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Fülöpi Falunap

Augusztus első szombatja hagyományosan az a nap, amikor mi fülöpiek és a környező 
települések lakosai együtt ünneplünk. Idén sem volt ez másképp. Augusztus 4-én ismét 
boldog ünneplőkkel telt meg a sportpálya.  9. oldal >>

„LACI TÁBOR” KERÉKPÁRTÚRA ISTENSZÜLŐ INTERJÚ FÜLÖPI FOCI

A kápolna búcsújával 
egybekötött kulturális 
nap Bánházán

Kisboldogasszony napján, 2018. szeptem-
ber 8-án, szombaton tartottuk Bánházán 
a kápolna búcsújának ünnepét. Az idő-
járás kegyeibe fogadta a résztvevőket, 
szép nyárias meleg várt minket. Hála 
Istennek, az idén is sokan tisztelték meg 
jelenlétükkel a kápolna születésnapját, 
és bizony kevés szabad hely maradt a 
templomkertben.

2. oldal >>

Kerékpártúrán
voltunk

A Renovabis pályázaton sikeresen sze-
repeltünk, így egy három részből álló 
kiránduláson vehetnek részt a Néri 
Szent Fülöp Katolikus Általános Isko-
la tanulói, melynek első állomása volt 
a gúti kirándulás.

4. oldal >>

Interjú
Prétliné Sass Erzsébettel

Prétliné Sass Erzsébet, mindannyiunk 
Erzsike nénije, Erzsikéje a több évtize-
des településünkön végzett munkája 
után, a Fülöpi Hírek megjelenésének 
időpontjában már jól megérdemelt 
nyugdíjas éveit tölti…

7. oldal >>
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Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK

Milák Amira Szelina – 2018. augusztus 29.
Damu Dávid Denisz – 2018. szeptember 7.

Köszöntjük őket!

HÁZASSÁGOK

Mudra Éva és Liptai József – 2018. július 14.
Sebők Ildikó és Zajdáczki János
– 2018. augusztus 11.
Horváth Dorina Dalma és Sándor József
– 2018. augusztus 25.
Kerti Beatrix és Osman Nándor
– 2018. szeptember 1.

Szívből gratulálunk!

HALÁLOZÁSOK

Papp Károlyné – 2018. július 21.
Vass János – 2018. augusztus 23.
Kocsel Józsefné – 2018. szeptember 3.

Emléküket kegyelettel megőrizzük!

A Képviselő-testület az elmúlt időszakban 1 
önkormányzati rendeletet alkotott.

9/2018. (VIII. 14.) ÖR.: A települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló   1/2014. (III. 4.) KT. sz. 
rendeletének módosítása

A Képviselő-testület az alábbi témákban 
hozott határozatot az elmúlt ülések alkal-
mával:
	Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 

2017. évi zárszámadása
	Önkormányzati bérlakás kérelemről döntés
	Ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatási szerződés  

módosítása TRV Zrt-vel
	A fülöpi 620/2 és 621 hrsz-ú ingatlanok érté-

kesítése
	Fülöp, Deák F. u. 12. sz. alatti fülöpi 359/3 és 

359/4 hrsz. ingatlanok megvásárlása
	Könyvvizsgáló megbízása
	Óvoda munkaterv módosítás
	A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi 

helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapot javításához, karbantartá-
sához szükséges erő- és munkagépek beszer-
zése c. pályázat vállalt önerő módosítása.

	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kap-
csolódó pályázat benyújtása

	Fülöp Sportegyesület támogatási kérelme
	GINOP-5.2.1 Munkaerő piaci támogatás 

igény lése
	Fa értékesítésről döntés
	Települési önkormányzatok rendkívüli szoci-

ális támogatása iránti pályázat benyújtása
	TRV Zrt. gördülő fejlesztési tervének elfoga-

dása

Önkormányzati 
hírek

A kápolna búcsújával egybekötött
kulturális nap Bánházán

Kisboldogasszony napján, 2018. szeptember 
8-án, szombaton tartottuk Bánházán a kápolna 
búcsújának ünnepét. Az időjárás kegyeibe fogad-
ta a résztvevőket, szép nyárias meleg várt minket. 
Hála Istennek, az idén is sokan tisztelték meg 
jelenlétükkel a kápolna születésnapját, és bizony 
kevés szabad hely maradt a templomkertben.

A szentmise előtt a házigazda Eiben Tamás 
atya köszöntötte Felföldi László püspöki hely-
nök atyát, nyíregyházi plébánost, Rákóczi Jenő 
berettyóújfalusi plébános atyát, Molnár József 
nyírbélteki plébános atyát, Tarapcsák János nyír-
mártonfalvai paróchus atyát, 
Csingi Zoltán fülöpi paróchus 
atyát, és természetesen min-
den jelenlévő hívőt.

Felföldi László helynök 
atya Kisboldogasszony ün-
nepén a születés témájára 
fektette a hangsúlyt szent-
beszédében. Elmondta, ezen 
kápolna helyén is korábbi 
templomi romok voltak, még-
is megszületett, felépült, és 
létezik ez az istentiszteleti 
hely. A mi munkánk mindig 
a jelen, s nem a múlt. Az em-
ber végső születése a halál, de 
itt a földön a fő feladatunk anyává és apává szü-
letni. A születésnek 3 fontos momentuma van. 
Az első a világra születés. A második az emberré 
születés. Néha saját gyermekünkre nézve úgy 
érezzük, valami hibádzik, valami nem tökéletes. 
Így érezhetett Michelangelo is, amikor kapott egy 
nagy márványtömböt, amiből létrehozta a Dávid 
szobrot. A fején és a talpán ugyan látszanak a bá-
nyamaradványok, de ez a hibás tömb az építő, hoz-
záértő kéz által mégis rendkívüli lett, széppé vált, 
mint ahogy a gyermek is a szülő türelme, tanítása 
által egyre „többé” alakul. A harmadik mozzanat 
a kereszténnyé születés, amely a legnehezebb út, 
nem tanulható, kizárólag Isten kegyelméből, Is-
tennel való kapcsolat által kapható. A legjobb pél-
da Szűz Mária, aki tudta, szót kell érteni Istennel. 
A Szentírás említi az Istenszülőről, hogy „szívébe 
véste a szavakat, és el-elgondolkodott rajta”. Erős 
hite, mellyel rendelkezett, s nem tartott a jövő 
bizonytalanságaitól, hozhatta számára azt az 
IGENT, mellyel magába fogadta Jézus Krisztust. 
A család a születés legfontosabb része, mélysége. 
Ki kell faragnunk az embert, akár Michelangelo a 
Dávid szobrot. Gondolkodnunk kell, hol tart a mi 
személyes születésünk, és hozzuk ki a legtöbbet a 
reánk bízottakból, hiszen a születés is arról szól, 
hogy NEKEM kell jelen lennem.

A szentmise végén Tamás atya megköszönte 
mindenkinek a segítséget és a részvételt, majd a 
himnuszok eléneklése és az áldás után közösen 
átvonultunk a Tájházba, ahol ebéddel és kulturá-
lis programokkal folytatódott az ünnepség.

Török Tamás

A közös ünnepi ebédet megelőzően Hutóczki 
Péter polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket.

Köszönetét fejezte ki a lakosság számára, hogy 
adományaikkal, felajánlásaikkal ezúttal is a régi 
világot idéző hangulat varázsában várt minden 
kedves érdeklődőt a bánházasi tájház. Beszédé-
ben ezúttal is kihangsúlyozta településünk össze-
tartó erejét, illetve, hogy miben vagyunk gazdagok, 
mi fülöpiek: nincs mellettünk autópálya, multi-
nacionális cégek, gyárak, de még csak a termő-

földjeink sem a legjobb minőségűek. Azonban van 
hitünk, egymás iránti szeretetünk és összetartó 
erőnk, amikre mindannyian büszkék lehetünk. 

Kisboldogasszony napján, minden év szeptem-
berének 8-án köszöntjük a Máriákat. Ezen alkal-
mából Hutóczki Péter polgármester úr és Fülöp 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete vi-
rággal kedveskedett és köszöntött minden kedves 
jelenlévő Máriát. 

Az ünnepség megnyitóját követően, Eiben 
Tamás atya vezetésével közösen mondtuk el az 
étkezés előtti imádságot. A Fülöp Község Önkor-

mányzatának dolgozói által 
készített sertés pörkölt, vala-
mint a mákos és kakaós kalács 
elfogyasztása közben a debre-
ceni Gyermekálom Családse-
gítő Egyesület és a Nyíradonyi 
Járás Egészségfejlesztési Iro-
dájának munkatársai várták 
az érdeklődőket.  

A tájház udvarán találha-
tó lőcsös szekérrel, kapákkal, 
kaszákkal, ekével, járommal, 
kosarakkal, valamint a régi 
paraszti világban mezőgazda-
sági munkához használatos 
megannyi eszközzel gazda-

gított szín (pajta) mellett felállított színpadon 
fél kettő magasságában vette kezdetét kulturális 
műsorunk. 

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár jóvoltából a 
Körömvirág Együttes a „Szóljon, aki látta” című 
produkcióval nyitotta a színpadi műsorok sorát. A 
megzenésített verseket és a hangulatos dallamo-
kat követően a Hajdú Kezdő Felnőtt Csoport tán-
cosai szórakoztatták a jelenlévőket. 

„Hajdú Kezdő Felnőtt a csoportunk neve, 
Amit becézgetve úgy mondunk: Haj-Ke-Fe.”

A HajKeFe mindkét tánca nagy sikert aratott a 
közönség körében. 

A kulturális műsor szünetében Hutóczki Péter 
polgármester úr virággal és tortával köszöntötte 
Papp Erzsébetet születésnapja alkalmából, majd 
pedig a családtagok is színpadi köszöntéssel lep-
ték meg Erzsike nénit. 

A megható kedveskedések után Tordai Zoltán 
és cigányzenekara a közel másfél órás élő kon-
certjük alatt szereztek felejthetetlen, maradandó 
élményeket nagyon sokunk számára.  Az együttes 
igazi értéket teremt a magyar zenei világban. Kí-
vánjuk, hogy nagyon sokáig őrizzék, vigyék tovább, 
tegyenek eleget hivatásuknak és a jövőben is hoz-
zák el produkciójukat településünkre. 

Ezt követően a magyar hagyományainkat, kul-
túránkat hosszú-hosszú ideje őrző, ápoló, Fülöp 
község hírnevét számtalan helyre eljuttató, Búza-
virág Néptánccsoport és Piros Mályva Népdalkör 
emelte kulturális blokkunk színvonalát. 

Végezetül a Búzavirág Néptánccsoport Hajke-
véfel közös tánca zárta az idei ünnepséget. 

Ezúton is köszönjük a közreműködő atyák-
nak, Hutóczki Péter polgármester úrnak, Fülöp 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
és dolgozóinak, a lakosságnak a támogatást és az 
odaadó munkát és természetesen minden kedves 
résztvevőnek, hogy az idei búcsúval egybekötött 
kulturális napot együtt tölthettük.

Hagyományainkat és kultúránkat őrizvén, jö-
vőre is szeretettel várunk mindenkit!

Jekk Gergő
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Fülöpön ötödik alkalommal 
került megrendezésre a kép-
zőművészeti tábor, azaz a gye-
rekek által elnevezett „Laci tá-
bor” augusztus 21–27-e között 
a helyi sportpályán.

A foglakozásokon 25 gyerek 
vett részt, töltött el kellemes és 
hasznos napokat. A tábor tema-
tikája minden évben változik – 
szeretnék a gyerekekkel újabb és 
újabb technikákat megtanítani 

– nem volt ez másképpen az idei 
táborban sem. A gyerekek farag-
hattak, utcatáblákat égettek, de-
kopázsoltak, aranyoztak, medálo-
kat készítettek és vetélkedtek. A 
tábor a hagyományokhoz híven 
kirándulással zárult, amelyen 18 
gyerek vett részt. Reggel nyolc-
kor indultunk Nagygécre arra a 
településre, amelyet 1970. május 
12–13-ára virradóan az árvíz tel-
jesen elmosott a föld színéről. Mit 
kerestünk ott? Mindent, ami a 
megmaradásra, a hazaszeretetre 
és az emberségre nevel. A nem-
zeti emlékhelyen egy élménydús 
előadást hallgattunk meg a tele-
pülés történetéről, azt követően 
az egyetlen megmaradt és közös 
összefogással felújított Árpádkori 
templomot tekintettük meg. 

A továbbiakban egy nagyon 
szép néprajzi, történeti kiállí-
tást néztünk meg, körbejártuk 

Együtt alkotni jó!

Nagy-Magyarország határát, meg- 
megállva egy-egy idézet előtt a 
többezer közül, melyet a gyerekek 
olvastak fel. Végezetül a Mako-
vecz Imre építész által tervezett 
kilátóból tárult elénk egy cso-
dálatos panoráma. A következő 
állomásunk Csenger volt, ahol a 
szintén a Makovecz Imre által 
tervezett iskolát, templomot, tor-
natermet, uszodát, és más épüle-
teket látogattunk meg. Sétánkat 
játszással és az ebéd elfogyasztá-
sával szakítottuk meg. Búcsúzóul 
a Csengeri Árpádkori reformá-
tus templomba néztünk be. Úton 
hazafelé Nyírbátorban megállva 
megtekintettük a Báthori múzeu-
mot, a minorita templomot, a sé-
tányon átvonulva a gótikus refor-
mátus templomot, a várkastélyt, a 
megmaradt palánkvárat. 

A kirándulást fagyizzással 
zártuk, kellemesen megfáradva, 
és szerintem életre szóló élmé-
nyekkel. Ezúton szeretném meg-
köszönni a gyerekek és a magam 
nevében Polgármester Úrnak, a 
képviselő-testületnek, hogy idén 
is támogatták a tábort. Köszön-
jük!

Önök okosan sáfárkodnak, 
mert egyik legjobb befektetés, ha 
gyerekeibe fektetnek, Ők a jövő 
zálogai!

Somogyi László Gábor

2018. augusztus 20-án, Szent 
István király ünnepén ismét közö-
sen imádkoztunk, és adtunk hálát 
Istennek a fülöpi római katoli-
kus templombúcsú alkalmából. A 
tikkasztó hőség ellenére a hívek 
nagy számban jelentek meg, és 
vettek részt a Varga János nyugdí-
jas főesperes atya, Molnár József 
nyírbélteki plébános atya, Márku 
János csengeri plébános atya, Ta-
rapcsák János nyírmártonfalvai 
paróchus atya, és természetesen a 
házigazda Eiben Tamás plébános 
atya által celebrált szentmisén.

Az evangéliumban a sziklára 
épített házról szóló példabeszéd 
hangzott el, és bizony ez a tanítás 
nagyon is illik államalapító kirá-
lyunkra, aki országát egy nagyon 
biztos alapra, a kereszténységre 

Római katolikus
templombúcsú Fülöpön

gatív jelzőkkel illették, és manap-
ság is vannak emberek, akik nem 
képesek felfogni a méltóságát és 
a tiszteletét e két szó által jelen-
tett eszménynek, értéknek. So-
kan beszélnek az Európához való 
tartozás fontosságáról, miközben 
elfelejtik, hogy mi magyarok több 
mint ezer éve a földrész szíve, és 
kultúrájának alakítói, részesei va-
gyunk. Első királyunk kiemelkedő 
szerepéről mindent elmond, hogy 
Bizánc is szentként tiszteli. János 
atya a szentbeszéd végén arra kért 
minket, bármilyen nehéz is a mai 
világban, maradjunk kereszté-
nyek és magyarok.

A szentmise végén a szokások-
hoz hűen idén is sor került az új 
kenyér megáldására, majd a szer-
tartás körmenettel és szentségi 

Közelgő nagyrendezvények
Október 21. (vasárnap)
 Görögkatolikus templombúcsú
 Fülöpi görögkatolikus templom

November 1. (csütörtök)
 Ökumenikus megemlékezés halottainkról
 Fülöpi temető ravatalozója

építette. Varga János főesperes 
atya a szentbeszédben elmondta, 
hogy a múlt században községünk 
alapítása, egyházközségünk meg-
alakulása, és a templom megépí-
tése mind azt mutatják, hogy ezt 
a települést a remény élteti. Ki-
tért arra is, hogy bár Szent István 
mennyei születésnapja, halálának 
évfordulója augusztus 15-re esik, 
mégis 20-án ünnepeljük, s ennek 
okait, történetét hallgathattuk vé-
gig az atya tolmácsolásában. Ha-
zánk két legnagyobb ereklyéje is 
a bölcs uralkodóhoz kapcsolható: 
a Szent Korona és a Szent Jobb. 
Nem véletlen az sem, hogy Géza 
fejedelem Istvánban látta meg az 
országalapítót, és nem Koppány-
ra, hanem reá bízta hazánk sorsát, 
jövőjét. Az elmúlt évszázadban, a 
kommunizmus évtizedeiben ál-
lamalapítónk nem szerepelt nagy 
emberként a történetírásokban, 
sőt a szent és király szavakat is ne-

áldással zárult. A templombúcsút 
követően a híveket süteménnyel, 
szendviccsel és ásványvízzel kí-
nálták, a meghívott vendégek pe-
dig a Művelődési Házban vacso-
ráztak közösen.

Köszönjük szépen a szertar-
tást végző atyáknak, Hutóczki 
Péter polgármester úrnak, önkor-
mányzatunk képviselő-testületi 
tagjainak és dolgozóinak, a ró-
mai katolikus és görögkatolikus 
képviselő-testületi tagoknak és 
híveknek, hogy idén is méltókép-
pen ünnepelhettük a Szent Ist-
ván tiszteletére szentelt templo-
munk születésnapját. Reméljük, 
sokszor kérhetjük még együtt a 
gondoskodó Isten segítségét és a 
szentek közbenjárását, hogy tart-
son meg bennünket egységben, és 
jó keresztényként élhessük éle-
tünket.

Török Tamás
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Rendőrtábor 
Augusztus 6–12.

   
2018. augusztus 6-án reggel útnak 

indultunk Pusztafaluba, az Öreg Ben-
ce táborhelyre. A buszon már megis-
merkedtünk a többi gyerekkel. Mikor 
oda értünk, nagy örömmel fogadtak 
minket a tábor vezetői, akik nagyon 
kedvesek voltak. Elmesélték a tábor 
történetét. Miután mindenki elfoglal-
ta a helyét, a lányok szépítkezni kezd-
tek, a fiúk pedig hamar megtalálták a 
focipályát. Egy jó focimeccs után jól 
esett a vacsora, amit a tábor vezetői 
készítettek el számunkra. Vacsora 
után mindenki rész vett az éjszakai 
buliban, ami minden napos dologgá 
vált. Másnap, reggeli után indultunk a 
strandra, ahol egy egész napot eltöltöt-
tünk, és kellemesen elfáradtunk. Miu-
tán hazaértünk az egész napos úszás 
és ugrálásból, mindenki nagyon fáradt 
volt, de a foci nem maradhatott el. A 
lányok és a tanárok egyaránt figyelték 
a már-már futni nem bíró srácokat.

A meccs után a vacsora következett, 
majd mindenki sietve ment az ágyába. 
Szerda hajnalban az egész tábor felkelt 
korán, mert elért minket egy hatalmas 
vihar, és az egész tábort elöntötte a 
víz, ezzel keresztbe húzta az egész 
napunkat. Hála Istennek a vihar után 
kisütött a nap, és a vezetők nem hagy-
ták veszni az időt, így elvittek minket 
motorozni. Motorozás után pont elég 
száraz lett a talaj, hogy tudjunk egy 
jó focimeccset játszani. Foci után va-
csora, és természetesen az éjszakába 
nyúló buli. Csütörtök reggel indultunk 
Kassára, de előtte megálltunk a hatá-
ron túli magyar testvérünknél, egy ko-
vácsnál, aki nagy szeretettel fogadott 
minket, miután megtudta, hogy az 
anyaországból érkeztünk. Megmutat-
ta a kovácsműhelyt, körbevitt a házá-
ban, majd mindenkinek főzött ebédet.

Miután megköszöntünk mindent, 
indultunk Kassára, ahol megnéztük a 
nevezetességeket, és sétáltunk a főté-
ren. Pár óra elteltével a tábor felé vet-
tük az irányt, és már sötétben értünk a 
táborba. Péntek reggel ismét strandra 
mentünk. Az egész napot ott töltöt-
tük, majd a táborba vissza, és az esti 
rutin. Szombat reggel szomorúan vet-
tük tudomásul, hogy már csak egy nap 
van hátra. A reggeli után indultunk a 
Zempléni-kalandparkba, ahol boboz-
tunk és fagylaltoztunk. Miután haza-
értünk a kalandparkból, összefoglal-
tuk, mi is történt az elmúlt egy hétben. 
Aztán vacsora és egy hajnalig tartó 
buli. Másnap reggel könnyes búcsút 
vettünk a gyerekektől és a vezetőktől. 
Aztán indultunk haza. Örülök, hogy 
részt vehettünk ebben a táborban. 
Remélem jövőre megint mehetünk és 
találkozhatunk velük.  Köszönjük a 
rendőrségnek az élmény dús progra-
mokat!

Hutóczki Balázs

A Renovabis pályázaton sikeresen szere-
peltünk, így egy három részből álló kirándu-
láson vehetnek részt a Néri Szent Fülöp Ka-
tolikus Általános Iskola tanulói, melynek első 
állomása volt a gúti kirándulás.

A fülöpi és a nyíracsádi diákok együtt vág-
tak neki a több kilométeres kerékpárútnak, de 
előbb a fülöpieknek el kellett jutni valahogy 
Nyíracsádra! Hutóczki Péter polgármester úr 
segítségével a diákokat és a kerékpárokat is 
átszállították a szomszéd településre, így már 
nem volt semmi akadálya annak, hogy Eiben 
Tamás atya, Mitala Mónika, Popovics Márton 
és Popovics Ferencné vezetésével eljussanak 
a gyerekek a célig: a Zsuzsi vonat kiállított kis 
mozdonyáig, majd az árpád kori romtemp-
lomig. A mintegy harminc kerékpáros fegyel-
mezetten, a közlekedési szabályok betartá-
sával biciklizett. A kis mozdonynál Popovics 
Márton elmondott minden tudnivalót, érde-
kességet a Zsuzsi történetéről. A volt állomás 
épületének megtekintése után kerekeztünk el 
a romtemplomig. Ott szintén ismertettük a di-
ákokkal a templomrom valós történetét, vala-
mint a hozzáfűződő legendákat is. Kellemesen 

Kerékpártúrán voltunk

elfáradva érkeztünk a római katolikus plébá-
niára, ahol Eiben Tamás atya üdítővel kínálta 
a túra résztvevőit, valamint jó étvággyal – „egy 
pillanat alatt” elfogyasztották a diákok a pá-
lyázati forrásból fizetett 14 pizzát. Természe-
tesen, mi felnőttek kíváncsiak voltunk, hogy a 
túrázók mit jegyeztek meg az elmondott tör-
ténetekből. Elégedettséggel töltött el bennün-
ket, hogy összességében el tudták mondani, 
hogy milyen ismeretekkel gazdagodtak ezen 
a napon. Végezetül egymás kezét megfogva 
mondtunk köszönetet a jó Istennek, amiért le-
hetővé tette ezt a kirándulást, és azért is, hogy 
mindenféle baj nélkül sikerült teljesítenünk 
a túrát. Egy fagyizás után ugyanolyan módon 
jutottunk haza, ahogy Nyíracsádra érkeztünk. 
Köszönet érte a polgármester úrnak. 

Hamarosan ismét egy kerékpártúra követ-
kezik Penészlekre, ahol Közép-Európa leg-
nagyobb belterű templomát látogatjuk meg, 
majd pedig egy két napos kirándulásra visszük 
diákjainkat, ahol megtekintjük Sárospatak és 
Sátoraljaújhely nevezetességeit.

Popovics Ferencné  
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Nagy változást hozott a fülöpi diákok éle-
tében 2018. szeptember 3-a! Megkezdődött az 
iskola! 

Tanévnyitó ünnepségünk, a Veni Sancte, a 
római templomban volt. A diákok – úgy, ahogy 
illik -, ünneplő ruhában jelentek meg. Három 
diákunk verssel köszöntötte az új tanévet, 
majd az elsősök részére az ötödikes tanulók 
adták át az iskolánk jelképét, a sálakat. Po-
povics Ferencné szólt az idei tanév változá-
sairól. Az alsó tagozatosok másik épületben 
fognak tanulni. Fülöp község Önkormányzata 
használatra átadta az alsós épületet a Debre-
cen-Nyíregyházi Egyházmegyének. Köszönet 
érte! Fenntartónk saját forrásból kifestettette 
az épület helyiségeit, radiátorokat cseréltek 
és a vizes blokkot is felújították. Az emeletes 
épületre pedig rá sem lehet ismerni!.... Az ön-
kormányzat sikeres energetikai pályázatának 
eredményeképpen megszépült az iskolánk! 
Ablakokat, a kazánokat és a radiátorokat ki-
cserélték, az épületet és a padlást is szigetelték 
már. Évtizedek óta ez lesz az első tél, amikor 
nem kell fagyoskodni a magyar teremben! Az 
igazgatónő megköszönte a karbantartónknak 
és a takarító néniknek a hősies munkájukat. A 
segítségük nélkül nem tudnánk most elkezde-
ni a tanévet! Polgármester Úrnak is köszöne-
tet mondott: akárhányszor fordult felé kérés-
sel, ő mindig segített annak teljesítésében!

Nemcsak felújításokban, hanem progra-
mokban is bővelkedtünk a nyáron: ötféle tá-
borban 63 diákunk vett részt! A pedagógusok 
pedig egy 6 napos 60 órás továbbképzésen 
voltunk Nyírbátorban, ahol a kommunikáció 
mindennapos nehézségeiről és ezek keresz-

tény megoldási lehetőségeiről tanultak. Hi-
szem, hogy a tanultak változást hoznak a min-
dennapjainkban! Nagy erő és áldás van abban, 
hogy mindnyájan ott voltunk ezen a tanfolya-
mon!! Hála Istennek a változások ismerteté-
sének még nincs vége! Idén az egyeki Szent 
János Katolikus Általános Iskola telephelye-
ként zeneművészeti tanszakokat indítunk. 
Fontos információ: a zeneórák tanóraként 
működnek, vagyis akik jelentkeztek, azoknak 
kötelező a részvétel! Nincs olyan, hogy nekem 
nincs kedvem és nem megyek! Másik újdon-
ság, hogy felmenő rendszerben bevezetjük a 
sakk-logika tantárgyat, amely élményszerű-
en segíti a képességek fejlődését. Változás az 
is, hogy iskola kapuját negyed 8-kor nyitjuk ki 
reggelente. A nap folyamán a kapu zárva lesz. 
Csengő segíti majd a belépést. Ezek után az 
igazgatónő a pedagógusok létszámában be-
következett változásról szólt, majd elmondta, 
hogy a szülői háttér, a biztatás, a noszogatás, 
a segítségnyújtás, a támogatás és az a tudat, 
hogy a szülőkre mindig számíthat a gyermek,… 
talán a legfontosabb tényező! Ha a gyerekek 
erős, egészséges, működőképes családokból 
jönnek, az könnyebbé teszi a munkánkat. Ha 
a gyerekek nem erős, nem egészséges és nem 
működőképes családokból jönnek, az fonto-
sabbá és nehezebbé teszi a munkánkat. Ha-
tározottan kérte az intézményvezető, hogy 
felelős szülőként tegyék lehetővé, hogy csak 
tényleg indokolt esetben hiányozzék a gyer-
mekük az iskolából! A továbbiakban a tan-
évnyitó beszédből idézek: „Kedves Szülők, 
Nagyszülők! Kérem, fogják meg gyermekeik, 
unokáik kezét és jöjjenek el a szentmisére és 

a lelki programjainkra is! Segítsük elő együtt, 
hogy a gyermekek megtapasztalják Isten létét! 
Egyetértek Soltész államtitkár úrral, amikor 
azt mondta, hogy az iskolának, a pedagógusok-
nak, az egyháznak és a szülőknek közösen kell 
egy irányba nevelniük a gyermekeket!....Vége-
zetül egy rádióriportban hallott valós történe-
tet szeretnék megosztani mindenkivel.  Egy 
gyermekét egyedül nevelő, szegény sorsú anya 
minden vágya az volt, hogy eljusson egy távo-
li zarándokútra. Sok-sok váratlan és véletlen 
egybeeséssel ez sikerült neki, de 3 éves gyer-
mekét nem tudta kire bízni, így magával vitte.  
Mielőtt nekiindultak volna a több kilométeres 
útnak, az anyuka azt mondta a gyermekének: 

„Ha nagyon elfáradnál, mindig jusson eszedbe, 
hogy a Szűzanya megsegít!... Rád teríti a kö-
pönyegét és új erőre kapsz! ..A gyermek zok-
szó nélkül teljesítette a zarándoklatot az anyja 
legnagyobb meglepetésére. Meg is kérdezte 
tőle az út végén: „Kicsi gyerek létedre, hogy 
tudtál sírás és nyafogás nélkül végig jönni 
velem?!..... A gyermek válasza: Anya, hát nem 
te mondtad, hogy ha elfáradok, csak kérjem a 
Szűzanya segítségét! ….Rám teríti a köpönye-
gét és újra erőt kapok!”…Akárhányszor jövök 
ide a templomba, erről az oltár mögötti kép-
ről mindig ez a történet jut az eszembe!... Így 
az új tanévben én is arra kérem a Szűzanyát, 
hogy terítse ránk köpenyét,…. településünkre, 
családunkra, iskolánkra és a benne munkál-
kodókra, hogy az új tanévben legyen erőnk, ki-
tartásunk, összetartásunk! Ezekkel a gondola-
tokkal a 2018/19-es tanévet megnyitom!”

Popovics Ferencné 

Tanévnyitó ünnepség
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Oltalmad alá sietnek Szűz Mária hívei, a ben-
ned bízó híveknek ne vesd meg kéréseit, hangzik 
a gyönyörű népének a hívek ajkáról ősidők óta, 
hiszen életünket az ő oltalma alá helyeztük.

Ősz van, és valami szorongás vesz erőt rajtam. 
Mintha felerősödne bennem az a gondolat, hogy 
az élet fogy. Mindaz, ami ékessége a nyárnak, az 
életnek, ősszel elmúlik, lehullik, és marad a le-
csupaszított világ, ahol nincsenek felesleges 
cicomák, ahol leegyszerűsödik minden, és mara-
dok olyannak, amilyen a lelkem. Maradok tisztá-
nak, és mégis bűnösnek, maradok igaznak, bár a 
hamisságot is hordozom, maradok szépnek, bár 
előtűnik életem sok rútsága. Úgy nézek szembe 
a közelgő téllel, mint közelítő halállal, és keresek 
menedéket, mint az erdő magára hagyott vadja, 
ha tudja, hogy jön a sötét zivatar.

Bemegyek a templomba, épp nincs sen-
ki, egyedül vagyok. Magamra öltöm a templom 
csendjét, mint fázó koldus az enyhét adó kabátot. 
Ünnepre készülök, őszi ünnep ez az Istenszülő 
oltalma. Lecsukom szemeimet, és megelevened-
nek előttem az ünnep régi történetei. 903-ban 
Konstantinápolyban és környékén járvány pusz-
tított. Az emberek tehetetlenek, kétségbeesett 
szülők gyerekeiket siratják. Látom a derékba tört 
életeket, hallom a kétségbeesés minden hangját. 
A sok hang között ott egy reményteli, amelyik 
nyugodt és alázatos, az imádság hangja. Sok igaz 
hittel élő ember imádkozik, kéri az Istenszülő 
közbenjárását, hogy szűnjék a fájdalom, a beteg-
ség, hogy megszabaduljanak a járványtól. Imád-
ság közben pedig a Vlacherna-templomban, ahol 
az Istenszülő palástját őrizték, a város püspöke, 
Szent András, és diakónusa, Epifaniosz látomást 
láttak. Az Istenszülő leereszkedett angyalok és 
szentek sokaságával, és könnyes szemmel a hí-
vekkel együtt imádkozott, majd levette fejéről a 
kendőt, és a jelenlévők felé terítette. A járvány 
megszűnt, az Istenszülő megoltalmazta a ben-
ne reménylő népet. Megjelenik a másik történet 
is 911-ből, amikor a szaracénok ostromolják a 
várost, Bizáncot. Úgy tűnik, nincs remény a me-
nekvésre, s Mária drága leplét kiterjeszti a város 
felett, megoltalmazva azt a pusztulástól.

Felemelem a fejem, és nézem az ikonosztázi-
on képeit. Krisztust, az Istenszülőt, a szenteket, 
minden kép egy-egy mondat, egy-egy üzenet, 
amit Isten akar értésemre adni. Nem vagyok 
egyedül, tudom, egyikünk sincs egyedül. A temp-
lom csendje egyre inkább megtelik az imádság 
hangjával, életek történetével. Hányan elmond-
ták már itt bajaikat, hányan elsiratták már itt 
még megmaradt könnyeiket, hányan örültek, 
hálálkodtak, hányan leltek nyugalomra, békére, 
hogy élni tudjanak újra. Idős élettől megpróbált 
öregek, gyerekek, reménnyel és álmokkal teli 
fiatalok, nehéz felelősségbe öltözött, kemény te-
kintetű felnőttek. Mind-mind oltalomra vártak. 
Oltalomra, mint annyi sokan, mint én-magam is 
itt a templom erőt adó szent helyén, mert reszket 

A Fülöpi Hírek, Fülöp község kéthavonta megjelenő közéleti lapja
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az én lelkem. Gyermekeimre gondolok, mindarra, 
amivel meg kell majd küzdeniük. A ravatalok-
nál álló családokra gondolok, akiket láttam sírni, 
akiket láttam magányukban kétségbeesni, álltak 
sötétben fürkészve a jövőt gyászuk minden ter-
hével, és reszket a lelkem. Öregekre gondolok, 
akik mögött ott van egy egész élet, akik lelkét 
kezdi behálózni a félelem, mert mennyi mindent 
megéltek már, és ki ad nekik nyugodt napokat, és 
reszket az én lelkem. Betegekre gondolok, azokra, 
akik megküzdenek minden percért a betegséggel 
és önmagukkal, akik belekapaszkodnak minden 
szóba, ami gyógyulást adhat, mert élni akarnak, 
nem pusztán önmagukért, hanem azokért, akik 
körülveszik őket betegségükben. Láttam tehetet-
lenül fekvő, öntudatlan embert, akinek kezét úgy 
tekerte ki a kín, mintha saját életét, mindenét, 
amije csak maradt ezen a világon, tartaná és mu-
tatná fel Isten felé, és reszket a lelkem. Hazámra 
gondolok, az itt élőkre, magyarságunk holnapjára, 

Az Istenszülő oltalma
fiainkra, lányainkra, akiknek meg kell maradniuk, 
akiknek tovább kell vinniük és tovább kell adniuk 
mindazt, ami csak a miénk, hogy ezer év múlva is 
legyenek büszke fiai ennek az országnak, és resz-
ket a lelkem.

Nincs senki a templomban, mégis mindenki 
itt van velem, anyáim, apáim, nővéreim és fivé-
reim, rokonaim és barátaim, mindenki, akiknek 
úgy kell Isten oltalma, mint egy lélegzetvételnyi 
levegő az élethez. Imádkozni kezdek. Oltalomért, 
békességért imádkozom. Imádkozom, hogy ne 
csüggedjenek, hogy lássanak, hogy a közeledő 
télben se hagyjon el az élet ereje. Kérem az Istent 
azokért is, akiket hordoznom kell, végig, míg egy-
szer majd hazaérek. Hűvös van, de lelkem mele-
gedni kezd. Mintha a drága Istenszülő oltalma 
leplét fölöttem is kiterjesztette volna ebben a pil-
lanatban. Fölöttem, mindannyiunk fölött ott le-
beg az ő védőleple, esetlen, egyszerű bűnös embe-
rek fölött, mert szeret bennünket, mert könnyes 
szemmel imádkozik érettünk, mert fontos neki 
mindannyiunk élete. Érzem, ünnep kezdődik a 
szívem mélyén is. Nemcsak a templomban, nem-
csak a falvakban és városokban, hanem a szívem 
mélyén is, itt bennem. Hallom az ünnep énekét, 
egyre erősebben hallom:

„Ma igazhitű népek, fényesen ünnepelünk, 
megárnyékoltatva, Isten Anyja, a Te eljöveteled 
által, a Te legtisztább képedre tekintvén szívtö-
redelmességgel mondjuk: Fedezz be minket a Te 
drága védőlepleddel, és szabadíts meg bennünket 
minden bajtól, kérvén a Te Fiadat, ami Krisztus 
Istenünket, hogy üdvözítse lelkünket.”

Tisztán hangzik az ének, odafordítja tekin-
tetem Isten felé, felemel, eloldoz, ünneppé teszi 
életemnek ezt az őszi idejét.

Tarapcsák János                  
nyírmártonfalvai görögkatolikus paróchus
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Prétliné Sass Erzsébet, mindannyiunk 
Erzsike nénije, Erzsikéje a több évtizedes 
településünkön végzett munkája után, a 
Fülöpi Hírek megjelenésének időpontjá-
ban már jól megérdemelt nyugdíjas éveit 
tölti…

Erzsike néni fülöpiként itt töltötte gyer-
mekkorát…

Igen, Fülöpön jártam általános iskolába. Négy 
évig a bernátrészi iskolába, további négy évet pe-
dig a Kossuth utcai általános iskolába. Négyen 
vagyunk testvérek, anyukám egyedül nevelt fel 
minket, ugyanis elvált. Én vagyok a legkisebb né-
győnk közül. Sokat foglalkoztak velem a testvé-
reim, akik 8,10, illetve 12 évvel idősebbek tőlem. 

Fülöpi származású vagyok, azonban Nyír-
ábrányba mentem férjhez.  

Ezáltal a fülöpiek nagy részét már ebben 
az időben is ismerte…

A Deák Ferenc utcán laktunk, így a falu távo-
labbi részén élőket nem igazán ismertem, de a 
munkám során mindenkivel találkoztam. Az új 
lakosokkal is sikerült megismerkednem idővel, 
mivel előbb utóbb akarva-akaratlanul, de sajnos 
mindenki megfordult a rendelőben.

Hogyan került Fülöpre, az orvosi ren-
delőbe?

Az érettségi bizonyítvány megszerzése után – 
Derecskén a Tóthfalusi Sándor Gimnáziumban 
végeztem – egy évig nem dolgoztam, majd Fülö-
pön, az orvosi rendelőben megüresedett az állás 
és oda kerültem. Eleinte, mint szakképzetlen 
dolgozó, majd elvégeztem az általános ápoló és 
asszisztens képzést. 

Mennyi ideig dolgozott Fülöpön?
37 évet dolgoztam Fülöpön…

Nagyon hosszú és egyben elismerésre 
méltó ez a 37 év. Ezen idő alatt egyszer sem 
volt kisebb-nagyobb megszakítás?

3 évet dolgoztam időközben Nyírábrányban, 
de klasszikus értelemben vett munkahely vál-
tásom nem volt, ugyanis ebben az időben közös 
volt a munkáltatóm, viszont a munkavégzésem 
helyszíne változott. 1984-ben kerültem vissza 
véglegesen Fülöpre. 

Hogyan döntötte el, hogy ezt a pályát vá-
lasztja?

Hasonló munkakörben dolgozott a nővérem 
egy szociális otthonban és megtetszett, hogy be-
tegekkel foglalkozik. Voltaképpen ez befolyásol-
ta a döntésemet. Munka közben tanultam bele a 
szakmába, azonban időközben megszerettem és 
így lettem ápolónő, bár ennek a munkakörnek 
nem volt feltétele az ápolónői képzés. 

Milyen érzéssel tölti el, hogy 40 év után 
abba hagyja a munkát?

Eleinte hihetetlen volt számomra, hogy nyug-
díjas lettem, de munkám végéhez közeledve na-
gyon vártam már. Az utóbbi években az egészégi 
állapotom megváltozott, fáradékony lettem, a 
térdeim fájni kezdtek és ezáltal nehezebben 
is mozgok. Korábban nem jelentett számomra 
problémát, hogy sokat kellett sétálnom a busz-
megállóig, ahonnan Fülöpre jártam busszal. 
Azonban az utóbbi időben a férjem vitt ki a busz-
hoz, majd délutánonként jött értem.

Interjú Prétliné Sass Erzsébettel

Mi a legemlékezetesebb esemény, ami a 
munkája során történt?

Több emlékezetes vészhelyzet volt munkám 
során. Továbbá mindennapjaimban jelen volt a 
stressz a betegek miatt. A baleseti esetek, friss, 
nyílt sebek, amiket nehezebben viseltem. 

Mi a terve az elkövetkezendő évekre?
A nyugdíjas éveinkben szeretnénk kirándulni. 

Eleinte elmentünk néhány helyre, de az utóbbi 
években ez elmaradt. Az egyik legemlékezete-
sebb talán a szovátai utazásunk. Tavaly novem-
berben nyugdíjba ment a férjem is Nyírábrány-
ból, így minél többet szeretnénk utazni. Bízom 
benne, hogy megtehetjük majd, és az egészségi 
állapotunk is megengedi.

Mi motiválta az évek során?
Egyrészt, hogy ide jöttem Nyírábrányba, itt 

vettünk házat. Később nem igazán lett volna le-
hetőségem váltani, Debrecenbe pedig nem sze-
rettem volna menni. Főleg a bejárás és a három 
műszak miatt. Fülöp kényelmes távolságban van. 
Mégis a legfontosabb a betegek és a munkatársa-
im. Ők azok, akik motiváltak munkám során. 34 
évet dolgoztam együtt Tas doktor úrral, 33 évet 
Marikával, valamint Nellikével is hosszú ideig 
munkakapcsolatban voltam. Nagyon szerettem 
velük dolgozni. Mindig jól kijöttünk egymással. 
Mindannyian hiányozni fognak számomra. Ez-
úton is szeretném megköszönni mindhármójuk 
számára az együtt töltött éveket. 

Mit szeretett legjobban a munkájában?
A betegellátás sokkal közelebb állt hozzám, 

mint a papírmunka. Amit igazán szerettem 
munkám során az a betegeinknek történő se-
gítségnyújtás, a betegek egészségi állapotát jó 
irányba vezetni, befolyásolni. Sok jó tanácsot 
adtunk a gyógyulást és az egészségmegőrzést 
illetően is. Azonban sok volt az adminisztráció. 
Eleinte mindent kézzel rögzítettünk. Az évek so-
rán számos forgalmi és táppénzes naplót írtunk 
tele. A számítógépet a 80-as évek végén kezdték 
el bevezetni az egészségügybe. Haladva a korral 
egyre többet dolgoztunk számítógépen, és ma 
már szinte minden adatrögzítést azon csinálunk.

Volt-e olyan élethelyzet amiben a mun-
kája során szerzett tapasztalataira volt 
szüksége?

Egymástól és doktor úrtól is sok mindent ta-
nultunk. A hétköznapi életben többször is hasz-
nosítottam a tapasztalatokat. Megbetegedések, 

különféle sérülések esetén is tanácsokat adok a 
szomszédoknak, ismerősöknek a megfelelő ke-
zelést illetően.

Mi az, amit a munkájának köszönhet?
Örülök, hogy Fülöpön dolgozhattam és segít-

hettem a fülöpieken. Nagyon sok jó embert is-
mertem meg munkám során. Sok szeretetet, ked-
vességet kaptam mind munkatársaimtól, mind 
pedig a betegektől. Szeretném megemlíteni, 
hogy az önkormányzattól nagyon sok figyelmes-
séget kaptunk. Mindig szívesen gondolok vissza 
a karácsonyi ajándékozásra, a rendezvényeken 
történő vendéglátásokra, a nőnapi köszöntések-
re és hosszan sorolhatnám még a sok szép em-
léket. Nagyon szépen köszönöm Hutóczki Péter 
polgármester úrnak, a feleségének, Katikának, a 
képviselő-testület tagjainak és az önkormányzat 
dolgozóinak a sok figyelmességet és törődést.

Ha újra kezdhetné ugyanezt a pályát vá-
lasztaná?

Vélhetően igen, azonban ezen még nem gon-
dolkodtam. Ha nem itt telepednénk le, akkor le-
hetséges, hogy más pályát választanék.

Milyen az élet a munkán túl, mit csinál 
Erzsike néni szabad idejében?

Tavasztól őszig sok munkát adnak a vetemé-
nyek. Meglehetősen nagy kertünk van hátul, il-
letve a házunkkal szemben két nagyobb terület. 
Szeretünk a kertben dolgozni, mindent magunk-
nak termelünk meg a háztartásban. Csirkéket 
is tartunk, valamint kutyánk, és cicánk is van, 
akikről gondoskodom. Télen rejtvényfejtéssel, 
olvasással, kirándulással kapcsolódom ki.

Említette Erzsike néni, hogy van egy na-
gyon szép, de eleddig még be nem teljesült 
kívánsága…

Van egy 10 éves keresztlányunk, aki Budapes-
ten él. Mindig nagyon várjuk haza, nagyon szere-
tünk vele lenni. Azonban nagy vágyunk teljesül-
ne egy kisunokával egyetlen fiúnktól. 

A Fülöpi Értékőrzők Körének tagjaként 
munkájával és a felajánlott értékes szőt-
teseivel számos községi rendezvény szín-
vonalát emelte, amit ezúton is köszönünk 
Erzsike néninek. 

Annyi kedvesség után, amit kaptam és jelen-
leg is kapok a fülöpiektől, ez csak természetes. 
A lakosság összefogása és a régi, hagyományos 
értékeink felelevenítése révén, különösképpen 
közel áll hozzám a Gasztronómiai Fesztivál, de 
ide sorolnám még a karácsonyi rendezvényt is. 
Amikor csak tehetem, szívesen veszek részt a fü-
löpi eseményeken.  

Végezetül azt szeretném kérdezni, hogy 
mit üzen a fülöpieknek, a kedves olvasók-
nak?

Sok szeretettel üdvözlöm őket, illetve azt 
kívánom, hogy ne legyenek betegek, nagyon vi-
gyázzanak az egészégükre! Mindig szívesen gon-
dolok rájuk. 

Nagyon szépen köszönöm az interjút. Fü-
löp Község Önkormányzata nevében egész-
ségben, boldogságban gazdag nyugdíjas 
éveket kívánok Erzsike néninek. A jövőben 
is találkozzunk minél többet Fülöpön, a 
községi rendezvényeken!

Jekk Gergő
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A 2017/2018-as labdarúgó bajnokság 
hosszú idő után fülöpi focicsapat nélkül 
zajlódott le. Sajnos az előtte lévő szezon-
ban már sokszor létszámhiányosan, vagy 
sehogyan sem álltunk ki, s mivel ezen ál-
lapot változására abban az időszakban 
nem mutatkozott esély, ezért az akkori 
vezetőség úgy döntött, hogy egy ideig szü-
neteltetjük a versenyszerű futballt tele-
pülésünkön.

Telt-múlt az idő, és bizony szurkolóink 
kérdezgették, lesz-e újra foci Fülöpön, hiszen 
hiányzott nekik ez a fajta hétvégi szórakozás, 
időtöltés. Volt játékosaink közül is többen je-
lezték, hogy visszatérnének, ha ismét lenne 
községünkben labdarúgócsapat. Szó szót kö-

Fülöpi foci újratöltve
vetett, majd elérkezettnek láttuk az időt, hogy 
tavasszal létrehozzunk egy klubot Fülöp Spor-
tegyesület néven, melynek támogatásáról Hu-
tóczki Péter polgármester úr és Fülöp Község 
Önkormányzata is biztosított minket. Az ala-
pító tagok Török Tamás, Bányai Imre és Jekk 
Gergő elnökségi tagokat bízták meg az új egye-
sület irányításával, az edzői feladatok ellátása 
pedig a penészleki származású Sándor Lász-
lóra várt. Nehéz volt az indulás, sok munkába 
tellett, mire sikerült odáig eljutnunk, hogy el-
indulhattunk a bajnokságban, de a szezonkez-
désre a helyére kerültek a dolgok.

A bajnokságot nagyszerűen, két győzelem-
mel kezdtük, melyet két vereség követett, de 
a látottakkal eddig elégedettek lehetünk, hi-
szen a csapatunk mindent megtesz a sikeres 

1. forduló:
2018.08.26. (vasárnap) 17:00
Hajdúsámsoni T.T.L.SZ.E. – Fülöp SE: 3–5

2. forduló:
2018.09.02. (vasárnap) 17:00
Fülöp SE – Ebesi S.B.K.E.-I.: 6–1

3. forduló:
2018.09.08 (szombat) 15:30
Mikepércsi KSE – Fülöp SE: 4–1

4. forduló:
2018.09.16. (vasárnap) 15:30
Fülöp SE – Derecskei LSE: 2–3

5. forduló:
2018.09.22. (szombat) 15:00
Hosszúpályi SE-II. – Fülöp SE 4–1

szereplésért. Szurkolóinkat kérjük, buzdítsák 
a srácokat, hajszolják játékosainkat jó ered-
mények elérésére. Szeretnénk köszönetet 
mondani korábbi egyesületünk vezetőjének, 
Hortobágyi Róbertnek, aki nagyon sokáig 
munkálkodott a fülöpi fociért. Hutóczki Péter 
polgármester úrnak és településünk önkor-
mányzatának pedig hálásak vagyunk a támo-
gatásukért, a megfelelő háttér biztosításáért. 
Természetesen szívesen elfogadunk bármi-
lyen felajánlást azoktól, aki szeretnének egye-
sületünknek segíteni. Kérjük településünk 
lakosait, szeressék ezt a csapatot, hiszen még-
iscsak a mi gyermekünk.

Hajrá Fülöp!
Török Tamás   

Megye III. Osztály Északi Csoport őszi sorsolása
6. forduló:
2018.09.30. (vasárnap) 15:00
Fülöp SE – Hortobágyi LSE

7. forduló:
2018.10.07. (vasárnap) 14:00
Sárándi SE – Fülöp SE

8. forduló:
2018.10.14. (vasárnap) 14:00
Fülöp SE – Hajdúbagos SE

9. forduló:
2018.10.21. (vasárnap) 13:30
Hajdúszováti SE – Fülöp SE

10. forduló:
2018.10.28. (vasárnap) 13:30
Fülöp SE – Nagyhegyesi Spartacus

11.forduló:
2018.11.04. (vasárnap) 13:30
Bocskai SE Vámospércs – Fülöp SE

12. forduló:
2018.11.10. (szombat) 13:30
Nyírábrány – Fülöp SE

13. forduló:
2018.11.18. (vasárnap) 13:00
Fülöp SE – AQUA-GENERAL HSE
(Hajdúszoboszló)

HAJRÁ FÜLÖP!
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Gasztronómia rovat
KISPOHARAS SÜTI

Hozzávalók:

25 dkg kekszpor
15 dkg porcukor
15 dkg darált dió
1 csomag vaníliás cukor
6 dkg vaj
4 dkg kakaópor
2 evőkanál meggylé
2 evőkanál rum vagy rumaroma
kb. 20-25 szem magozott meggy
annyi tej (kb. 3–4 evőkanál), hogy jól for-
mázható tészta legyen

Elkészítése:

A hozzávalókat összedolgozzuk, és egy kis 
pici pálinkás pohár segítségével elkészítjük 
a sütiket. A kispoharat kibéleljük egy nylon 
darabbal, erre teszünk egy csipet tésztát, be-
lesimítjuk a pohár formájára, ebbe tesszük a 
meggyszemet, majd egy kis tésztával besimít-
juk a pohár széléig. Amikor kiemeljük a sütit 
a pohárból, kristálycukorba hempergetjük, és 
tányérra helyezzük.
 Kicsit macerás elkészíteni, de megéri! Eb-
ből a mennyiségből kb. 21 db lesz. Mindenki-
nek jó munkát, és jó étvágyat kívánok!

Hutóczki Péterné Katika   

OLASZ FAGYI 
(kb. 3 liter fagylalthoz)

Hozzávalók:

6 tojás
16 kanál porcukor
3 kicsi vagy 1 nagy tejföl
4 csomag vaníliás cukor
3 tejszínhabpor
4 és fél dl tej

Elkészítése:
 A tojások sárgáját 4 kanál porcukorral ki-
keverjük, a tejfölt 4 kanál porcukorral szintén 
kikeverjük, a tojásfehérjét 4 kanál porcukorral 
kemény habbá verjük, a tejszínhabport a 4 és 
fél dl tejjel és 4 kanál porcukorral felverjük, 
majd a 4 vaníliás cukorral keményre verjük. A 
tojások sárgáját összekeverjük a tejföllel, a to-
jáshabbal, a tejszínhabbal. Dobozokba öntjük, 
majd lefagyasztjuk. Jó étvágyat kívánok!

Sulina Erika

Augusztus első szombatja hagyományosan 
az a nap, amikor mi fülöpiek és a környező 
települések lakosai együtt ünneplünk. Idén 
sem volt ez másképp. Augusztus 4-én ismét 
boldog ünneplőkkel telt meg a sportpálya.

Az időjárás kegyesnek bizonyult, kellemes 
napos időben tölthettük el a napot. Már a kora-
délutáni órákban nagy volt a nyüzsgés a pályán, 
ahol ingyenes póni lovaglás és izgalmas játé-
kok várták a legfiatalabbakat. Az egész napos, 
éjszakába nyúló program helyszínén azonban 
nem csak a gyermekek találhattak számukra 
érdekes elfoglaltságot. Mester Zsuzsanna ren-
dőr százados határvadász toborzót tartott, az 
Egészségfejlesztési Iroda munkatársai pedig 
ingyenes egészségügyi állapotfelmérést végeztek. 

23. Fülöpi Falunap
tolmácsolásában hallgathattuk meg, aki saját jó 
kívánságaival és gondolataival kiegészítve nyitot-
ta meg a falunapot. A fülöpiek természetesen nem 
felejtkeztek el arról sem, hogy testvértelepülé-
sünk, Érbogyoszló és Albis polgármestere, Kócza 
István ezen a napon ünnepelte születésnapját. 
Hutóczki Péter minden fülöpi nevében kívánt 
boldog születésnapot határon túli kollégájának, 
és természetesen ezen jó kívánságokhoz egy tor-
ta is társult. Ezt követően díjak, kitüntetések 
átadása következett, ahol ajándékot vehettek 
át többszörös véradóink, köztük Hutóczki Imre, 
aki 70-szer adott vért. A kitüntetés átadásakor a 
Magyar Vöröskereszt dolgozója kihangsúlyozta, 
1 véradás 3 életet menthet meg, így Imrének akár 
210 is köszönheti a gyógyulást. A véradók mellet 
köszöntötték még a község védőnőjét, Ilyésné 

Mindenki megtalálhatta a számára legszimpa-
tikusabb elfoglaltságot a lehetőségek kifogyha-
tatlan tárházában.

Délután 2 órától a Fülöpi Piros Mályva Nép-
dalkör, a Búzavirág Néptánccsoport, és testvér-
településünk, Érbogyoszló csoportjai mellett, 
idén is megcsodálhattuk a Hajdúsági Népzenei 
Együttes előadását, valamint színpadra léptek 
Nyírbéltek, Nyíradony, Vámospércs és Nyír-
mártonfalva művészeti csoportjai. Továbbá a 
fülöpi származású Sarkadiné Rák Erzsébet és 
Csányiné Rák Margit ötlete alapján a falunapok 
során először láthattuk fellépni a földesi Szélró-
zsa Hagyományőrző Egyesület kabai Szenior 
tánccsoportját.  Ezt követően az ünnepélyes kö-
szöntők hangzottak el. Köszöntőjében Hutóczki 
Péter, községünk polgármestere kihangsúlyoz-
ta, büszke arra, hogy fülöpinek születhetett és 
fülöpiként élheti életét. Büszkén jelenthette ki, 
Fülöp ereje az összefogásban és a tenni akarásban 
rejlik, példaként említve a közelmúltból a paprika 
szedést, ahol több mint 50 ember mozdult meg 
azonnal és önként, amikor az önkormányzat 
segítséget kért, ugyanis a közmunkaprogram 
keretében foglalkoztatottak létszáma kevésnek 
bizonyult a termés mennyiségéhez mérten. „A 
helyi roma lakosságtól, a polgármesteri hivatal 
dolgozóiig mindenki együtt dolgozott azért, hogy 
a paprika időben le legyen szedve”– tette hozzá. 
Tasó László országgyűlési képviselő úr sajnos 
egyéb elfoglaltsága miatt nem vehetett részt 
a rendezvényen, de mint a program fővédnöke, 
üzenetben köszöntötte a fülöpieket, mely üzene-
tet Tasi Sándor úr, a Megyei Közgyűlés alelnöke 

Kuprák Kornéliát, aki 25 éve tevékenykedik 
a fülöpiek egészségéért. Nellike nem csak 25 
éves munkaviszonyát, de születésnapját és 25. 
házassági évfordulóját is ünnepelte, így könnye-
kig megható jeleneteknek lehettünk szemtanúi, 
amikor férje egy csokor virággal jelent meg a 
színpad szélén. Ugyanitt köszöntötték az 50 éve 
ballagott osztályt is.

A sztárfellépők sorát Rico és Miss Mood nyi-
tották, akik remek alaphangulatot teremtettek 
az őket követő A’la carte showband számára. A 
party zenekar alaposan megmozgatta a közön-
séget, aminek jó hangulatát az is mutatta, hogy 
ahol csak egy kis helyet találtak, ott táncoltak. Az 
este utolsó sztárvendége Janicsák Veca volt, aki 
színvonalas műsorával koronázta meg a napot.

Próbára tehettük szerencsénket is, a tom-
bolasorsoláson nagyon értékes nyeremények 
találtak gazdára, köztük például kerékpár, magas 
nyomású mosó, sőt egy hatalmas televízió is.

Ahogy megszokhattuk, a falunapot idén is 
nagyon látványos tűzijáték zárta. Régen láthat-
tunk ennyire nyüzsgő, élettel teli falunapot a 
környéken. Szívből remélem, hogy egy év múlva, 
ugyanitt, ugyanekkor megismételhető lesz ez a 
remek hangulat, és ugyanennyi boldog ember 
tölti majd fel a fülöpi sportpályát!

Ezúton is nagyon szépen köszönjük minden-
kinek, aki szervezésből, lebonyolításból vagy 
épp az utómunkálatokból bármilyen formában 
kivette a részét, ezzel is hozzájárulva a falunap 
sikeréhez! A polgármesteri köszöntőben elhang-
zó összefogást ismét megtapasztalhattuk!

Hutóczki Péter Zsombor
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23. Fülöpi Falunap

A kápolna búcsúja

A Fülöpi Piros Mályva Népdalkör és a vendégek közös előadása Életkép a Gyermek Játszóházból

Fülöpi Búzavirág Néptánccsoport Rico X Miss Mood

Gyülekező a Bánházi Kápolna búcsújára Szentmise az Istenszülő születésének ünnepén Tordai Zoltán és zenekara


