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22. Fülöpi falunap

2017. augusztus 5-én, szombaton immár 22. alkalommal került megrendezésre Fülöpön a falunap. Fenn az égen a nap is úgy gondolta, valami extrát kell nyújtani ezen esemény alkalmából,
megivott egy pohár üdítő limonádét, felfrissült, és olyan erővel terjesztette ki sugarait, hogy a
kánikula és a forróság is sorban álltak a hókristály árusnál egy kis enyheségért. 6. oldal >>

Kiss Attila író előadása
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár támogatásának köszönhetően 2017. szeptember 15-én, pénteken Kiss Attila író
tartott előadást a honfoglaló magyarokról a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában. A szerzőt Mikáczó
László Ferenc, a helyi bibliotéka vezetője köszöntötte, és az anyakönyvtárat
pedig Szűcs Ilona képviselte.

5. oldal >>

Asztalitenisz
bajnokság

A bánházi kápolna
búcsúja...

2017. szeptember 10-én, vasárnap került sor a II. Amatőr Sportbarát Asztalitenisz versenyre Ebesen. Az Ebesi
Sportbarátok Közhasznú Egyesület
felhívására Macz József, volt fülöpi
lakos is jelentkezett.

2017. szeptember 9-én, szombaton 11
órakor ragyogó napsütéses időben
a bánházi kápolna búcsújára került
sor. Az ünnepi szentmisén több pap
celebrált, melyen a hívek nemcsak
a kápolnát, hanem annak udvarát is
megtöltötték.

8. oldal >>

9-10. oldal >>
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Önkormányzati
hírek

2017. SZEPTEMBER

Hittanosok közösségben

2017. szeptember 16-án Eiben Tamás
római katolikus atya, a Néri Szent Fülöp
A Képviselő-testület az elmúlt időszakban Katolikus Általános Iskola spirituálisa
önkormányzati rendeletet nem alkotott.
közös időtöltésre hívta a hittanosokat a
Művelődési Ház nagytermébe. A délelőtt
A Képviselő-testület az alábbi témákban ho- 10 órakor kezdődő programra körülbelül
zott határozatot az elmúlt ülések alkalmával: 15 gyermek gyűlt össze a hívó szóra, hogy
 TP-1-2017 kódszámú „a tanyák, valamint a néhány órát együtt tölthessenek.
tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó
települési és térségi fejlesztések támogatására”
című pályázat benyújtása
 Bányaszolgalmi és vezetékjog bejegyzéshez
hozzájárulás
 Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása
 Kistelepülési önkormányzatok alacsony ös�szegű fejlesztésének támogatásához kapcsolódó
pályázat benyújtása – rendezési terv
 INTERREG V-A – Románia-Magyarország
Együttműködési Program keretében pályázat
benyújtása
 Óvodavezető pályázat elbíráláshoz kapcsolódóan
bizottság választása
 Pályázati benyújtására szándéknyilatkozat –
Környezettudatos interaktív rendezvényre
 Kistelepülési önkormányzatok alacsony ös�szegű fejlesztésének támogatásához kapcsolódó
pályázat benyújtása. (Járda felújítás)
 TRV gördülő fejlesztési tervének benyújtásához
nyilatkozat elfogadása
 Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
 Ingatlan adásvétel (4266 Fülöp, Deák F. u. 47.)

A fiatalok többféle játékot kipróbálhattak,
természetesen közülük a legnépszerűbb a
PlayStation volt. Emelett lehetőség nyílt a barátkozásra, beszélgetésre, egymás minél jobb
megismerésére, hiszen a cél az volt, hogy ezen
a napon mindenki jól érezze magát.
A diákok mellett a közös programon részt
vett Popovics Ferencné igazgatónő, és Mitala
Mónika tanárnő is, akik segítettek ezen délelőtt-délután szervezésében és lebonyolításában.
Az ebédre kiosztott finom pizza elfogyasztása
után tovább folytatódott a program, és az esemény végeztével a jelenlévők mindannyian
élményektől feltöltődve térhettek haza.
Jézus Krisztus azt mondta: „ Ahol ugyanis
ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben,
ott vagyok közöttük” (Mt 18, 20). Ez az alkalom is erősítette közösségünket, és hittanosaink tapasztalhatták azt, hogy az együttesen
eltöltött idő hasznos célt szolgált, hiszen jól
érezve magukat észrevétlenül is adtak valamit
a másiknak.
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Szent István király ünnepén
A hagyományoknak megfelelően idén
is megemlékeztünk államalapító szent
királyunkról. Augusztus 20. számunkra
azért is jeles nap, mivel egyházközségünk búcsúi ünnepe is egyben. Így egyházközségünk nem csupán megemlékezett, ünnepelt, hanem továbbra is kéri
Szent István égi pártfogását.

sággal és irgalmassággal, valamint a többi
keresztény erénnyel ékeskedjék.”
Olvashatjuk az idézett mondatot, Szent
István királyunk fiához írt intelmeiben. Abban az intelemben, mely nem csupán tanács,
követendő program és elvárás, hanem egy
olyan tapasztalat, melyről egy egész élet,
szent királyunk életútja tanúskodik.

Nem más, mint Isten, Haza és a Család
iránti lángoló szeretet.
Tudva azt, hogy hazánkat kard által szerezte meg a magyar nép, ám nem maradhat fenn, csak a kereszt révén, Szent István
államépítésének és annak alkotmányossá
tételének szerves részét képezte az egész
egyházi szervezet kiépítése, és a nép körében
a vallásos életmód elmélyítése.
Így az a nép, melytől nem egészen 50 évvel
első királyunk előtt, még Európa rettegett s
templomaikban: ,,a magyarok nyilaitól ments
meg Uram minket” imádságot sóhajtozták,
vált egy emberöltő alatt a történelem hosszú
századain keresztül Európa védőbástyájává.
Ugyanakkor, mint családfő is győzelemre
juttatta a Krisztusi erényeket, hiszen vele
együtt családjának valamennyi tagja eljutott
az életszentség olyan fokára, melynek méltó
ajándéka az örök élet koronája és a méltán
kijáró egyetemes egyház tisztelete.
Minden erény, hűség és hit ellenére Szent
István életéből sem hiányzott a fájdalom,
a szenvedés és a bánat. Gondoljunk csak a
számtalan merényletre, mellyel életére törtek,
a kezdeti kudarcokra és nem utolsó sorban
fiának, Szent Imre hercegnek tragikus halálára, melynek következtében egy élet terve
és a benne foglalt jövő látszott romba dőlni.
Ő azonban ahelyett, hogy feladta volna a
reményt és Istenbe vetett bizalmát, Istenbe
vetett hűsége jeléül koronáját s vele egész
országát a Szent Szűz oltalmába ajánlotta.
Szent István életműve által, olyan alapokat
hagyott ránk, melyeknek a mi életünk szerves

Mindannyiunk számára ismerős a latin
közmondás: ,,Historia est magistra vitae”azaz a történelem az élet tanítómestere. Sokszor föltették már nekem a kérdést, miért
kell ismerni a történelmet, miért kell azt
tanulni, hiszen, ami volt elmúlt, ezért nem is
érdemes vele foglakozni. Egy általam kedvelt
politikus egy ehhez hasonló kijelentésre azt
felelte: ,,Aki nem tudja honnan jött, az azt sem
tudja, hogy hová megy!” Mindenki tudja azt
is, miként a gyökerétől elválasztott növény
elszárad és többé nem hoz gyümölcsöt, úgy
a történelmi ismereitől és emlékeitől megfosztott ember is beszűkül és távlatok nélkül
marad. Ahogyan a fundamentális teológia is
bemutatja, hogy Jézus Krisztust is ha megfosztjuk történeti vonatkozásaitól, nem lesz
más csak mítosz, a dogmák, a liturgia szinte
értelmezhetetlenek a hozzájuk tartozó történeti háttér ismerete nélkül. S miért fontos
ez a történelmi ismeret, mi az üzenete egy
szent királynak?
Egyrészt az, hogy szabaduljunk meg korunk
problémái által okozott szorongásainktól
és félelmeinktől, másrészt pedig tettekre
sarkall, hiszen ahogyan ezt régen is megtették őseink, ma a mi feladatunk a helytállás
az értékek és az igazság mellett. Ahogyan
korunkban a híradásokból és a hétköznapi
életből is tapasztaljuk, 1000 évvel ezelőtt sem
volt más a világ. Volt szegénység és nyomor,
voltak elnyomók és szabadságukért küzdők,
voltak nagyhatalmi érdekek és politikai széthúzás, és volt emberek ezreit érintő halálos
kór... Ám nem lenne teljes a sor, ha rögtön nem
tennénk hozzá, hogy voltak olyan emberek is
akik, mint a friss erdélyi levegő, életet adott,
megtisztított és ha kellett csípett, hogy mindazok, kik alszanak felébredjenek.
,,A király koronájának legszebb ékszerei a
jótettek, azért illő, hogy a király igazságos-

969-ben született Géza fejedelem és Sarolta
gyermekeként. Bár Géza politikai megfontolásból lett keresztény, fiát mégis teljes egészében vallásos neveltetésben részesítette.
Nevelője, Szent Adalbert prágai püspök
révén, mire átvette a hatalmat, a keresztény
szellem és világnézet már szilárd gyökeret
vert benne.
S míg szerte Európában, a közelgő millennium előtt sokak a világvégét várták, addig
Szent István lefektette egy olyan keresztény
állam alapjait, melyek a történelem viharos
századai ellenére sem omlottak össze.
S melyek voltak ezek az alapok?

részeit is kell, hogy képezzék. Hiszen a haza
és a család, mely lehetővé teszi, hogy büszkén tekintsünk a múltba és megtarthassuk
annak örökségét.
Ugyanakkor színtere annak a jelennek,
melyben gondosan és eredményesen munkálkodhatunk, és végül az Isten az, aki által
bizalommal és reménnyel telve szívünkben
fordulhatunk a jövő felé.

Köszönjük szépen Eiben Tamás atyának, a
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola
pedagógusainak és diákjainak, hogy a mai napot
szebbé tették a résztvevők számára. Reméljük,
folytatódnak majd a közös programok!

Tök-jó Dinnye Fesztiválon a fülöpiek

Anyakönyvi
hírek
SZÜLETÉSEK
Czigle Dániel Attila – 2017. július 25.
Holhós Martin Dorián – 2017. július 27.
Milák Hanna Ilona – 2017. augusztus 13.
Czibere Dóra – 2017. augusztus 20.
Kocsis Péter Zsolt – 2017. szeptember 15.
Köszöntjük őket!
HÁZASSÁGOK
Szűcs Patrícia és Sándor Mihály
2017. augusztus 26.
Szabó Anita Szilvia és Balogh Károly Henrik
2017. szeptember 22.

Szeptember 16-án rendezték meg Nyíráb- Fülöpék csapata: Caribis-tökös ragu, bacorányban a Tök-jó Dinnye Fesztivált, ahol nos csirkemellel, avokádós mártogatóssal 1.
a térségi főzőversenyen, felnőtt és junior helyezés Junior kategóriában
kategóriában a fülöpiek is képviseltették
Fülöpi Óvoda: Sárkánylecsó, Tök-jó csőröge,
magukat.
különdíjat kapott a csőröge.
A verseny eredményesen zárult, hiszen 4
A kulturális és gasztronómiai programso- kupát sikerült elhozni.
rozat egész napos, változatos családi kikapcsolódást kínált: volt traktoros felvonulás, fő- Köszönjük a támogatást Fülöp Község Önzőverseny, vidámpark, kirakodó vásár,majd kormányzatának, a kollégáknak a lelkes hozzádélutántól kezdve a zenéé volt a főszerep. Kon- állást és a sok munkát. Reméljük jövőre ismét
certet adott Bunyós Pityu, a Honeybeast és a részt vehetünk így együtt, egy csapatként.
Neoton zenekar.
Hutóczki Valéria
A menü és a csapatok a következők voltak:
Óvodapedagógus
Fülöp Község Önkormányzata: Birkapörkölt:
Sándor László 2. helyezés, Padlutka: Hutóczki
Imre 2. helyezés

Szívből gratulálunk!
HALÁLOZÁSOK
Csoborkó László – 2017. április 27.
Oláh Béláné – 2017. augusztus 23.
Vékony Mihályné – 2017. szeptember 13.
Emléküket kegyelettel megőrizzük!
HONOSÍTÁS
2017.08.17-én, az egyszerűsített honosítás keretein
belül, 2 fő tett állampolgársági esküt.

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.
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Eiben Tamás
nyírábrányi segédlelkész
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500 éve reformáció
Reformáció. Az évszázadok
során sok mindent magában
hordozott ez a szó: jót és ros�szat, újat és régit. A szó maga
visszaalakítást jelent, vagyis
visszatérni a kezdethez, az
eredetihez, az igazihoz, a valódi gyökerekhez.
Luther Márton célja is ez volt
ötszáz évvel ezelőtt, 1517. október 31-én, amikor 95 pontból
álló vitairatát kiszögezte a wittembergi vártemplom kapujára.
Nem véletlen oda, és nem véletlen akkor. Hiszen
közel volt a mindenszentek és a
halottak napja.
Azt akarta, hogy
sokan lássák és
olvassák, hiszen
az akkori Egyház visszaéléseire, hibáira hívta
fel a figyelmet.
Hangsúlyozta a
hit és a kegyelem,
a Szentírás és Jézus Krisztus fontosságát, hogy az
üdvösség, vagyis
a Mennybe jutás
nem búcsúcédulák vásárlásával
érhető el, hanem
hit, kegyelem, Jézus Krisztus által,
valamint, ha követjük az Isten
igéjét. Luther nem
akart létrehozni
egy másik Egyházat, hanem az
akkorit akarta
visszaalakítani,
reformálni olyanná, mint amilyen közösségről olvashatunk
a Bibliában, amit Krisztus is
felmutatott számunkra. Mivel
a pápa kiátkozta őt, így nem
volt más lehetőség, mint egy új
felekezet létrehozása. Így jött
létre a protestáns egyház, mely
különböző ágakra szakadva él
ma is a világban.
Magyarországon nagyon hamar elterjedt a reformáció tana,
a XVI. század második felében
már a történelmi Magyarország
90%-a protestáns volt. A két
legnagyobb felekezet az evangélikus és a református volt,
mellettük meg kell említenünk
az unitáriusokat is, akiket többnyire Erdélyben találhatunk ma
is. A Magyar Református Egyház 1567 óta létezik hivatalosan,
vagyis idén ünnepeljük 450. születésnapját. A protestantizmus
elterjedésének több oka is van,
de nyilvánvalóan sokat jelentett a nép számára, hogy anyanyelvén hallhatta az igét, s nem
latin miséken kellett dicsérnie
az Urat. A könyvnyomtatás is
nagyban felgyorsította a reformáció térhódítását. Azonban

szembesülni kellett a problémákkal is. Hiába magyar nyelv,
hiába adtak az emberek kezébe
könyveket, mert a népesség nagy
része nem tudott olvasni. Ezért
kellett kitalálni valamit, valami
egészen újat, az iskolarendszert.
Ezt is a reformációnak köszönhetjük. Elemi iskolák, középiskolák, egyetemek jöttek létre, a
diákok külföldi egyetemekről
hozták haza a tudást, melynek
köszönhetően olyan komoly
szellemi műhelyek jöttek létre,
melyek hatása nem volt nyom-
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Zarándokok Fülöpön
2017. augusztus 7-én, különleges helyről, történelme
folyamán elsőként a határon
túlról, a Szent László-év ihletésére Nagyváradról indult az
idei görögkatolikus Ifjúsági
Gyalogos Zarándoklat.

a mai modern világban van-e
szükség ilyen testet-lelket nyúzó
tevékenységre. Vajon milyen cél
lebegett az ifjúság előtt, hogy ezt
a kimerítő utat válassza a kön�nyező kegykép felé? A zarándokló
talán maga sem tudja, miért ezt
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Kiss Attila író előadása
A Méliusz Juhász Péter
Könyvtár támogatásának köszönhetően 2017. szeptember
15-én, pénteken Kiss Attila
író tartott előadást a honfoglaló magyarokról a Néri Szent
Fülöp Katolikus Általános
Iskolában. A szerzőt Mikáczó
László Ferenc, a helyi bibliotéka vezetője köszöntötte, és az
anyakönyvtárat pedig Szűcs
Ilona képviselte.

(tej, tojás, stb.) miatt tartottak.
A kereszténységgel vándorlásaik
során már Szent István király előtt
is találkoztak, államalapítónknak
nagy szerepe inkább a krisztusi út
nyugati formájának, a római katolikus vallásnak a felvételében volt.
Az író elmondta azt is, milyen
nehéz volt egy jurtát felhúzni, és
azt körül kellett árkolni, hogy
nagy eső esetén a víz ne folyjon
be. A sátorban hierarchikus módon

Veni Sancte - tanévnyitó
ünnepség

Iskolánkban idén aug. 31-én
16 órakor tartottuk Veni Sancte tanévnyitó ünnepségünket.

A hosszú út során a fiatalok augusztus 11-én, péntek délelőtt a
fülöpi görög katolikus templom
udvarán tartottak egy rövid pihenőt. Csingi Zoltán helyi paróchus
atya és Hutóczki Péter polgármester úr fogadta a Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya által
vezetett, Máriapócsra tartó több
száz fős résztvevőt. Az ifjúságot
gyümölccsel, pogácsával és ásványvízzel várta a fülöpi közösség és a Fülöpi Görögkatolikus
Egyházközség.
talan a magyar történelemben
sem. Számos magyar író, költő,
mérnök, tudós, orvos, politikus
került ki a református iskolák
falai közül, akik előrébb vitték
a világot munkájukkal, szolgálatukkal.
A reformáció hatása a Katolikus Egyházban is megmutatkozott, hiszen sok reform, változás
előmozdítója volt ez az esemény
a katolikus testvérek életében is.
Összességében tehát elmondható, hogy a reformáció visszatérés
a gyökerekhez, mely visszatérés
megújulást eredményez. Erre
van szükségünk ma is, a reformáció 500. évfordulóján, sőt
erre van szükségünk minden
nap. Mindig Krisztushoz térni,
Tőle indulni a szolgálatra, Belőle táplálkozni minden helyzetben. Ez ad igazi, valódi újulást
életünkbe, családunkba, nemzetünk életébe és egyházaink
mindennapjaiba is. Ez az örök
reformáció, amit jobb megélni,
mint beszélni róla...
Komor Csaba
református lelkipásztor

a nehézségekkel teli gyaloglást
választja, de a sok-sok kilométer
után már nem is érdekli, maga a
cél válik fontossá, és az élmény,
mely akkor sem törik meg, ha a
fizikai megpróbáltatások sokszor
sajgó fájdalmat okoznak.
A zarándok révbe érve elsőként
nem az út porát mossa le magáról,
hanem betérvén Isten házába a
lélek „piszkait” próbálja levetni
magáról, mint a vámszedő a bibliai példabeszédben. A hosszú
vándorlás célt hozott, és már nem

Az Altináj, az Ambultan utazása és a Medveszív írója rendkívül
érdekes programmal kedveskedett
a tanulóknak és a jelenlévőknek,
hiszen interaktív előadása közben
vetítést és eszközbemutatót is tartott, s ezáltal mi is részesei lehettünk a régmúlt magyarság életének. A teológiát is végzett szerző
– aki egy tanyán él, és állatokat
tart – elmondta, hogy őseink igen
babonásak voltak, és az ártó szelle-

helyezkedtek el az emberek, mindenkinek meg volt a maga helye.
Ezt követően megelevenedtek előttünk a régmúlt halászati, vadászati
szokásai, majd megismerhettük
elődeink harcokban való jártasságát és temetkezési tradícióit is.
Az előadás végén a szerző által elhozott eszközöket a diákok
megnézhették, kézbe vehették és
felpróbálhatták, ami hatalmas élményt jelentett a számukra. Kö-
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A tanulók osztályfőnökük kíséretével vonultak be a tornaterembe szintetizátorral kísért egyházi
ének alatt. A meghívott vendégeink köszöntése után a hagyomány
szerint a zászlóbehozatalra került
sor, majd közösen énekeltük el a
Himnuszt. Hutóczki Péter polgármester úr, beszéde alatt adta át az
iskola címerével és nevével ellátott
nyakkendőket és sálakat az önkormányzat önzetlen felajánlásával.
Hálásan köszönjük polgármester
úrnak és a Képviselő-testület tagjainak e nemes gesztust!
Felföldi László helynök atya
vezetésével következett a Veni
Sancte, melynek keretében erre
a tanévre, az itt munkálkodókra a
Szentlélek segítséghívása történt
meg. Az atya köszöntötte a gyer-

mekeket és szüleiket, valamint a
pedagógusokat, és megáldotta az
iskolai nyakkendőket és sálakat.
Az első és ötödik osztályos tanulók
versükkel köszöntötték a tanévet,
majd az 5. évfolyam ajándékokkal
kedveskedett az újonnan érkező
elsősöknek. Intézményünk igazgatónője, Popovics Ferencné. kiemelte Ferenc püspök atya tavalyi
beszédének szavait, hogy legyetek
jók, mert tudtok, valamint az önkormányzattal és a szülőkkel való
együttműködés fontosságát.
Az évnyitói ceremónia a zászlókivitellel és a Boldogasszony
Anyánk kezdető énekkel zárult.
Köszönjük Ráduly Jánosnak, hogy
éneklésével és szintetizátor kíséretével meghitté tette ünnepségünket. Nagy örömünkre szolgált,
hogy sok szülő együtt ünnepelt
velünk. Köszönjük nekik!
Mudra Éva

Kézbesítői munkalehetőség
A közös imádság és felfrissülés után a forróságban tovább
indultak zarándokaink Nyírbéltek irányába, közelebb kerülve
ezáltal a célhoz, az Istenszülő
kegyhelyéhez. Községünk határáig településünk mikrobusza
kísérte a gyaloglókat, biztosítva
a lehetőséget a fiatalok számára,
hogy hűsíteni tudják magukat a
kánikulában.
Sokakban felmerül a kérdés,

is az a lényeg, miért indultak el,
hanem, hogy hova jutottak. Szűz
Máriához és Szent Fiához gyalogoltak, akik végig erőt adtak a
már lankadó, elgyengült végtagoknak, hogy az ölelő karjaikba
érkezzen a megfáradt, pihenni
vágyó zarándok.
Isten áldja a zarándoklat résztvevőit, szervezőit és segítőit!
Török Tamás

mek ellen különböző módszerekkel
„küzdöttek”. A bevándorló magyarok a legfontosabb állatnak a lovat
tartották, hiszen ez a jószág egyben
harci eszköz is volta számukra. A
lovak mellett a juhok, szarvasmarhák és a szárnyasok is fontos részei
voltak az állattartásnak, melyeket
elsősorban nem a húsuk, hanem
a belőlük elnyerhető termékek

szönjük szépen Kiss Attilának a
színvonalas tanítást, a Méliusz
Juhász Péter Könyvtárnak, hogy
biztosították számunkra ezt a történelmi időutazást, és a Néri Szent
Fülöp Katolikus Általános Iskola
vezetőinek és pedagógusainak a
helyszín és a technikai eszközök
rendelkezésre bocsátását.
Török Tamás

Fülöp területére megbízható, kerékpárral rendelkező
keresek hajnali munkavégzésre.

kézbesítőt

Rehabilitációs ellátás, nyugdíj és
főállás mellett is végezhető tevékenység.
Jelentkezés: a 20/365-3899 telefonszámon.
Szobonya Mária
terjesztési manager
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22. Fülöpi Falunap
2017. augusztus 5-én, szombaton immár 22. alkalommal
került megrendezésre Fülöpön
a falunap. Fenn az égen a nap
is úgy gondolta, valami extrát
kell nyújtani ezen esemény alkalmából, megivott egy pohár
üdítő limonádét, felfrissült,
és olyan erővel terjesztette
ki sugarait, hogy a kánikula
és a forróság is sorban álltak
a hókristály árusnál egy kis
enyheségért.
Délelőtt 10 órakor a Fülöp – Érmihályfalva öregfiúk labdarúgó
mérkőzéssel vette kezdetét a falunap, és bár a vendégek nyerték
a meccset, a lényeg a baráti hangulaton volt. Az „ifjoncok” a derbi
után a Sörkertben részesültek ellátásban, külön köszönet a szervezésért és a lebonyolításért Bányai
Imrének és Fülöp Gyulának.
Kora délután 1 órakor a Művelődési Házban került sor Sz. Opre
Mária „Ahogy én látom” című
kiállításának a megnyitójára. A
művészi fényképeket bemutató
tárlatot Nagy Györgyné volt kollegina nyitotta meg, ünnepélyesen
közreműködött Czigléné Tátorján
Erika énekhanggal, Lugosiné Illés
Margit versek szavalásával, és a
Hajdúsági Népzenei Együttes dallamok előadásával. Természetesen Hutóczki Péter polgármester
úr is köszöntötte iskolánk volt pedagógusát, és a fényképek alkotója
is ismertette néhány mondattal
munkásságát.
A megnyitó után a vendégek a
mazsorettesekkel, népdalkörök
és néptánccsoportok tagjaival
ünnepélyesen, zenei kísérettel
levonultak a focipályára, ahol
folytatódtak a rendezvény további
programjai.
14 órától elkezdődtek a művészi

csoportok fellépései, és a színes
kavalkádban nagyon sok együttes
gondoskodott a kilátogatók szórakozásáról, és minden korosztály
képviseltette magát, megmutatván, hogy a hagyományok ápolása
fontos része kultúránk megőrzése
szempontjából. Külön öröm, hogy
falunapon fülöpi részről először
lépett fel mazsorett és hip-hop
csoportunk, akik Gégény Liza
táncoktató felkészítésével igé-

nyesen kivitelezett műsorokkal
leptek meg bennünket. Emellett
a Búzavirág Néptánccsoport
szokásos nívós fellépése mellett
a Piros Mályva Népdalkör meglepetésként a Hajdúsági Népzenei Együttessel is előadott egy
igencsak színvonalas darabot.

Természetesen a határon túli magyarság is képviseltette magát, az
érsemjéni Ezüstperje Néptánc�csoport fiataljai remek hangulatot
teremtettek lendületes és szívhez
szóló koreográfiájukkal. Az esemény színvonalát tovább emelte
a Nyírlugosi Mazsorett Csoport,
a Nyírbélteki Népdalkör, a Nyíracsádi Népdalkör, a Vámospércsi
Népdalkör, illetve a nyíradonyi
Kisliget Néptáncegyüttes, a nyírmártonfalvi Kökényes Néptánc�csoport, és a hajdúböszörményi
Daróci Bárdos Tamás Vegyeskar.
A falunap programjai közben
az érdeklődők megtekinthették a
nyári kézműves tábor során készített alkotásokat, melyek Somogyi
László Gábor tanár úr irányításával a fülöpi diákok kezei munkái
által jöttek létre. A helyi óvoda és

önkormányzat dolgozói finom gulyáslevessel és töltött paprikával
vártak minden kedves kilátogató
vendéget. A gyermekeket egész
nap játszóház és a Sokadalom Népi
Játszópark várta.
Késő délután Hutóczki Péter
polgármester úr ünnepélyesen
megnyitotta a 22. falunapot, és
köszöntötte az idelátogatókat,
akik megtisztelték jelenlétükkel
ezt a nemes eseményt. Ezután

községünk vezetője a lakosság
nevében Fülöp község Fejlődéséért érdemrenddel tüntette ki
Éliás Csabánét, Kozma Ferencnét,
és Sándor Lászlót, illetve Tiszteletbeli Fülöpi Címet ajándékozott
Papp Erzsébetnek. Köszönjük
szépen, hogy tevékenységükkel

Jó volt látni és hallani a nemcsak
zeneileg, hanem szövegében is
rendkívül igényes produkciót.
„Megmondom én, hogyan lehet
Hogy magyarként éljük a jövőt:
Ameddig azok döntik
Mi ültetjük addig a fenyőt”
(Részlet az Ismerős Arcok: Fenyők című számából)
Az együttes tagjai profi módon zenéltek, és a közönséget is
bevonták a műsorba. A Nélküled
előadásától pedig a nagy meleg
ellenére mindenkit kirázott a hideg, annyira szépen szólt.
Ezt követően a hazai mulatós
zene legismertebb tagjai közé számító Sós Fecó és Hencsy léptek
fel, és lendületes, jókedvű előadásukkal hamar belopták magukat
a közönség szívébe, és fergeteges
bulit varázsoltak a focipályára.
A fülöpi és nyírlugosi mazsorettes táncosok emelték a produkció
színvonalát, mely nagy sikert aratott ezen este folyamán. A falunap
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Padlutka

Gasztronómia

lezárásaként látványos tűzijáték
búcsúztatta a kilátogatókat, mely
az idei évben is nagyszerű élményt
nyújtott minden kedves vendég
számára.
Köszönjük szépen a rendezvény
sikeres lebonyolítása érdekében
nyújtott segítséget Hutóczki Péternek, Fülöp község polgármesterének; Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének; Fülöp
Község Önkormányzat dolgozóinak; a fülöpi dolgos embereknek;
és minden kedves támogatónak
és vendégnek! Reméljük, jövőre
ismét találkozunk a 23. falunapon!
Török Tamás

Csöröge

Hozzávalók (4 személyre):
• 40 dkg tormalevél
• 40 dkg füstölt sertéshús
• 40 dkg friss sertéshús
• 20 dkg rizs
• 1 liter paradicsomlé
• fűszerek ízlés szerint (pirospaprika, piros arany,
gulyáskrém, só, bors, kömény)
• 30 dkg vöröshagyma
• 3 gerezd fokhagyma
• 30 dkg füstölt szalonna
• 1 evőkanál zsír
• 2-3 db paprika
Elkészítése:
A zsírba tesszük a kis
kockákra vágott füstölt
szalonnát, ropogósra sütjük, majd hozzáadjuk az
összevágott vöröshagymát és fokhagymát, és
kevés paprikát. Amikor
megabárolódik, elkészítjük a pörköltalapot a friss
és füstölt sertéshúsból,
kellően megfűszerezzük.
Eközben a tormalevelet
megabároljuk, és utána
feldaraboljuk. Amikor
a pörköltalap 80 %-ban
megfőtt, felöntjük paradicsomlével, és hozzátesszük a megfelelő
mennyiségű rizset. Bőségesen legyen a pörköltlé, mert a rizs sokat
felszív belőle. Ha a rizs 90 %-ban megfőtt, hozzáadjuk a tormalevelet,
összekeverjük, és egy rottyanás után lefedjük a bográcsot, és puhulni
hagyjuk. Pár perc múlva lehet tálalni. Jó étvágyat kívánunk!
Hutóczki Imre

öregbítették településünk hírnevét, és Isten áldását kérjük további
munkásságukra. Ezt követően a
Magyar Vöröskereszt megbízásából jutalmakat adott át 14 véradónak, akik sokszor segítettek
önkéntességükkel embertársaiknak, példát mutatva ezzel a társadalom minden tagja számára. A
délelőtt focizó csapatok képviselői
is részesültek egy-egy kupában,
majd a tombolasorsolás okozott
izgalmas perceket az egyre növekvő vendégsereg számára.
Este 8 órakor elérkezett a várva-várt pillanat, az Ismerős Arcok
Zenekar adott élő koncertet a betonpályán felállított színpadon.
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Hozzávalók:
• 1 kg liszt
• 8 tojássárga
• 1 csomag sütőpor
• 1 csipet só
• 3 evőkanál cukor
• 1 nagy tejföl
• 2 dl tej
Elkészítése:
A hozzávalókat összedolgozzuk, majd 0,5 cm vastagra nyújtjuk. Ezután bő
olajban sütjük. Porcukorral
megszórva tálaljuk. Jó étvágyat kívánunk!
Jekkné Katika

Tanévzáró a Néri Szent Fülöp Katolikus
Általános Iskolában
2017. június 22-én került
megrendezésre a Néri Szent
Fülöp Katolikus Általános
Iskola tanévzáró ünnepsége. Az iskola tornatermébe
osztályonként vonultak be
a gyermekek az osztályfőnökök vezetésével, ezután a
zászlóbehozatalra került sor.
A Himnusz meghallgatása
után Szilágyi Zsombor 2. osztályos tanuló köszöntötte a nyári
szünidőt. Iskolánk igazgatónője,
Popovics Ferencné ismertette
a jelenlévőkkel tanévzáró gondolatait. Néhány statisztikai
adatot is közölt a tanulmányi
eredményekkel kapcsolatosan.
Ezt követően Horváth Mária 5.
osztályos tanuló szavalatával
búcsúzott a tanévtől. Intézményünk vezetője megjutalmazta
azokat a tanulókat, akik egész
évben kiemelkedő teljesítményt
nyújtottak. Jutalmul könyveket, okleveleket vehettek át a
kitűnő és a jeles tanulóink, majd
emléklapban és ajándékban ré-

szesültek azok a személyek, akik
sokat fáradoztak iskolánkért.
Hutóczki Péter, Fülöp község
polgármestere is elmondta
tanévzáró gondolatait, s megjutalmazta azt a tanulót, aki a
nevelőtestület döntése alapján a
legtöbbet javított ebben a tanévben. Ez a tanuló egy biciklit vehetett át jó tanulmányi eredmé-

nye jutalmául. Nagy örömünkre
a polgármester úr felajánlotta,
hogy minden tanulónak az önkormányzat fogja megvenni
iskolánk nyakkendőjét. Ez a
felajánlás minden jelenlévőt
teljesen meghatott.
Iskolánk tanulói Sulina Erika
tanító néni vezetésével elénekelték a „Legyetek jók, ha tud-

tok” című dalt, majd iskolánk
igazgatóasszonya közérdekű
információkat osztott meg a
jelenlévőkkel. Tanévzáró ünnepségünk a zászlókivitellel,
és az osztályok kivonulásával
ért véget.
Bordás Erzsébet Renáta
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Asztalitenisz
bajnokság
2017. szeptember 10-én,
vasárnap került sor a II.
Amatőr Sportbarát Asztalitenisz versenyre Ebesen. Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület
felhívására Macz József,
volt fülöpi lakos is jelentkezett.

A 16 indulóból az egykori
Kossuth utcán élő versenyző
végig menetelve, szettvesztés nélkül nyerte meg a tornát, melynek köszönhetően
ő vihette haza az első helyezettnek járó érmet, kupát és
oklevelet. Versenyzőnk koncentráltan és nagyon magabiztosan játszott, kétség sem
férhetett a sikeréhez.
A győztes a Fülöpi Művelődési Házban szokott pingpongozni állandó edzőtársával, Fülöp Gyulával, s talán
ezeknek a tréningeknek is
köszönhető a magabiztos
diadal.

Gratulálunk Macz Józsefnek, és kívánunk neki további sok sikereket a következő
versenyekhez! Reméljük ezt a
győzelmet több első helyezés
fogja még követni!

2017. SZEPTEMBER

Eiben Tamás atya bemutatkozása
Eiben Tamásnak hívnak, 1986.
06. 20-án születtem Fehérgyarmaton. Jánkmajtisról, a szatmári vidék egyik legszebb falujából
származom. Szüleim elváltak,
nevelőapám pedig sajnos már
meghalt, így édesanyám egyedül
nevelt engem és két testvéremet.
Elemi ismereteimet Jánkmajtison, a Móricz Zsigmond Általános Iskolában szereztem, majd
2005-ben a Szent Imre Katolikus
Gimnáziumban érettségiztem.
Érettségi után kértem felvételemet a Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye kispapjai közzé
Bosák Nándor püspök atyától.
Az első, úgynevezett propedeutikus( előkészítő) évet Vácott
végeztem, majd az Egri Hittudományi Főiskolán töltöttem el
6 évet. 2012-ben szenteltek
pappá, ezután 2 nagyon szép
évet szolgáltam Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban.
2014-ben Bosák Nándor
püspök atya Rómába küldött, ahol dogmatikából
szereztem licenciát. 2016ban Debrecenbe kerültem a
Szent Anna Székesegyházba, valamint a Szent László
Katolikus Szakkollégium
igazgatója és egyetemi lelkész is lettem. 2017. augusztus elsejétől pedig Palánki
Ferenc püspök atya a kollégium vezetése és az egyetemi lelkészség mellett megbízott a Néri Szent Fülöp
Katolikus Iskola spirituális
és a nyírábrányi plébánia
segédlelkészi szolgálatával.
Már többször kérdezték
tőlem, miért szeretnék pap
lenni, hogyan született ez a
döntés?
Be kell vallanom, nehéz
ebben a formában erre a kérdésre válaszolni, hiszen ez
az indíttatás és maga a döntés
sem zárható egy-egy meghatározható pillanat keretei közzé. Ha
tudnék is egy-egy hangsúlyos pillanatot kiemelni, az már csak egy
utólagos értelmezés eredménye
lenne. Hívatásomat leginkább
példákkal tudnám illusztrálni.
Olyan ez, mint a szerelem, mely
elkezdődik valahol, formálódik
és folyamatosan kiteljesedik,
vagy vegyük a virágzás esetét,
mikor a szirmok egymás után
nyílnak ki, és így lesz belőle virág.
Persze minden példa sántít egy
kicsit, de arra talán alkalmasak
ezek a példák, hogy megvilágítsam: a papi hivatásra való indíttatás és mellette a döntés nem
írható le egyszerű pillanatokkal,
hanem egy folyamat eredménye.
Természetesen ebben a folyamatban vannak kiemelkedőbb pillanatok, de azokat nem lehet önmagukban, izoláltan értelmezni.
Ahogyan senki sem mondja azt,

hogy csupán önmagában az első
csók tette szerelmessé, vagy azt
sem mondja senki, hogy a negyedik, vagy ötödik szirom után nevezünk virágnak egy virágot, úgy
én sem mondhatom, hogy a Szent
Imrében az első lelkigyakorlat
volt az a ,,nevezetes” pillanat.
Egészen kicsi koromtól fogva
gondoltam arra, hogy pap leszek,
persze ez valamennyi kisfiúban
megfogalmazódik, aki vallásos
neveltetést kap. Az első komolynak mondható elhatározás 8. osztályos koromban fogalmazódott
meg bennem, kétségtelen hogy
ebben nagy szerepe volt Márku
János atyának, akiben megláttam azt az embert, aki segít
másokon, szereti a gyerekeket
és egyszerűen csak olyan szeret-

tem volna lenni, mint ő. Aztán
jöttek a gimnáziumi évek, ami
egy valóságosan kitágult világot
jelentett, ahol újra kellett értelmeznem mindazt, amit addig
képzeltem magamról, a világról.
Szerelmek, különböző stílusok,
eszmék, melyek befolyásolhatják egy kamasz gondolkodását
és életvitelét, rám is hatással
voltak. Bármennyire is volt adva
minden, édesanyám baráti nevelése, a gimnáziumi fegyelem, ezek mint szalagkorlátok az utak
mentén- próbáltak irányt szabni,
mégis tudtam mélyre zuhanni.
Ezt a mélyre zuhanást úgy értem,
hogy teljesen eltértem attól, amire hivatást éreztem, és ezzel saját
boldogságomat utasítottam el.
Voltam hős szerelmes, akartam
világot járó felfedező lenni, orvos,
tanár, katona. Ezek mind nagyon
szépek és jók, mai napig hálás
vagyok az Istennek, hogy engedett a saját fejem után menni és

csak szótlanul kísért. Ám ez így
csak menekülés lett volna, tudtam azt, hogy valami nagy dolgot
szeretnék véghezvinni, kerestem
életem értelmét, a boldogságot,
észre sem véve, hogy pontosan
attól szöktem el. Valahogy úgy
jártam, mint József Attila írja
egyik versében: ,, Hátam mögött
állt az Isten és én megkerültem
érte a világot.” Ahhoz, hogy ezt
felismerhessem, nagyon sok személy, esemény hozzájárult, ilyen
személy volt a jelenlegi nagykállói plébános Ruszki Gábor atya. Ő
volt az, aki megmutatta, hogy az
Isten embereken keresztül szól
hozzánk, mutat irányt, példát ad
a szeretetre, és csak nála találhatjuk boldogságunkat. Ez teszi
lehetővé, hogy Isten tervében
nem saját elképzeléseim
meghiúsulását, hanem
épphogy kiteljesedését
találom meg. Ezért azt
tudom mondani, hogy
eddig eltelt életem, benne
minden egyes nap egy-egy
indíttatás, amelyet fel kell
tudni ismernem és azok
mellett döntenem.
Jelmondatomnak a
papszentelésem előtt a
16. zsoltár 11. versét választottam: ,, Az élet útját
mutatod nekem…”. Ehhez
a mondathoz számomra
hozzátartozik még egy
Szentírási jelenet, mégpedig Jézus vízen járásának az elbeszélése, amit a
primíciás szentképemnek
is választottam. Jegyeseknek szoktam elmondani
azt, hogy amikor valakit
megszeretünk és választunk, az olyan, mintha fejest ugranánk egy medencébe, amiről nem tudjuk,
hogy milyen mély. Ha elég
mély, akkor óriásit csobbanunk, ami leírhatatlan érzés.
De ezután jön valami még csodálatosabb, ez pedig nem más,
mint a vízen járás. Házasság, egy
hivatás, a papi élet mind-mind
olyan küzdelmes és csodákkal
teli, mintha az ember vízen járna.
És épp azért választottam ezt a
jelmondatot, mert Krisztus volt
az, aki megmutatta, hogy hogyan
lehet végigélni ezt a földi életet,
mi is az mód, ami az emberhez
méltó. Ha mindvégig rátekintünk, nem kell félnünk az élet
hullámveréseitől, Őrá tekintve
nem süllyedéssekkel, hanem csodákkal teli lehet az életünk. Ő az
élet útját mutatja nekem, és én ezt
az utat szeretném másoknak is
megmutatni.
Eiben Tamás
nyírábrányi segédlelkész
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A bánházi kápolna búcsúja és
kulturális rendezvény a Tájházban
2017. szeptember 9-én,
szombaton 11 órakor ragyogó
napsütéses időben a bánházi
kápolna búcsújára került sor.
Az ünnepi szentmisén több
pap celebrált, melyen a hívek
nemcsak a kápolnát, hanem
annak udvarát is megtöltötték.
A szentbeszédet Dr. Krakomperger Zoltán, a debreceni Szent
Anna Plébánia plébánosa, pápai
káplán tartotta, aki kiemelte,
hogy a mai Kisboldogasszony
emlékezete oly annyira elválaszthatatlan a Nagyboldogasszony
ünnepétől, mint az előkészület
a beteljesüléstől. Minden ember
születése az életigenlés hirdetése, mely szemben áll a bűnnel.
Fontos számunkra az átkozódás,
szitkozódás kerülése, hiszen
azok az élet ajándékaival szembeni ellenállás megnyilvánulásai. Senkit sem szabad megvetni,
mert ezzel méltóságomon alul
bánunk magunkkal és másokkal is, mivel mások értékessége
a mi értékességeinket is akarja
gazdagítani. A földi életünk eszköz az örök boldogság eléréséhez,
hiszen a jövőt a jelenben tudjuk
megnyerni azáltal, hogy Istentől

kapott képességeinkkel a közösséget szolgáljuk. Végső cél nélkül
értelmetlen az élet. A Teremtő
hívását akkor váltjuk valóra, ha
egymással és egymásért élünk.
Ehhez személlyé kell válnunk,
ami egy hosszú folyamat. Az életbe belefáradt embert a boldogságos Szűz Mária tudja leginkább
megvigasztalni, hiszen az embe-

rek közül leginkább ő tudja, mi az
a fájdalom. Az élet terheit nem
csak „ki kell bírni” méltóságosan,
személyként akarjunk helytállni.
A jót elfáradt emberként is lehet
szolgálni, amire Isten hív, arról
nem szabad lemondani. Homíliájának a végén Zoltán atya kiemelte, hogy Kisboldogasszony
az Isten életigenlésére felelet az

Örök Ige befogadása és az Istenanyaság elfogadása által.
A szentmise után közösen
vonultunk át a Tájházhoz, ahol
Hutóczki Péter polgármester úr
megnyitó beszédében köszöntötte a megjelent vendégeket, és
kihangsúlyozta, hogy a kápolna szépségét a benne imádkozó
emberek fohászai teszik teljessé.

Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alelnöke egy
egyszerű székely egyént idézve
elmondta, a vidék számára fontos, hogy az emberek őrizzék
gyökereiket, mert aki távolra is
megy dolgozni, az hazavágyik,
visszalátogat, de aki már nem
az anyaföldön látja meg a napvilágot, az nem ragaszkodik az
ősei által oly szeretett otthonhoz,
hazához. Ezután településünk
vezetője Tiszteletbeli Fülöpi
címmel jutalmazta alelnök urat a
községünkért kifejtett tevékenységéért. Köszönjük szépen Tasi
Sándornak, a megyei közgyűlés
alelnökének a sok segítséget! Az
elismerés átadását követően Dr.
Krakomperger Zoltán atya vezetésével imádkoztunk Sárközi
Balázs nyíradonyi kanonok atya
egészségének javulásáért, majd
Hutóczki Péter polgármester úr
átadta Tasó László, a Miniszterelnökség államtitkára által
küldött ajándékkosarat Vajtu Józsefnek és feleségének, Boriska
néninek, akik a bánházi kápolnát
évtizedek óta gondozzák, rendben tartják. A megnyitó végén
Eiben Tamás atyával közösen
mondtuk el az étkezés előtti
imádságot.
Az ebédet az óvoda és önkormányzatunk dolgozói készítették el, melyet nagyon szépen
köszönünk. A palócgulyásból
és hurkából álló főétel, és a mákos kalács elfogyasztása alatt a
Méliusz Juhász Péter Könyvtár
támogatásával a Törköly zene-
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számunkra, hogy településünkön ilyen tehetség nőtt fel, és tért
vissza hozzánk. Zárásként Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita
operett és magyar nóta műsora
kápráztatta el a vendégeket, és a
humorban is bővelkedő fellépésük után senkinek sem lehetett
hiányérzete a szórakozás szempontjából.
Köszönjük szépen a résztvevő
atyáknak, Hutóczki Péter polgármester úrnak, Fülöp Község
Önkormányzat Képviselő-testü-

kar adta elő „Itt a tele csutora”
című műsorát, mely elsősorban
a magyar népzene hagyományos
mulató nótáit tartalmazta. Az
együttes nagyon jó hangulatot
teremtett a nagyszámú érdeklődőknek. Ezt követően a helyi
Piros Mályva Népdalkör és a
Búzavirág Néptánccsoport egymást váltogatva fokozta a jókedvet, és produkcióikkal emelték
rendezvényünk színvonalát.

Természetesen a nap folyamán
megtekinthető volt a tavaly épült
színben és mellette, a szabadban
a régi paraszti világunkat idéző
mezőgazdasági eszközök kiállítása. Délután 4 órakor Kiss László énekes, volt fülöpi lakos lépett
fel, és remek, erőteljes hangjával
nagy sikerrel adott elő számokat
többek között Elvis Presley-től,
Komár Lászlótól, vagy éppen a
Hungária együttestől. Nagy öröm
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letének és dolgozóinak, a lakosságnak és minden kedves vendégnek, hogy a mai napot együtt
tölthettük, és élményekben gazdagabban térhettünk haza. Jövőre is nagy odaadással várunk
mindenkit Kisboldogasszony
ünnepén, hogy égi édesanyánk
az általa befogadott Szeretetet
kiterjeszthesse reánk a következő búcsú alkalmával is.
Török Tamás

