

8. oldal >>

Műveltségi vetélkedő 
az Árpád korról
 A 2017-es év Szent László emlékév, a 
„lovagkirály” trónra lépésének 940., 
szentté avatásának 825. évfordulója 
alkalmából. A kisvárdai Szent László 
Katolikus Gimnázium és Általános 
Iskola névadója, Szent László király 
előtt tisztelegve humán műveltségi 
csapatversenyt hirdetett meg az álta-
lános iskola 7-8. osztályos tanulóinak 
részére.  

4. oldal >>

Gyertyaszentelő
szentmise
A Néri Szent Fülöp Katolikus Álta-
lános Iskola tanulói, pedagógusai, 
és a gyerekek szülei  Gyertyaszen-
telő Boldogasszony ünnepe napján, 
2017 február 2-án gyertyaszentelő 
szentmisén vettek részt a közeli 
római katolikus templomban.

3. oldal >>
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A Képviselő-testület 8 önkormányzati rende-
letet alkotott:
1/2017.  (II.15.) önkormányzati rendelet az ön-
kormányzat 2017. évi költségvetéséről
2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet a Fülöp 
Helyi építési előírásairól szóló 13/2006. (IX. 18.) KT. 
sz. rendelet módosításáról
3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tisz-
teletdíjáról
4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet a Fülöp 
község közigazgatási területén működő egészségügyi 
alapellátást nyújtók ellátási körzeteinek megállapí-
tásáról szóló 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról
5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet a temetők 
és a temetkezés helyi szabályozásáról 3/2002. (III.26.) 
KT. sz. rendelet módosításáról
6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet a hivatali 
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcso-
lat létesítésének engedélyezéséről és az anyakönyvi 
eljárásban fizetendő díj mértékéről szóló 5/2015. 
(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2017. (III.20.) önkormányzati rendelet 2016. 
évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) sz. rende-
letének módosításár
8/2017. (III.20.) önkormányzati rendelet a te-
lepülésfejlesztési koncepció, integrált településfej-
lesztési stratégia és a településrendezési eszközök, 
valamint településképi kézikönyv és településképi 
rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos              
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL

A Képviselő-testület az alábbi témákban hozott 
határozatot az elmúlt ülések alkalmával:
 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányza-

ti utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantar-
tásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

– VP6-7.2.1-7.4.1.2-16” pályázat benyújtása
 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkor-

mányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése – VP6-7.2.1-7.4.1.2-16” pályázathoz 
önerő biztosítása

 Orvosi ügyelet ellátására kötött megállapodás 
 Fülöp Község Önkormányzat Közbeszerzési Sza-

bályzatának elfogadása
 Fülöp Község Önkormányzat Beszerzési Szabály-

zatának elfogadása
 EU interaktív kisokos rendszer szerződés megkö-

tése
 Polgármester juttatásainak megállapítása
 Polgármester cafeteria juttatása
 Közútkezelői hozzájárulás
 Tűzoltó Egyesület kérelme
 Művelődési Ház térítésmentes biztosítása a Va-

dászbálra
 Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határo-

zatok
 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyle-

teiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
 Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve
 Az óvoda 2017. évi zárva tartásáról és az óvodai 

beiratkozás rendjéről döntés
 2017. évi közművelődési terv, 2016.évi beszámoló
 A polgármester szabadságának megállapítása és 

szabadságolási terve
 Az önkormányzat belső ellenőrzésre megbízás
 Temetők kegyeleti megállapodások felülvizsgálata
 Nyírábrányi KÖH 2017. évi költségvetése
 Óvodavezető pótlék megállapítása
 Piros Mályva Népdalkör fellépő ruha vásárlása
 Mazsorett táncoktatás támogatása
 Kozma Ferencné óvodavezető felmentési kérelme
 Népkonyhai szolgáltatás biztosítására irányuló 

megkeresés
 EFOP-13.9.2-16 pályázatról és konzorciumi meg-

állapodásról
 EFOP-1.5.3-16 pályázatról és konzorciumi meg-

állapodásról

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és 
munkálkodhass a jövőn.”
(gróf Széchenyi István)

Március 15-e, a nap, mely minden kor-
ban a magyar szabadság szimbóluma 
maradt.

Kossuth Lajos, egyik híres idézetében 
a következőket hangoztatta március 15 

–ről:
„…Letétetett a szabadság talpköve, a 

felelős független magyar minisztérium 
alakítása által feltétetett az alkotmány 
boltozatának záróköve.”

Nemzeti ünnepünkön mindazon hősök, jeles 
történelmi személyek előtt tisztelgünk, akik 
lefektették ezt a bizonyos talpkövet, akiknek 
köszönhetően felépült a szabadság boltozata.

2017. március 14-én, egy nappal a Nemzeti 
ünnep előtt, a Fülöpi Óvoda ünnepi megemlé-
kezésével kezdődött az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc eseményei és hősei előtti 
tisztelgés. Az óvodások, az óvó nénik kíséreté-
ben, zászlókkal és különböző kézzel készített 
nemzeti színű motívumokkal felszerelkezve 

tartottak megemlékezést a Fülöpi Művelődési 
Ház parkjában.

Ezt követően, a Művelődési Házban a Néri 
Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 5. osz-
tályos növendékei ünnepi műsorral tiszteleg-
tek a márciusi ifjak előtt. 

A vendégek köszöntése után, a Himnusz kö-
zös eléneklésével vette kezdetét az ünnepség. 

Az iskolások, Pósán Györgyné osztályfőnök 
irányításával, közelebb hozták dicső történel-
münk - szerte a világban - örökké fényesen 
tündöklő eseményeit a közönséghez. Ünnepi 
műsorukkal méltóképpen tisztelegtek a for-
radalmi események előtt.

A színpadi előadást követően, Hutóczki 
Péter polgármester úr ünnepi beszédében 
többek között kiemelte, hogy 1848. március 
15-e üzenete örök életű és ma is időszerű. A 
forradalmárok hőstettein keresztül rávilá-
gított arra, hogy mily tettekre is képes a hit, 
hogy modern, rohanó világunkban egymást 
kölcsönösen tisztelve és segítve, őrizzük meg 
jövőbe vetett hitünket. Polgármester úr példa-
ként állította a 48’-as ifjúság tenni akarás által 
vezérelt mentalitását minden helyi fiatal elé.

Az ünnepi megemlékezés a Szózat közös 
eléneklésével zárult.

A jövőben is büszkén 
tűzzük szívünk fölé a 
kokárdát az 1848-49-es 
forradalom és szabad-
ságharc eseményei előtt 
tisztelegve, illetve, hogy 
minél több honfitársunk 
figyelmét felhívjuk 
nemzeti ünnepünkre, 
és emlékeztessük őket 
dicső elődeink bátorsá-
gára, hazánk szabadsá-
gáért hozott áldozatára 
és a márciusi ifjak helyt-
állására.

Áldott legyen emléke 
a márciusi ifjúságnak!

Jekk Gergő

Vége van a farsangnak, beléptünk a 
nagyböjt időszakába. Minden böjtölésünk 
Krisztus Urunk böjtölésére vezethető 
vissza, aki negyven napon át a pusztában 
böjtölt nem saját Magáért, hanem mié-
rettünk, ugyanis azért jött közénk, hogy 
kiengesztelje az Atyaistent, minket pedig 
Hozzá vezessen. Jézus nem helyettünk 
böjtöl, példát adott ezen cselekedetre 
azért, hogy azt mi is tegyük, gyakoroljuk 
földi életünkben.

Különösen nagypéntek  fontos a böjt szem-
pontjából. Ez az a nap, amelyről Jézus beszél: 

„Böjtölhet a násznép, míg vele van a vőlegény? 
Amíg velük a vőlegény, nem böjtölhetnek. De 
eljön az idő, amikor kiragadják a vőlegényt, 
akkor majd böjtölnek.” (Mk 2, 19-20)

Nagypéntek szigorú böjti nap, amikor hú-
sételek fogyasztásától tartózkodunk, és csak 
háromszor étkezhetünk, s egyszer lakhatunk 
jól. A nagyböjt többi péntekjei böjti napok, 
ezeken húsételektől tartózkodunk. A görögka-

tolikusoknál szigorúbb ez az időszak, hiszen 
náluk a szerdai napokon is böjt van. Nekünk 
is van egy szerda, ami böjti nap, ez a hamva-
zószerda, s csakúgy, mint a nagypéntek, ez is 
szigorú böjti nap.

Jó, ha az év többi péntekjein is gondolunk a 
böjtre. Ezeken a napokon  jó, ha nem tartunk 
hangos mulatozásokat, evéseket, mert ezek 
nem egyeztethetőek össze ezen időszakkal. 
Erre figyelmeztet az Egyház régi intelme: 

„Tiltott időben menyegzőt ne tarts!”.
A böjtölésünk kifejezi, hogy hitünk nem 

csupán lelki természetű, az kihat testi éle-
tünkre is. Hasznos a böjt jótékonysággal és 
imádsággal társítva. Nem szabad, hogy ez 
az időszak mogorvákká tegyen bennünket. 
Bűnbánati cselekedet a böjt, melyet ha jól 
használunk fel, segíthet lelki életet élnünk.

Molnár József 
római katolikus kisegítő lelkész   

A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanu-
lói, pedagógusai, és a gyerekek szülei  Gyertyaszentelő 
Boldogasszony ünnepe napján, 2017 február 2-án 
gyertyaszentelő szentmisén vettek részt a közeli 
római katolikus templomban.

A szentmisét Törő András atya, püspöki titkár tartotta.
A tanulók és tanáraik, illetve szüleik 8.00-kor vonultak 

be a templomba. Az iskola diákjai közül három ministráns 
is segítette az atya munkáját. Az iskola tanulói csendesen 
és érdeklődve várták, milyen is a gyertyaszentelés. 

A szertartás elején az atya megszentelte a gyertyákat, a 
ministránsok segédkeztek, a hívők imádsággal kísérték. 
András atya beszélt az ünnep fontosságáról és történeté-
ről is. A szentmise végén, Szent Balázs ünnepe kapcsán, 
Balázs-áldásban részesített minden jelenlévőt, melyben 
kérte, hogy a torokbetegségektől és mindenféle bajtól le-
gyenek megóvva.

A tanulók és tanáraik ajándék szentelt gyertyával tér-
hettek haza a nap végén. Szeretnénk, ha legközelebb még 
több szülő élné át velünk a szentmise meghitt pillanatait.

Tóthné Zágon Mónika   

Önkormányzati 
hírek

Ünnepi megemlékezés az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc 

169. évfordulója alkalmából

Böjtöljünk Istennek tetszően!

Gyertyaszentelő szentmise

SZÜLETÉSEK
Balogh Dominik – 2017. február 15.
Takács Marcell – 2017. március 11.
Holló Attila – 2017. március 21.

Köszöntjük őket!

HALÁLOZÁSOK
Papp Sándorné – 2017. január 24.

Emléküket kegyelettel megőrizzük!

Anyakönyvi 
hírek

A Fülöpi Hírek, Fülöp község kéthavonta megjelenő közéleti lapja 
Felelős szerkesztők: Furó Tiborné, Török Tamás, Jekk Gergő • Szerkesztőség címe: 4266 Fülöp, Arany J. u. 
21.,Telefon: (52) 208-473, e-mail: fulop.muvhaz@gmail.com • Kiadja: Fülöp Község Önkormányzata, 650 

példányban • Lapalapító: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete • Készült: Center-Print Nyomda Kft., 
4027 Debrecen, Füredi út 76.

Közelgő 
nagyrendezvények:

Április 22. (szombat) 14:00

VII. Fülöpi Gasztronómiai  
és Kulturális Fesztivál

(Művelődési Ház)

Április 29. (szombat)

Anyák napi ünnepség
(Művelődési Ház)

Május 1. (hétfő)

Fülöp napi búcsú Máriapócson
(Máriapócsi Bazilika)

Május 27. (szombat)

Idősek estéje
(Művelődési Ház)
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 A 2017-es év Szent Lász-
ló emlékév, a „lovagkirály” 
trónra lépésének 940., szent-
té avatásának 825. évfordu-
lója alkalmából. A kisvárdai 
Szent László Katolikus Gim-
názium és Általános Iskola 
névadója, Szent László ki-
rály előtt tisztelegve humán 
műveltségi csapatversenyt 
hirdetett meg az általános 
iskola 7-8. osztályos tanu-
lóinak részére.  

Iskolánk is benevezett a ver-
senyre. A csapat tagjai Karpács 
Máté, Rózsa Viktória, Vass An-
tónia és Zih Brigitta 8. osztá-
lyos tanulók. Játékos, kreatív 
feladatokon keresztül kellett 

számot adniuk történelmi is-
mereteikről az adott témában. 

A verseny során hét feladatot 
oldottak meg a csapatok: ólom-
üveg- ablak hiányzó részletét 
megrajzolni, felismerni, hogy 
kit ábrázol és bemutatni. Ke-
resztrejtvényt kitölteni az Ár-
pád-házi szentekről, történelmi 
totó, igaz- hamis állításokra 
válaszolni. Puzzle kirakása, 
felismerni,hogy mit ábrázol, ri-
portot készíteni egy szenttel, és 

villámkérdésekre 
válaszolni. 

Ügyes, felké-
szült volt a csapat. 
A villámkérdé-
sekre hibátlanul 
feleltek és még a 
más csapatok kér-
déseiből többre is 
csak ők tudták a 
választ. Szoros 
volt a verseny, 63 
pontot gyűjtöttek 
összesen, amely-
lyel a 4. helyezést 
értek el. Egy-egy 
ponttal maradtak 
el a második és a 
harmadik helye-
zett csapattól. 
Ez az eredmény-
minden képpen 
elismerésre mél-
tó, hisz diákjaink 
városi, nagyhírű 
katolikus iskolák 
diákjaival verse-
nyeztek és egyál-

talán nem maradtak szégyen-
ben.

Büszkék vagyunk rájuk és 
gratulálunk a sikereikhez! 

Pósán Györgyné

Sokak kérésének eleget téve 
a mostani lapszámtól szeret-
nénk fülöpi lakosok által ké-
szített ételek receptjeit fény-
képpel együtt újságunkban 
közzétenni. Terveink szerint 
ezentúl minden lapszámban 
szerepelni fog egy-két helyi 
finomság elkészítésének a 
leírása. Reményeink szerint 
sokaknak tetszeni fog ez a ro-
vat, és kedvet kapnak majd 
otthon is a sütésre és főzésre. 
Jó étvágyat kívánunk!

A Szerkesztőség

Töltött „vakaró” 
(lepény)

Hozzávalók:
• 30 dkg finomliszt
•  35 dkg rétesliszt
•  5 dkg élesztő
•  ízlés szerint só

Töltelék:
•  10 dkg füstölt szalonna
•  15-20 dkg vöröshagyma
•  40 dkg füstölt csülök
•  10 dkg torma
•  10 dkg sárgatúró

Köret: Tavaszi saláta (retek, 
újhagyma, saláta, kígyóubor-
ka)

Elkészítése: A liszteket az 
élesztővel kenyértésztává 
gyúrjuk és kelesztjük, és 10 
dkg-os formákba adagoljuk. 
A tölteléket elkészítjük. 

A vöröshagymát és a füstölt 
szalonnát megfonnyasztjuk, 
beletesszük az apróra vágott 
csülköt, ízlés szerint ízesít-
jük, majd a végén hozzáad-
juk a reszelt tormát. A tésztát 
megkelése után kinyújtjuk, 
a tölteléket a felébe halmoz-
zuk, hozzáadjuk a sárgatúrót, 
majd ráhajtjuk. 

Összefonjuk, és előmelegí-
tett 180 fokos sütőben kész-
re sütjük. Idényjellegű, de 
lehetőleg tavaszi salátával 
tálaljuk. A salátához lehet 
hozzáadni majonézt vagy 
joghurt alapú öntetet. Üdítő 
jellegű húsvéti eledel. 

Jó étvágyat kívánunk!

Fülöp Míra   

A Fülöpi Nyugdíjas Klub tagjaival 2017. február 24-én 
ellátogattunk Vámospércsre, ahol megtekintettük So-
mogyi László Gábor képzőművész „Metamorfózis” Egy 
alkotói életszakasz jelenlegi állapota című kiállítását. A 
képek nagyon élethűek voltak, az alkotások pedig minden 
nyugdíjasnak nagyon tetszettek.

A kiállítás megtekintése után kikapcsolódásként elmentünk 
egy helyi cukrászdába, ahol mindenki jóízűen elfogyasztott 
egy-egy süteményt. Nagyon jól éreztük magunkat a mai napon, 
reméljük, a következő kirándulásra sem kell sokat várakozni. 
Köszönjük szépen mindenkinek, aki lehetővé tette ezt a kelle-
mes együttlétet!

Szilvási Péterné

Iskolánk tanulói és pedagó-
gusai nagy lelkesedéssel, és 
több hetes előkészületi mun-
kával igyekeztek széppé va-
rázsolni a télűző mulatságot. 
Minden osztály közös szerep-
lésre készült, melyben táncos 
műsor, mese színdarab előa-
dása, keresztény gondolatú 
misztérium játék is szerepelt.

A műsor szervezője a 8. osztály 
osztályfőnöke volt, a farsangi mű-
sor estig tartó disco-val zárult 
a felső tagozatos diákok nagy 
örömére.

A farsang 14 órakor vette kez-
detét, mely alatt a szülők büfével 
és zsákbamacska játékkal kedves-
kedtek a gyerekeknek. A délelőtt 
folyamán kaparós sorsjegy játé-
kon vehettek részt a tanulók, majd 
nagy izgalommal és változatos 
jelmezekkel készültek a diákok.

A műsor kezdő száma a 8. 
osztály misztérium játéka volt, 
melyben Jézust és 12 tanítványát 
személyesítették meg. Áhítat és 
komoly előadás jellemezte műso-
rukat, mely a közönségre is nagy 
hatással volt. Zsűriként értékel-
ték a farsangi jelmezes versenyt, 
ahol a nyertesek, és minden diák 
a Gyermekekért Alapítvány Fü-
löp által felajánlott édességeket 
kapott. 

Az első osztályosok folytatták a 
műsort, versekkel és farsangi dal-
lal fokozták a hangulatot. Majd a 
szünetben a mulatozók három far-
sangi háttér, bohóc, barokk páros 
és Tom és Jerry mögött fotózáson 
vehettek részt. A háttérben egy 
Jósda is felállításra került, ahol a 
tanulók bepillantást nyerhettek 
jövőjükbe.

A második osztály tanulói Holle 
Anyó c. színdarabja következett, 
igényes szép előadás formájában. 

A harmadik osztály hangulatos 
Pinocchió táncos előadása jó 
hangulatot teremtett. A negyedik 

osztály Pingvinek táncával ked-
veskedett a vendégeknek. Az ötö-
dik osztály vérpezsdítő hip-hop 
táncot adott elő. A hatodikosok 
pedig visszarepítettek bennün-
ket a múltba,az Abba együttes 
zenéjére bemutatott táncos mű-
sorukkal. A hetedik osztály zárta 
a sort, ők pedig a Hattyúk tava 
zenéjére előadott balett paródiát 
adtak elő, majd pedig zárásként 
közösen táncoltunk a hetedike-
sekkel tanárok és diákok együtt.

A bemutatók végén a diákok 
elénekelték együtt a „Legyetek 
jók, ha tudtok” c. dalt, majd pedig 
a várva várt disco következett a 
felsősök számára.

Igyekeztünk változatossá, igé-
nyessé és hangulatossá varázsol-
ni a farsangot, mely a jelenlévők 
véleménye alapján sikerült is.

Tóthné Zágon Mónika

A Néri Szent Fülöp Kato-
likus Általános Iskolákban 
2017.01.27-én tolerancia na-
pot tartott a Mozgáskorláto-
zottak Hajdú-Bihar Megyei 
Egyesülete és a Látássérül-
tek Észak-alföldi Regionális 
Egyesülete.

Az elméleti tájékoztatón di-
ákjaink megismerkedtek a fo-
gyatékkal élő emberek sajátos 

élethelyzetével. Pl.: Hogyan kell 
egy vakvezető kutyával közleke-
dő látássérült embernek segíte-
ni?;  Hogyan írnak és olvasnak 
a vak emberek, miként látják el 
mindennapinak tűnő feladatai-
kat úgy, hogy mindazokat a látás 
hiányában végzik?; Hogyan köz-
lekednek a mozgáskorlátozottak 
kerekesszékkel?; Hogyan ülnek 
be és ki egy személygépkocsiba?; 

Miért szélesebb a részükre fenn-
tartott parkoló hely? Ezután a 
diákok saját élményen keresztül 
kipróbálhatták a kerekesszékkel 
való közlekedést. Megmutattak 
különböző használati tárgyakat, 
amit látássérültek használnak, 
például órát, logikai játékot, 
szögmérőt, vonalzót. Néhá-
nyan kipróbálták, hogy bekötött 
szemmel milyen a közlekedés. 
Megismerkedtek a jelnyelvvel. 

Megtanulták a keresztnevüket 
a jelnyelv segítségével elmuto-
gatni. 

A program segítséget nyújtott 
a fogyatékkal élő emberek iránti 
pozitív szemlélet és a viszonyu-
lás kialakításában. Diákjaink 
végig érdeklődéssel figyelték 
az előadókat.

Pósán Györgyné

A Nyugdíjas Klub kirándulása Farsang a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában

Tolerancia nap

Műveltségi vetélkedő 
az Árpád korról Receptek
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2017. február 23-án, csütörtökön a 
nyíregyházi Katica Bábszínház volt a 
Fülöpi Művelődési Ház vendége, akik az 
Ugri-bugri királykisasszony című mesét 
adták elő. A műsort a helyi óvodások és 
az alsó tagozatos iskolások tekintették 
meg kísérőikkel együtt.

A történet elején a varázsló többször is 
megkérte a táncolni nagyon szerető ki-
rálykisasszony kezét, aki ezt folyamatosan 
visszautasította, ezért a pórul járt, raccsoló, 
külsőleg leginkább Hókuszpókuszhoz hason-
lító kérő azzal sújtotta a király leányát, hogy 
az elvesztette táncoló képességét, és csak 
ugrálni tudott, mint egy kecske vagy béka. 
Később jött a királyfi, aki szintén megkérte 
őfelsége gyermekének a kezét, és amikor a 
királykisasszony elmondta, hogy milyen átok 
sújtja őt, elhatározta, segít neki visszatérni 
a régi, tánccal fűszerezett életébe.

 El is indult a varázsló várához, ahol talál-

kozott a szomorú boszorkánnyal, aki olyan 
„szépséges” volt, hogy senki sem vette el fe-
leségül. A királyfi kérőt ígért neki, a varázs-
lónak pedig menyasszonyt, ha eltörli az átkot 
a palota legszebb leányzójáról. Mindketten 
nagyon megörültek, csak azt nem tudták, hogy 
főhősünk egymásnak szánta őket. Szépen 
felöltöztek, illuzionistánk még fehér kalapot 
is tett a fejére, de mikor egymáshoz értek, 
fekete felhővé változtak át. Minden jó, ha a 
vége jó, a két gonosz eltűnt, a királykisasz-
szony újból tudott táncolni, és feleségül ment 
a királyfihoz.

A Katica Bábszínház előadása jó kedvet 
lopott a gyermekek szívébe, akik nagyon él-
vezték a kiváló előadást, és jóízűen nevettek 
a vicces jelenetek közben. A nyíregyházi mű-
vészek ismét színvonalas produkciót hoztak 
községünkbe, reméljük, még sokszor talál-
kozunk velük, és együtt lehetünk részesei a 
mesék lenyűgöző világának.

Török Tamás

Az idei évet két fellé-
péssel kezdte meg a Piros 
Mályva Népdalkör. Feb-
ruárban Hajdúszováton, 
márciusban pedig Bal-
mazújvárosban mutat-
koztunk be. 

Mindkét helyen nagy 
tetszést aratott a dal-
csokor, melyet erre az 
alkalomra tanultunk. 
Készülünk további fellé-
pésekre és versenyekre, 
megmérettetésekre is.

Külön öröm számunk-
ra, hogy barátság alakult 
ki a Hajdúsági Népzenei 
Együttes és köztünk.

Sulina Erika

A Fülöpi Óvodában a hagyományoknak megfelelően idén 
is megtartottuk a kiszebáb égetést, amely a téltemetés és a 
tavaszköszöntés jegyében zajlik minden februárban.

A bábu a tradicionális népi 
ünnepeken a tél, a böjt és a be-
tegségek megszemélyesítője 
volt. A babona szerint a kisze-
báb elégetése megszabadítja 
az embereket minden bútól és 
bajtól, így a rengeteg betegség 
után a kis ovisok, és minden 
dolgozó nagy kedvvel vettek 
részt az eseményen, remélve, 
hogy a vírusok is eltávoznak 
egy időre.

Az óvodapedagógusok által 
szervezett programon a kicsik 
körbe állták a tüzet, és hango-
san kiabálták, énekelték a tél-
űző és tavaszváró rigmusokat:

Ég a Kisze lánggal ég, 
bodor füstje felszáll,
Tavaszodik kék az ég, 
meleg a napsugár
Mire füstje eloszlik a hideg, 
köd szétfoszlik
Egész kitavaszodik!

Csak úgy zengett az udvaron 
a  mondóka, bízva abban, hogy a 
tavasztündér is meghallja, és mi-
nél hamarabb beköszönt a meleg, 
napfényes időszak.

Hutóczki Valéria
Óvodapedagógus

A farsang a vízkereszt-
től hamvazószerdáig tartó 
időszak elnevezése, melyet 
a hagyományőrző progra-
mok, vidám lakomák, far-
sangi bálok, mulatságok, 
népünnepélyek jellemez-
nek. Az időszak csúcspontja 
a karnevál, a hagyományos 
farsangi maszkabál, mely 
egyben télbúcsúztató is.

A farsang vidám, mulatozó 
hangulata az óvoda légkörét is 
meghatározza. Az óvodában a 
kezdetektől fogva nagy készü-
lődés előzi meg ezt a vidám al-
kalmat. Az óvodások már az elő-
ző hetekben készülődtek erre 
a napra. Mindenki izgatottan 
mesélte milyen maskarát ölt 
magára.

 Ebben az időszakban élénk 
színekkel, vidám dekorációval 

díszítjük ki a termeket, beszél-
getünk a farsangi régi népszo-
kásokról, jelmezeket tervezünk, 
álarcokat készítünk, sokat 
mókázunk, énekelünk. Igazi 
közösséget formál az a kreatív 
tevékenység, melyet hetekkel 
előtte már az óvodai csopor-
tokban látni lehet. 

Február 24-én, pénteken 
került megrendezésre a Mű-
velődési házban a farsangi 
mulatság. A gyerekek, az óvó-
nénik és a dajka nénik is színes 
jelmezekbe bújtak. A gyerekek-
kel együtt a szülők, testvérek is 
részt vettek az alkalmon.

Mint mindig, idén is a herceg-
nők, pókemberek, állatjelmezek 
voltak a legnépszerűbbek, de 

akadt saját készítésű, igazán 
kreatív jelmez is.

Csoportonként verses-dalos, 
táncos műsorral köszöntöttük 
a vendégeket. A közös mozgás 
meghozta a gyermekek és ven-
dégek étvágyát. Fogyott a sok 
finom sütemény, rágcsálni való, 
üdítő.

Fergeteges hangulatban bú-
csúztattuk el a telet, egy nagyon 
vidám, hangulatos családi ren-

dezvénnyel. Köszönjük a rész-
vételt, valamint a felajánlásai-
kat, a szülőknek, vendégeknek, 
ami lehetővé tette, hogy ez a nap 
létre jöjjön.

Hutóczki Valéria
Óvodapedagógus

Télűzés, Kiszebáb égetés 
az óvodában

Itt a Farsang, áll a bál 
a Fülöpi Óvodában

Ugri-bugri királykisasszony

Jól szerepeltünk
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Kedves olvasók, tisztelt fülöpi la-
kosok!

Przybytek Anett vagyok. A 2017-
es év elején az a megtiszteltetés ért, 
hogy február 1-től a településen vé-
gezhetem családsegítői feladata-
imat.

Az elmúlt egy hónapban sokan tisz-
teltek meg bizalmukkal, és fordultak 
hozzám segítségért, melyet nagyon kö-
szönök. Remélem, hogy ez a továbbiak-
ban is így marad. Igyekszem szakmai 
tudásomhoz és lehetőségeimhez mérten 
a leghatékonyabban megoldani a hozzám 
fordulók problémáit a jövőben is.

Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei kisvárosban, Kisvárdán nőttem 
fel. Gimnáziumi tanulmányaimat is 
ezen helységben, a Bessenyei György 
Gimnáziumban végeztem. Középisko-
lai tanulmányaim után felvételiztem a 
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési 
és Felnőttképzési karára, ahol tanulmá-
nyaimat csecsemő és kisgyermeknevelő 
szakon végeztem.

Jövőbeli terveim közé tartozik, hogy 
szeptembertől ismét a Debreceni Egye-
tem Gyermeknevelési és Felnőttképzési 
Kar hallgatója legyek szociálpedagógus 
szakon.

Kötődésem a településhez 2014-ben 
kezdődött, amikor a községbe költöztem. 
Nem sokkal ezután Fülöpön sikerült 
munkát vállalnom, ahol volt szeren-
csém megismerni az itt élő embereket. 
Kedvelem az helyi lakosokat, legfőképp 
mentalitásuk és odaadásuk miatt.

Megtisztelőnek tartom, hogy a telepü-
lésen élő emberek és a jelenlegi munka-
társaim a kezdetektől elfogadóak velem 
szemben. Igyekszem ezt meghálálni és 
viszonozni, valamint arra kérem a tisz-
telt lakosságot, hogy ha segítségre van 
szükségük, forduljanak bizalommal 
hozzám.

Przybytek Anett   

Tapasztó János római katolikus kano-
nok atya Istennek hála, saját otthonában, 
életvidám arccal (bár az atyán, csodálato-
san erős hite ellenére is látszottak a hosszú 
kórházi hónapok nyomai) és a jelenlétében 
megszokott módon, hihetetlenül sok po-
zitív energiát sugározva fogadott.

Engedje meg, hogy jelen interjú bevezető-
jeként a közelmúltban átélt nehézségekről, 
illetve egészségi állapotáról kérdezzem (az 
atya, mosolygós arccal, életvidáman a kórház-
ban kialakult emberei kapcsolatokról kezdett 
mesélni).

A látogatóknak, illetve a betegekkel történő 
beszélgetéseknek köszönhetően, a legnehezebb 
pillanatokban is nagyon sok erőt merítettem. 
Az ápolók rendkívül segítőkészek voltak, sokat 
foglalkoztak velem. Előfordult, hogy az egyik 
ápolóval éjfélig beszélgettünk a Bibliáról. Az 
igazságot megvallva azonban a betegségem 
idején, amikor a neurológián tartózkodtam, 
sokszor elvoltam keseredve. Volt, amikor vég-
rendelkeztem, sötét volt, kérdésesnek éreztem, 
hogy hogyan, és merre tovább. 

Azonban mint utólag kiderült, tüdőembóliát 
diagnosztizáltak nálam. Már a baleset előtt is 
éreztem az ezzel járó következményeket, de 
kifogásokat keresve sokszor a hízásra fogtam. 
Ha nincs a baleset, talán soha nem derült volna 
fény erre a betegségemre, aminek sejthetjük a 
következményét.

Engedje meg, hogy Fülöp Község Ön-
kormányzata, a hívek és természetesen a 
magam nevében is őszinte örömömet fe-
jezzem ki János atya egészségi állapotának 
pozitív irányba fordulását illetően, továbbá 
biztosan állíthatom, hogy mindannyiunk 
örömére szolgál, hogy a Fülöpi Hírek sorain 
keresztül János atya gondolatait tolmácsol-
hatom megannyi ember felé. 

Mikor és hogyan döntötte el, hogy pap 
lesz? Milyen úton jutott el a papi hivatáshoz?

Kisgyerekkorom óta, rendszeresen templom-
ba járok. Példaképként tekintettem a Kállósem-
jénben papként szolgáló bérmakeresztapámra 
és Pásztor Karcsi Bácsira. Csodálatos papok 
voltak, nagyon sokat tanultam tőlük.

 Sajnos a bátyám két évesen meghalt. Ezu-
tán, édesanyám gyakran azért imádkozott, 
hogy pappá váljak.  A honvédség végeztével, 
leszerelésem után, anyám azt mondta segít 
mindenben, a döntés az enyém. 

Kérem meséljen tanulmányairól! Melyik 
egyetemen, szemináriumban végzett?

A Nagykállói Gimnáziumban a magyar ta-
nárunk ateista ember volt. Azt vallotta, aki el-
megy egyházi pályára az magyarból és oroszból 
bukásra számíthat. Mindezek ellenére Pásztor 
Karcsi bácsi elvitt az Egri Hittudományi Főis-
kolába. Nagy örömömre szolgált, hogy az érsek 
döntése alapján felvettek. Rendkívül boldog 
voltam, amikor engedélyekkel a kezemben 
térhettem haza. 

Így tehát, szeptember 1-jével bekerültem 
Egerbe. A kispapoknál Krisztus király ünne-
pére volt a beöltözés. Próbáltuk a reverendát, 
készültünk a lelkigyakorlatra. Két nappal 
később váratlan fordulat következett. Tele-
fonon értesítették a rektorunkat, hogy be kell 
vonulnom katonának. Megható volt számomra 
a búcsú, ugyanis a kispapok sorfalat álltak és 
közöttük haladtam végig. 

Hogyan érintette a hirtelen jött döntés? 
Merre vezetett tovább az útja?

Egerből éjszaka értem haza. Nagyon rövid 
és fájdalmas volt a búcsú a szüleimtől. Már 
hajnalban útnak indultunk, azonban annyira 
fáradt voltam, hogy Eger helyett Andornaktá-
lyán szálltam le. Minden erőmet összeszedve 
végigbaktattam a síneken, vissza Egerbe. Mi-
előtt reggel a hadparancsnokságon jelentkez-
tem, betértem a főiskolára és elköszöntem a 
rektortól. 

Mindezek után, Aszódra kerültem a lövé-
szekhez. A 4. hét elteltével már nagyon sokan 
voltunk Aszódon, így egy századot átvezényel-
tek Ercsibe a hidászokhoz. Másnap kaptam a 
felhívást, hogy nekem is mennem kell a töb-
biek után. Ercsiben egy hadnagy fogadott, aki 
megkérdezte tőlünk: ki az aki papnak készül? 
Válaszom után jelezte, hogy gondja lesz rám. 

Ezután következtek a legnehezebb pillana-
taim. Amikor januárban még elsőéves kato-
na voltam, a szovjet katonákat segítettük át 
a Dunán. Komppal hoztuk át a tankokat és a 

felszereléseket. Mondta a tizedes, hogy vegyem 
fel a gumiruhát és menjek bele a vízbe, biztosí-
tani a kikötő állását. A ruha lyukas volt, a víz 
nagyon hideg. Mikor jöttem kifelé mondtam 
a tizedesnek, hogy csupa víz vagyok. Válaszul 
kaptam, hogy nyegle vagyok. A szovjet katonák 
Tahitótfaluba kísérése során, nem ülhettem 
vizes ruhában a katonák közé. A platón utaz-
tam, aminek során rám fagyott a víz. Ennek 
következményeként kaptam a honvédségnél 
egy szívizomgyulladást és reumatikus lázat, 
pedig a honvédség előtt teljesen egészséges 
voltam.

Másodéves katonaként jelentkeztem ko-
csisnak, kérelmemet azonban a politikai tiszt 
elutasította mondván, hogy papnak készülök. 
Nem sokkal ezután leszerelhettem volna, de 
visszavonták a parancsot. Akkor egy szót sem 
beszéltem senkivel. 

Nagy meglepetésemre a honvédség garanciát 
vállalt arra, hogy az ország bármelyik főisko-
lájába fölvegyenek. 

Nehézségekkel teli időszak volt ez az atya 
életében…

Így van, de mégis azt kell mondanom, hogy 
két jó gyakorlati évet tudhattam magam mö-
gött. Sok mindenre megtanított a katonaság. 
Visszatérve a pappá válásomhoz kapcsolódó 
kérdésedhez, úgy vélem, hogy ezt az utat is végig 
kellett járnom, ugyanis mindvégig kitartottam 
a papi hivatásba vetett hitem mellett. 

Leszerelésem után folytattam az első évet, 
így csak két évet veszítettem. Nyáron pótoltam 
az elmaradt vizsgákat. A 2. évemben előjött 
a betegségem, 6 hetet töltöttem az egri bel-
gyógyászaton. Az orvos azt mondta, hogy egy 
lyukas két fillérest nem adna az életemért.

1972. április 3-án szentelték pappá Eger-
ben. Hol kezdte meg szolgálatát?

Pappá szentelésem évében, Járdán Józsi 
bácsi mellett, Kápolnán kezdtem szolgálni. 
Nagyon jó helyem volt itt. Boldogan emlék-
szem vissza arra az időszakra. Négy év után, 
a búcsúztatásomkor Józsi bácsi sírva fakadt. 
Soha nem feledem kápolnai élményeimet. 

 Kápolnát követően Gávavencsellőn szintén 
négy évet töltöttem káplánként. Bár a plébá-
nia egy hatalmas kastély volt, a körülmények 
kriminálisak voltak. Gávavencsellői szolgála-
tom alatt olyan emberekhez is eljutottam, akik 
háborúban megsebesült katonaként gyóntak 
utoljára. Az itt töltött nehéz időszak alatt fo-
galmazódott meg bennem az alábbi gondolat: 
nekem nem parancsol senki, oda megyek, ahová 
küldenek!

Ebben az időszakban 40-ből 35 temetés 
hozzám került, de a plébános döntése alapján 
tovább kellett állnom. Augusztusban kaptam 
a levelet, hogy áthelyeznek Mándokra, ahol 
először töltöttem be plébánosi tisztséget. Sajná-
latos módon a körülmények itt sem voltak a leg-
jobbak. A plébánia akkori állapotáról mindent 
elmond, hogy kemping ágyon aludtam. Aztán 
az évek alatt, a híveknek és a támogatóknak 
hála, szépen, lassan felújítottuk. 

Hová vezetett az útja Mándok után?
A Mándokon eltöltött három év alatt, amikor 

már minden jóra fordult, 1983-ban áthelyeztek 
Nyíracsádra. A valamikori nyíracsádi fogdában 
laktam.  A nyíracsádi Szabó János, a saját ké-
miai kísérleteinek köszönhetően szemsérülést 
szenvedett, ami sajnálatos módon hozzájárult 
korai halálához. 

Vágó Gyula bácsi halála után összekap-
csolták Nyíracsádot és Nyírábrányt.  1983. 

augusztus 1-jével a nyírábrányi szolgálatot 
is elláttam.

1987-ben a nyírábrányi plébánia felépülé-
sét követően, szeptember 8-án Nyíracsádról 
Nyírábrányba tettem át a székhelyemet. Ka-
szab Béla bácsi felkérésére Nyíradonyt is el-
láttam, ahol minden nap két misét tartottam. 
Semmiképp nem szerettem volna elkerülni 
a térségből, így mindent elvállaltam amire 
felkértek. 

Lengyelországi utunkat követően, a püs-
pök úrtól azt a tájékoztatást kaptam, hogy 
áthelyeznek Egyekre. Nagyon rosszul érin-
tett a hír. Mondtam, hogy helyezzenek el, de 
a szívműtétemre hivatkozva jeleztem, hogy 
amennyiben egészségi állapotom nem enge-
di, nyugdíjba megyek. Így maradtam végül 
jelenlegi helyemen. 

Mindezek után, hogyan került kis tele-
pülésünkre?

1991-től 2005-ig Nyírlugoson is szolgáltam. A 
nyírlugosi szolgálatom végeztével kaptam meg 
Fülöpöt, Fülöp-Bánházát és Vámospércset. 

Hogyan emlékszik vissza Fülöpre kerü-
lésének kezdeti időszakáról?

Mindenképpen szeretném elmondani, hogy 
az első fülöpi élményen 1983. augusztus 15-
éhez kapcsolódik, amikor is meghívást kaptam 
a Szent István búcsúra. 

Később, amikor Nagy István atya egyre töb-
bet betegeskedett a szemével, bizonyos időkö-
zönként már jártam át helyettesíteni Fülöpre. 
István atya püspök általi nyugdíjba helyezését 
követően, már rendszeresen jártam Fülöpre. 

Őszintén szólva eleinte szorongva mentem 
Fülöpre, ugyanis láttam a ragaszkodást  Pista 
bácsihoz, és az járt a fejemben, hogy vajon elfo-
gadnak –e a fülöpiek? Kellemesen csalódtam, 
mert hamar befogadtak, és a mai napig tény-
leg jól érezem magam a fülöpi hívek, emberek 
társaságában. 

A betegségem ideje alatt különösen éreztem 
a fülöpiek szeretetét és jóságát. Jelenleg is 
érzem azt a fajta szeretetet, amit korábban 
Pista bácsi is kapott. 

Mire a legbüszkébb, amit szolgálata során 
elért?

A hívekkel közösen elért minden sikerre 
büszke vagyok. Nagyon örülök, hogy szolgála-
taim során sikerült templomokat felújítanunk, 
hogy Nagy István atya 50 éves papságának 
tiszteletére, az aranymisére sikerült kifeste-
nünk a római templomot.  

A papi hivatás egész embert kíván, mégis 
szeretném megkérdezni, hogy mit csinál 
szívesen szabadidejében?

 Amikor csak tehetem, szívesen olvasok, 
illetve egy mondattal szeretnék válaszolni a 
kérdésre: tettem a dolgomat és semmi többet!

Mi a papi jelmondata?
„Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha 

szégyent érnem.”
Gyógyulása után, mik a tervei a jövőt il-

letően?
Ha erőt ad a Jó Isten, ugyanúgy szeretném 

tovább folytatni, mint korábban. Mégis mi 
maradhatna el? A legkisebb helyre is szeretnék 
eljutni a jövőben, ugyanis, ha a bánházasi em-
berek, gyalog eljönnek messziről, én szívesen 
megyek hozzájuk. 

Végezetül hadd kérdezzem meg, mit üzen 
a Fülöpi Hírek olvasóinak?

Köszönöm a sok jóságukat, aggódásukat és 
imádságukat. Amint lehet megyek, és folyta-
tom tovább a munkásságomat. Így kívánok 
mindenkinek nagyon jó egészséget, sok örömet 
és boldogságot. 

A Jóistennek hála, hogy ezen a keresztúton 
átsegített, küldött segítőtársakat, akik segí-
tettek ebben az időszakban. 

Köszönöm szépen a beszélgetést, az őszin-
te szavakat. Fülöp Község Önkormányzata, 
és a teljes lakosság nevében, a Jóisten áldá-
sát kérjük szolgálatára. Adjon erőt, hogy 
továbbra kitartson ebben a nagyon szép 
hivatásban.

Jekk Gergő

„...ugyanúgy szeretném tovább folytatni...”
Interjú Tapasztó János, római katolikus kanonok atyával

Új családsegítő 
Fülöpön

Születési/Származási hely: 
 Kállósemjén, 1947. ápr. 2. 

Pappá szentelték:
 Eger, 1972. ápr. 3.

Életút: 
 1972-1976: káplán Kápolnán
  1976-1980: káplán Gávavencsellőn
  1980-1983: plébános Mándokon
  1983-1987: plébános Nyíracsád,
 Nyírábrány
  1987-tól plébános Nyírábrányon

Címek, kitüntetések:
 1992: C. esperes
  2005: c. kanonok

Jelenlegi szolgálati helye:
 nyírábrányi plébános

Tisztelt  Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017/18-as tanévre a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános 

Iskolába az 1. osztályos tanulók beíratása az alábbi időpontokban lehetséges:
2017. április 20. (csütörtök)  8.00 - 19.00 óra között
2017. április 21. (péntek)      8.00 - 19.00 óra között

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

(lakcímkártya)
• a gyermek TAJ – kártyája
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• tartózkodási hely igazolása (állandó bejelentett lakcím hiányában) 

 » a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén: 
 » regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy 
 » tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy 
 » állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a 

feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig 
érvényes).

• fejlettséget tanúsító igazolás
 » óvodai szakvélemény
 » nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény
 »  sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

Kérjük, a gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot, a hátrányos helyzetet
vagy halmozottan hátrányos helyzetet igazoló dokumentumot is 

szíveskedjenek magukkal hozni.
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