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Március 15-i
ünnepség

2018.március 14-én, szerdán délben a fülöpi Néri Szent Fülöp Katolikus Általános 
Iskola tornatermében közös községi megemlékezést tartottunk a 170 évvel ezelőtt 
történt forradalom és szabadságharc kitöréséről.  6. oldal >>

ÉPÍTSÜNK 
HÓEMBERT!

FARSANG
AZ ÓVODÁBAN

HÚSVÉTI
KÉSZÜLŐDÉS

PÜNKÖSD
ÜNNEPÉRE

ARANY- 
LAKODALOM

GASZTRONÓMIA

Országgyűlési
választások 2018
tájékoztató
A választást Áder János köztársasági 
elnök január 11-én közzétett közlemé-
nyében 2018. április 8-ra tűzte ki. 

Tájékozatónkban részletesen ismer-
tetjük a választásra vonatkozó szabá-
lyokat, tudnivalókat. 

2. oldal >>

Ti ne féljetek!

Sok reménytelen, sötét útja van a mi 
életünknek is. Ha egyszer a két Mária 
útját járod, és arra gondolsz, hogy min-
den elveszett, hogy a temető a végső út, 
és nincs tovább, gondolj erre az útra. 

Mert Jézusnak mindig van hatalma 
szembejönni velünk.

4. oldal >>

VIII. Fülöpi Gasztronó-
miai és kulturális fesz-
tivál
2018. április 14-én a Fülöpi Művelődési 
Ház ad otthont a VIII. Fülöpi Gasztro-
nómiai és kulturális fesztiválnak, ahol 
a hagyományos- és helyi ételek kós-
tolója és bemutatója mellett sokszínű 
népzenei-, könnyűzenei- és kulturális 
program várja a látogatókat. 

8. oldal >>

https://hu.wikipedia.org/wiki/Áder_János
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarország_köztársasági_elnöke
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarország_köztársasági_elnöke
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A tavasz első napjai ugyan hideget hoztak, 
de a gyerekek nagy örömére sok havat is.

Az óvodában a kicsiket is frissen hullott 
hó és az ezzel kapcsolatos tevékenységek 
foglalkoztatták leginkább, ezért az óvó né-
nik és a dajka nénik közös hóember építést 
szerveztek. A készülő programról a szülő-
ket is tájékoztattuk, hogy mindenkinek 
legyen megfelelő ruhája.

Március 6-án reggel a gyermekek óriási lelke-
sedéssel és izgalommal jöttek az oviba. Mind-
annyian nagyon várták a hóember építést és a 
szabadban való játékot.

Egy nagy, és több kisebb hóember épült a szor-
gos kezek nyomán. Természetesen a répaorr 
és a piros fejfedő sem maradhatott el. Még egy 
használaton kívüli seprű is előkerült.

A kicsik örömmel járták körbe, csinosítgat-
ták az elkészült hóembereket, büszkék voltak 
a munkájukra.

Ezen a napon, még a szokottnál is jobban esett 
a finom ebéd a fárasztó munka után.

Bízunk benne, hogy a következő telekre is jut 
majd hó a kis falunkba, és még sok ilyen nagy-
szerű élményben lehet részünk!

Tóthné Nagy Ágnes   

 
 

A farsang vízkereszttől hamvazószer-
dáig tartó időszak elnevezése, melyet 
a hagyományőrző programok, vidám 
lakomák, farsangi bálok, mulatságok, 
népünnepélyek jellemeznek.

Az időszak csúcspontja a hagyományos far-
sangi maszkabál, mely egyben télbúcsúztató 
is.

Vidám farsangi hangulat költözött a Fülöpi 
Óvodába, ahol délelőtt a gyerekek és az óvó-
nénik is színes jelmezekbe bújtak. Mese- és 
szuperhősök, színes tündérek, királykisasszo-
nyok lepték el február 9-én, pénteken délelőtt 
az óvodát. Óvodás gyermekeink már hetek óta 
nagy-nagy izgalommal készültek. Minden 
nap újabb és újabb ötletekkel rukkoltak elő, 
minek öltöznek majd fel az óvodai farsangon.

Az óvodába belépve a farsangi hangula-
tot egyrészről a mókás dekorációk, illetve a 

termekből kiszűrődő vidám 
dalok adták meg. Már a reg-
gel folyamán nagy volt a sür-
gés-forgás az öltözőben, mivel 
a szülők lelkesen öltöztették 
gyermekeiket a látványo-
sabbnál-látványosabb jelme-
zekbe, hogy azokban tudják 
köszönteni pajtásukat és az 
óvónéniket a terem ajtajában.

A gyermekek fantáziájára 
és kreativitására volt bízva, 
hogy milyen szerep-, illetve 
szabadjátékokat találnak ki 
a jelmezeikbe bújva. Számos 
játékos feladatokat terveztek 
az óvodapedagógusok is, hogy 
minél tartalmasabban és 
színesebben teljen el a gyer-
mekek számára az ünnepség. 

Mindeköz-
ben lehe-
tőség volt 
a táncra, folyamatos süti-
zésre, szörpivásra, mula-
tozásra. 

Az óvoda elérte a farsangi 
nappal kapcsolatos célki-
tűzéseit, mivel a gyermekek 
vidám légkörben, változatos 
tevékenységekben vehettek 
részt, melyeknek elsődle-
ges alapja az önfeledt játék, 
szórakozás volt és látva a 
gyermekek arcát, biztosan 
állítom, hogy minden ovis 
maradandó, pozitív élmé-
nyekkel tért haza.

Hutóczki Valéria 
Óvodapedagógus

A Képviselő-testület az elmúlt idő-
szakban 2 önkormányzati rendeletet 
alkotott.

	1/2018. (I.24.) önkormányzati ren-
delete a köztisztviselői illetményalap és 
illetménykiegészítés mértékének megál-
lapításáról

	2/2018. (II.28.) önkormányzati ren-
delete a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi köz-
szolgáltatásról szóló 1/2014. (III. 04.) KT. 
sz. rendeletének módosításáról

	3/2018.  (III.14.) ÖR. számú rendelete 
az önkormányzat 2018. évi költségveté-
séről

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

 Köztisztviselői illetményalap meghatá-
rozása

 Vadásztársaság részére Művelődési ház 
nagyterem térítésmentes biztosítása

 VP6-19.2.1-23-5-17 - Kedvezőtlen szo-
cio-demográfia térségi folyamatok meg-
törése LEADER pályázat benyújtása

 VP-19.2.1-23-2-17 Szakmai programok 
megvalósítása és térségi rendezvények 
LEADER pályázat benyújtása

 Az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 
bemutatása

 Az Önkormányzat 2018. évi költségve-
tésének I. fordulós tárgyalása

  Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési 
terve

 Az óvoda 2018. évi zárva tartásáról és az 
óvodai beiratkozás rendjéről döntés

 2018. évi közművelődési terv, 2017.évi 
beszámoló

 A polgármester szabadságának megál-
lapítása és szabadságolási terve

 Az önkormányzat belső ellenőrzésre 
megbízás

 Polgármester cafetéria juttatás megál-
lapítása

 Közalkalmazott kinevezése
 Fodrászüzlet bérbeadása
 Ingatlan vételi szándék
 Használati szerződésről a lezárt iskola 

rész átadásáról Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegye részére

 TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

A választást  Áder János  köztársasági 
elnök  január 11-én közzétett közleményé-
ben 2018. április 8-ra tűzte ki.

Mozgóurna igénylése:
Az a szavazóköri névjegyzékben szerep-

lő választópolgár kérheti, aki mozgásában 
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve 
fogva tartása miatt gátolt.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. mun-
kavégzési kötelezettség teljesítése, kényelmi 
szempontok miatt) kéri, annak kérését a HVI, 
illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

Mozgóurnát a szavazást megelőző második 
napon 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 
óráig attól a helyi választási irodától, a 
szavazás napján 2018. április 8-án (va-
sárnap) 15.00 óráig pedig attól a szava-
zatszámláló bizottságtól lehet igényelni, 
ahol a választópolgár a névjegyzékében 
szerepel.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazó-
körben „hagyományos módon” nem szavazhat, 
kizárólag mozgóurnával!

 
Személyes adatok kiadására vonatkozó 

szabályok:
A jelöltek és a pártok a választópolgárok 

megkeresése céljából megkaphatják a név-
jegyzékben szereplő választópolgárok nevét 
és lakcímét.

A választópolgároknak lehetősége van arra, 
hogy megtiltsák az adataik kampánycélú ki-
adását, továbbá lehetőség van arra is, hogy a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartásból is 
megtiltsa az adatainak kiadását.

Külképviseleten történő szavazás
A külképviseleti névjegyzékbe való felvé-

telre irányuló kérelmet a szavazóköri név-
jegyzékben szereplő, a szavazás napján, kül-
földön tartózkodó választópolgár nyújthat be. 
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre 
irányuló kérelemnek a szavazás kitűzését 
követően, legkésőbb 2018. március 31-én 
(szombaton) 16:00 óráig kell megérkeznie 
a lakóhely szerint illetékes választási 
irodához. Ugyaneddig az időpontig külkép-
viseleti névjegyzékbe vett választópolgár mó-
dosíthatja korábbi kérelmét, és ennek alapján, 
a külföldön történő szavazására egy másik 

külképviseletet jelölhet meg, illetve vissza-
vonhatja korábbi kérelmét annak érdekében, 
hogy a magyarországi lakcíme szerinti sza-
vazókörben szavazhasson.

A külképviseleti szavazás helyéről és 
idejéről szóló bővebb tájékoztatás a Nem-
zeti Választási Iroda honlapján érhető el.

Átjelentkezés másik szavazókörbe az 
országgyűlési választások idején:

Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják 
be, akik, a szavazás napján Magyarországon, 
de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő he-
lyen kívánnak szavazni.

A kérelmet választópolgár lakcíme 
szerint illetékes helyi választási irodá-
ban lehet intézni legkésőbb a szavazást 
megelőző péntek (2018. április 6-án) 16.00 
óráig.

A helyi választási iroda vezetője (vagyis a 
jegyző) nem papíralapú igazolást ad ki, ha-
nem közvetlenül felveszi a választópolgárt 
az érintett szavazókör névjegyzékébe.

Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely 
szerinti jelöltekre lehet szavazni!

 
Amennyiben további kérdésük van az 

országgyűlési választásokkal kapcsolat-
ban, kérem, forduljanak hozzánk biza-
lommal az alábbi elérhetőségek egyikén:

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hi-
vatal Helyi Választási Irodája
Fülöpi Kirendeltség
4266 Fülöp, Arany János u. 19. sz.

Kissné Terdik Erzsébet 
aljegyző, HVI vezető helyettes
e-mail: fulop.jegyzo@gmail.com
Tel: 52 596 – 032

Almási Györgyné HVI tag
Illés Éva HVI tag
E-mail: fuloponk@freemail.hu
Tel. 52 596 027

Fülöp, 2018. március 18. 

Dr. Csősz Péter 
HVI vezető megbízásából

Kissné Terdik Erzsébet 
HVI vezető helyettes

Önkormányzati 
hírek

Tájékoztató a 2018. évi 
országgyűlési választásokhoz

Építsünk egy nagy-nagy pocakos hóembert!

Farsang az óvodában

SZÜLETÉSEK

Fábián Roland Richárd 
2018. február 8.

Juhos Tamás Márk 
2018. március 15.

Köszöntjük őket!

HALÁLOZÁSOK

Szoboszlai Jánosné 
2018. január 28.

Horváth János 
2018. január 29.

Szőke József 
2018. január 30.

Nagy Mihályné 
2018. február 2.

Csák István 
2018. február 5.

Kocsárdi János 
2018. február 9.

Jánszki Józsefné 
2018. február 20

Emléküket kegyelettel  
megőrizzük!

Anyakönyvi hírek
Mentovics Éva:  

Közeleg már farsang farka

„Közeleg már farsang farka,
vigadj velünk, nosza, rajta!

Öltözz te is maskarába,
siessünk a maszkabálra!

Maszkot véve, jelmezt húzva
bocsássuk a telet útra!

Ha nem menne jószerével,
kergessük el dobpergéssel!”

https://hu.wikipedia.org/wiki/Áder_János
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarország_köztársasági_elnöke
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarország_köztársasági_elnöke
mailto:fuloponk@freemail.hu
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Húsvéti készülődésTi ne féljetek! Pünkösd ünnepére

A töviskorona, amit Jézus vi-
selt jelképe lehet minden gonosz-
ság és rossznak. Ám ha az Isten 
oldaláról közelítjük meg, akkor 
megható szimbóluma az irántunk 
tanúsított isteni szeretetnek. Eb-
ből adódóan bár a bűn fonta, de a 
szeretet hordozta, mi is a szeretet 
jelképévé szeretnénk alakítani. 
Ezért a nagyböjti időszakban a 
vasárnapi szentmisére ellátoga-
tó gyerekek az oltár előtt kitett 

töviskoronára virágszirmokat 
helyezhetnek el. Minél több 
szirom lesz, annál egyértelműbb 
lesz az üzenet. A legtöbb szirmot 
elhelyező gyerekeket jutalom-
ban részesítjük. Áldott Húsvéti 
készületet kívánunk!

Eiben Tamás   
a Néri Szent Fülöp Katolikus 
Általános Iskola spirituálisa 

„Az asszonyokat pedig így szólí-
totta meg az angyal: Ti ne féljetek! 
Mert tudom, hogy a megfeszített 
Jézust keresitek. Nincsen itt, mert 
feltámadt, amint megmondta. 
Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, 
ahol feküdt.” (Máté evangéliuma 
28, 5-6a)

A hét első napjának hajna-
lán a két Mária elment, hogy 
megnézze a sírt. Útjuk során 
a halál birodalma felé mentek, 
és nem tudták, hogy az élet 
és az öröm vár reájuk. Nem 
tudták, hogy egészen más-
ban lesz részük, mint amire 
számítottak. Ezt azonban 
csak akkor tudták meg, ami-
kor meghallották az angyali 
üzenetet, és amikor „Jézus 
szembejött velük”.

Sok reménytelen, sötét útja van 
a mi életünknek is. Ha egyszer 
a két Mária útját járod, és arra 
gondolsz, hogy minden elveszett, 
hogy a temető a végső út, és nincs 
tovább, gondolj erre az útra. Mert 
Jézusnak mindig van hatalma 
szembejönni velünk.

      Sokszor mi is lemondunk az 
életről, a boldogságról, az öröm-
ről. Többször elkeseredünk, de az 
is előfordul, hogy megkeseredünk, 
ízetlenné válunk. Értéktelennek 
és feleslegesnek érezzük magun-
kat. Sokszor elkedvetlenítenek 
minket a kudarcok, a nehéz 
életkörülmények, a kilátásta-
lan jövő. Ha pedig már életünk 
utolsó harmadában járunk, úgy 
érezzük, hogy megöregedtünk, 
eljárt felettünk az idő, semmi 
értelme valami újba kezdeni. 
Várjuk a halált, a véget. Csak azt 
érezzük, hogy betegek vagyunk, 
hogy rosszul érezzük magunkat, 
hogy nincs étvágyunk és szinte 
kifordul a szánkból az étel. Azt 
látjuk, hogy nem történik semmi 
körülöttünk, megfojt a magány, 
megöl az unalom. Minden meg-
szokottá vált az életterünkben. 
Azt gondoljuk, hogy minden 

elveszett, és nincs tovább ezen 
az úton. Pedig van! Mert Jézus 
ezen az úton szembejön velünk. 
Vegyük észre, hogy Jézus Krisz-
tus által minden megváltozott, 
és ma is minden megváltozik. A 
két Máriához hasonlóan a halál 
birodalma felé megyünk, de az 
élet és az öröm vár reánk. „Ti ne 
féljetek!” Keressétek a feltáma-
dott Jézust!

     DE merjük-e keresni Őt? Vagy 
félünk a találkozástól? Hiszen az 
asszonyok is féltek. Hiába mond-
ta az angyal, hogy „ne féljetek”, 
ők örömmel ugyan, de mégis 
félelemmel futottak, hogy meg-
vigyék a hírt a tanítványoknak. 
Sőt miután magával Jézussal ta-
lálkoznak, leborulnak előtte és 
átölelik lábát, még akkor is félnek.

Mi is félünk. Félünk Őt keresni, 

félünk a találkozástól. Félünk a 
haláltól, mert nem tudjuk, hogy 
mit kell átélnünk általa. Félünk 
egymástól, mert mindenki iránt 
bizalmatlanok vagyunk. Félünk 
a jövőtől, mert bizonytalan és 
kilátástalan. Félünk a múlttól, 
nehogy kiderüljön rólunk valami, 
amit szívesen titokban tartanánk. 
Egyszerűen fogalmazva: félünk 
mindentől. Nem merünk változ-
tatni az életünkön, ragaszkodunk 
a megszokott dolgokhoz, a ruti-
nos szokásokhoz. Belenyugszunk 
mindenbe. Minden úgy jó, ahogy 
van. Azt hangoztatjuk, hogy: „én 
úgysem tudok tenni semmit, túl 
kicsi, túl kevés vagyok ahhoz, 
hogy megváltozzanak a dolgok.” 
Ez igaz, mert az ember a maga 
erejéből világrengető dolgokra 
nem képes. De amit igazán meg 
kellett tenni, azt Krisztus már 
elvégezte. Meghalt a kereszten, 
és feltámadt a halálból. Nekem 
csak Őt kell megkeresnem és 
befogadnom a szívembe! Ez az 
én döntésem, csak rajtam múlik, 
más nem teheti meg helyettem. 
És ettől nem kell félnem, mert ez 
egy ajándék az Istentől, a kegye-
lem ajándéka. Amely az öröm felé 

A mi Urunk Jézus Krisztus fel-
támadása után negyven napon 
keresztül többször is megjelent 
és  találkozott apostolaival és 
tanította őket. Most már meg-
értették szavait, a rá vonatkozó 
írások beteljesedését, hiszen a 
feltámadás fényében minden 
oly tiszta és világos lett előttük, 
hogy az apostolok szinte ver-
sengtek egymással, hogy melyi-
kük szolgálhatja odaadóbban a 
közéjük visszatért Mestert, me-
lyikük tudja inkább elfeledtet-
ni a maga korábbi esendőségét, 
megalkuvását, gyávaságát.

Jézus szavaira, “Menjetek tehát, 
tegyetek tanítványokká mind a 
népeket…” /Mt 28,19/, most már 
örömükben nyilván azonnal útnak 
is indultak volna, hogy elvigyék a 
megváltás Örömhírét a föld végső 
határáig, ha a Mester nem figyel-
meztette volna őket: „Maradjatok 
a városban, amíg fel nem öltitek a 
magasságból való erőt” /Lk 24,49/. 
És akkor visszaemlékezhettek Jé-
zus azon szavaira, melyet Az Utolsó 
Vacsorán mondott nekik: „A Vigasz-
taló pedig, a Szentlélek, akit az Én 
nevemben küld az Atya, az minden-
re megtanít titeket, és eszetekbe 
juttatja mindazt, amit mondtam 
néktek” /Jn 14,26/.

Amikor Jézus a Mennybe emelke-
dett az Atyához, az elválás ténye már 
nem fájt a tanítványoknak, hanem 

„örömmel tértek vissza Jeruzsálem-
be”/Lk 24,52/, és „mindnyájan egy 
szívvel- lélekkel buzgólkodtak az 
imádkozásban és könyörgésben”/
ApCsel 1,14/, várva a megígért Vi-
gasztalót, akitől erőt nyernek majd 
küldetésük teljesítéséhez.

„ 1Amikor elérkezett pünkösd nap-
ja, ugyanazon a helyen mindnyájan 
együtt voltak. 2Egyszerre olyan zú-
gás támadt az égből, mintha csak 
heves szélvész közeledett volna, és 
egészen betöltötte a házat, ahol ül-
tek. 3Majd lángnyelvek jelentek meg 
nekik szétoszolva, és leereszkedtek 
mindegyikükre. 4Mindannyiukat 
eltöltötte a Szentlélek, és külön-
böző nyelveken kezdtek beszélni, 
úgy, ahogy a Lélek szólásra indította 
őket. 5Ez idő tájt vallásos férfiak 
tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég 
alatt minden népből. 6Amikor ez 
a zúgás támadt, nagy tömeg verő-
dött össze. Nagy volt a megdöbbe-
nés, mert mindenki a saját nyelvén 
hallotta, amint beszéltek. 7Nagy 

meglepetésükben csodálkozva kér-
dezgették: „Hát nem mind galileaiak, 
akik ott beszélnek? 8Hogyan hall-
ja hát őket mindegyikünk a saját 
anyanyelvén?

14Péter a többi tizeneggyel elő-
lépett, és zengő hangon beszédet 
intézett hozzájuk: 

22Izraelita férfiak! Halljátok meg 
szavamat! A názáreti Jézust az Is-
ten igazolta előttetek a hatalmas 
csodákkal és jelekkel, amelyeket 

– amint tudjátok – általa vitt végbe 
köztetek. 23Ezt az embert az Isten 
elhatározott terve szerint kiszol-
gáltattátok, és gonosz kezek által 
keresztre feszítve elveszejtettétek. 

24Az Isten azonban feloldotta a ha-
lál bilincseit és feltámasztotta.

36Tudja meg hát Izrael egész háza 
teljes bizonyossággal, hogy az Isten 
azt a Jézust, akit ti keresztre feszí-
tettetek, Úrrá és Krisztussá tette!” 

37E szavak szíven találták őket. 
Megkérdezték Pétert és a többi 
apostolt: „Mit tegyünk hát, embe-
rek, testvérek?” 38„Térjetek meg 

– felelte Péter –, és keresztelkedjék 
meg mindegyiktek Jézus Krisz-
tus nevében bűnei bocsánatára. 
És megkapjátok a Szentlélek aján-
dékát. 39Mert az ígéret nektek és 
fiaitoknak szól, meg azoknak, aki-

ket – bár távol vannak – meghívott 
a mi Urunk, Istenünk.” 40Még más 
egyéb szavakkal is bizonyította ezt, 
és buzdította őket: „Meneküljetek 
ki ebből a romlott 

nemzedékből!” 41Akik megfo-
gadták szavát, megkeresztelked-
tek. Aznap mintegy háromezer lélek 
megtért.”/ApCsel.2.f./

Természetesen a Szentlélek léte 
és munkája nem pünkösddel kezdő-
dött. A Biblia második mondatában 
már olvasunk róla: a világ teremtése 
előtt „Isten Lelke lebegett a vizek 
felett” / Ter. 1,2/. A Szentlélek volt 
jelen a világ teremtésénél is, az egy-
ház születésénél is, és Ő munkálja 

az egyes ember újjáteremtését és 
közösségek életét. 

Jóval pünkösd előtt, az Ószövet-
ség idejében is kaptak már emberek 
a Lélek erejéből.Akkor azonban csak 
egyes kiválasztottaknak adta Is-
ten a Lelket, bizonyos általa kijelölt 
nehéz feladatok elvégzésére. Így 
kapták ezt az ajándékot a próféták, 
egy-egy király vagy más valaki, aki 
által Isten el akart végezni valamit.

Pünkösd óta annyiban más a hely-
zet, hogy Jézus Krisztusban Isten 
mindenki számára hozzáférhető-
vé tette ezt az ajándékot, aki hisz 
Őbenne. Aki Jézust hittel befogadja 

a szívébe, az megkapja a Szentlélek 
ajándékát. A Szentlélek bizonyossá 
teszi a keresztény embert arról, hogy 
Jézus által újra Isten gyermekévé 
lett, és visszakapta mindazt a sok 
jót, amit Istentől elszakadva, a bűn 
miatt elveszítettünk

Az ilyen ember új életet, örök éle-
tet kap Istentől

Ez történt pünkösdkor az apos-
tolokkal. Az az Isten, aki mint 
Mindenható, Teremtő és Gond-
viselő Atya jelentette ki magát az 
Üdvtörténetben, egészen közel jött 
hozzájuk és hozzánk az Ő Fiában, 
Jézus Krisztusban, s pünkösdkor 
Ő lépett hozzájuk még közelebb: 
egészen a lényükbe, a szívükbe, s 
belülről kezdte irányítani őket. 
Ezért lettek félénkekből egyszerre 
bátrakká, ezért lett olyan mondani-
valójuk, ami az emberek gondolko-
zását megváltoztatta, azért tudtak 
erővel prédikálni és csodákat  tenni, 
mert Jézus élt bennük az Ő Lelke 
által, s ez a Szentlélek változtatta 
meg őket, és kezdte használni őket 
mások javára, Isten dicsőségére.

A pünkösdi esemény éppen úgy 
egyszeri és megismételhetetlen, 
mint Jézus Krisztus kereszthalála, 
feltámadása és mennybemenetele. 
Aki tehát „új pünkösdről” beszél, 
nem a Szentírás szerint gondolkozik. 
Nincsen új pünkösd, mint ahogyan 
nem lehetséges új karácsony vagy 
húsvét sem.Azonban Isten azóta 
is adja Szentlelkét mindazoknak, 
akik a Szentháromságos Egy Isten-
re megkeresztelkednek, és hisznek 
benne.

Adja, ahogyan a háromezer ember 
megkapta pünkösdkor a Szentlélek 
ajándékát. A szentírási  leírásban 
pontosan megfigyelhetjük hogyan 
hallgatták Szent Péter prédikációját, 
rádöbbentek elveszett voltukra és 
megvallották bűneiket. Utána pedig 
szakítottak velük, megkeresztel-
kedtek,  hittel elfogadták Jézustól 
bűneik bocsánatát és  megkapták a 
Szentlélek ajándékát. Amennyiben 
mi is igy teszünk, akkor bennünket 
is ugyanaz a tüzes lelkület fog eltöl-
teni,mint az első pünkösd boldog 
népét és minket is betölt a Szenlélek 
kegyelme.

Áldott Pünkösdi Ünnepeket 
kivánok  Fülöp lakosságának!

Márku János 
plébános
Csenger

mutat, és legyőz minden félelmet. 
Az az igazi öröm, hogy van mellet-
tem Valaki, és ez a Valaki mindig 
velem van. Teljes szívből szeret 
engem, és nyugodtan rábízhatom 
magam.

DE hol keressük Őt? „Menjetek 
el, adjátok hírül atyámfiainak, 
hogy menjenek Galileába, és ott 
meglátnak engem.” Hogy hol van 

„Galilea”? Hol van az a hely, ahol 
megtaláljuk Jézust? 

Nem kell Őt keresni, hiszen 
szembejön velünk. Nap, mint nap 
szembejön velünk embertársa-
inkban, mert Ő mindannyiunk-
ban ott van. Amikor találkozunk 
valakivel, akkor Vele találkozunk. 
Amikor elfordulunk valakitől, 

akkor Tőle fordulunk el. Ami-
kor valakinek a szemébe nézünk, 
akkor az Ő szemébe nézünk. Ezt 
tartsuk szem előtt! Fedezzük fel 
egymásban Őt, hiszen ott lakozik 
szívünkben! Ott van benned is.

Nem kell tehát Jézust keresni, 
csak felismerni és felfedezni az 
emberekben, hiszen szembejön 
velünk nap, mint nap. Ha ezt 
megtesszük, akkor bizonnyal 
megváltozik az életünk, meg-
változik minden. A félelem felett 
pedig diadalt arat az öröm, az az 
örömhír, hogy feltámadott Jézus, 
feltámadott a Szeretet, az Igazság 
és a Béke.

Komor Csaba
református lelkipásztor

A Fülöpi Hírek, Fülöp község kéthavonta megjelenő közéleti lapja
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2018.március 14-én, szerdán délben a 
fülöpi Néri Szent Fülöp Katolikus Általá-
nos Iskola tornatermében közös községi 
megemlékezést tartottunk a 170 évvel ez-
előtt történt forradalom és szabadságharc 
kitöréséről. Mudra Éva pedagógus köszön-
tötte a megjelenteket, és a Himnuszunk 
közös eléneklése után Garai Annamária 
osztályfőnök felkészítésével az iskola 5. 
osztályos diákjai elevenítették fel ezen 
jeles nap eseményeit.

A tanulók jóvoltából mi is egy kicsit a törté-
nelem részesei lehettünk, hiszen együtt do-
bogott a lábunk az előadó diákokkal, mikor a 
Nemzeti Dal versszakainak utolsó sorait hall-
hattuk: „Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok 
tovább nem leszünk!” A szereplők előadták 
Himnuszunkat is, 
nagyon szép volt, 
ahogy minden egyes 
versrészt más-más 
diák szavalt el, majd 
az utolsó versszakot 
együtt, lelkesen szó-
nokolták a hallgató-
ságnak. Öröm volt 
látni és hallani az 
5. osztályos tanulók 
előadását, hiszen 
általuk egy rezdü-
lésnyit mi is „forra-
dalmároknak” érez-
hettük magunkat. 
Köszönjük szépen a 
nagyszerű műsort, 
mely program a Szózat meghallgatásával és 
éneklésével zárult!

Március 15-e a magyar emberek számára 
mindig is a szabadság iránti vágyat fejezi ki. 

Petőfi Sándor naplójában többek közt a követ-
kezőket írta: „Oh szabadságunk, édes kedves új-
szülött, légy hosszú életű e földön, élj addig, míg 
csak él egy magyar; ha nemzetünk utolsó fia 
meghal, borulj rá szemfedő gyanánt...” Hazánk 
fiai mindig is ragaszkodtak az önállóságunk-
hoz, anyanyelvünkhöz, magyarságunkhoz. Ha 
ez nem így történt volna, nem létezhetnénk már 
itt a Kárpát-medencében 1100 év óta. A jó Isten 
a magyar nemzetbe nyughatatlan, hazaszerető 
szívet teremtett. A lázadás lángja felgyullad 

lelkünkben, bármikor „szolgasorba” akarnak 
minket kényszeríteni, egyszerűen nem arra 
születtünk, hogy idegen nemzetek által elnyo-
mott megalkuvó „emberek” legyünk. Reméljük, 
a mai fiatalság tovább viszi a nemzedékek sora 
óta szívünkbe égetett hazafiasságot, és átadja 

majd azt a minket követő generációknak is.
„Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!”

Török Tamás  

Zih Imre és házastársa, Kelemen Magdolna 2018. január 
20-án nagy napra ébredt, hiszen házasságuk 50. évforduló-
ját ünnepelték. A fél évszázad alatt mindvégig kitartottak 
egymás mellett, s ezalatt a hosszú idő folyamán az örömök 
és nehézségek egyaránt erősítették elkötelezettségüket, 
és ezen a szép jubileumon is büszkén vállalják az akkor 
kimondott IGEN szót! A szeretet az elmúlt évek alatt sem-
mit nem vesztett erejéből, ugyanazzal a derűs mosollyal 
néznek ma is szeretett társukra! Kérjük a jó Isten áldását 
az aranylakodalmas házaspárra!

Közelgő 
nagyrendezvények

Április 14. (szombat) - 15:00
VIII. Fülöpi Gasztronómiai 

és Kulturális Fesztivál
Művelődési Ház

Június 9. (szombat)
V. Fülöpi Fogathajtó Verseny
Fülöp-Bánháza, Dózsasor (lovaspálya)

Márciusi ifjak a fülöpi iskolában

Aranylakodalom

Hólabda

Piskóta:
25 dkg liszt, 35 dkg porcukor, 10 dkg vaj, 8 tojás, 2 ek kakaópor, 1 cso-
mag vaniliáscukor, 1 csomag sütőpor, 3 dl tej, 10 dkg kókuszreszelék

Krém: 
6 púpozott evőkanál lisztet 4 kanál kristálycukrot, egy tojást és fél 
liter tejet sűrű krémmé főzünk, majd hagyjuk kihűlni. 25 dkg mar-
garint kikeverünk 15 dkg porcukorral, és a kihűlt krémet apránként 
hozzákeverjük. 

Máz:
5 dkg margarint, 10 dkg étcsokit egy kanál vizet vízgőzben összeol-
vasztunk.

Elkészítés:
8 tojás sárgáját habosra keverünk 35 dkg porcukorral, apránként 
hozzáadunk 7 evőkanál forró vizet, majd a kakaót, a sütőport, és 
kanalanként 25 dkg lisztet. Jól kidolgozzuk, majd óvatosan, - hogy 
össze ne törjön – hozzáadjuk a tojások kemény habját. Kivajazunk 
és lisztezünk két azonos nagyságú tepsit, elfelezzük a masszát, a 
tepsikbe simítjuk, és előmelegített sütőben, közepes tűznél 25-30 
percig sütjük. A tepsiben hagyjuk kihűlni. A kihűlt tésztalapokból 
pogácsaszaggatóval karikákat lyukasztunk ki, kettőt összeragasztunk 
krémmel, oldalát is megkenjük, és kókuszreszelékbe hempergetjük. 
Ezután elkészítjük a mázat, és a labdák tetejére fél evőkanálnyit 
csorgatunk.

Mercs Valéria

KEREKES KÁROLY:

A kereszt

Keresztet a földön minden ember kap,
az egyik kisebbet, a másik nagyobbat.
Szülessen kunyhóba, avagy palotába,
el van készítve az ő keresztfája.
Az a csoda azután, hogy senki sem látja,
milyen nagy a másik ember keresztfája.
Van, ki könnyen hordja, még nevetni is tud,
míg a másik zokog és a földre rogy.
Van, ki büszkén viszi, hisz senki sem látja,
hogy vérzik a válla és sebes a háta.
Van, aki alázattal és lehajtott fővel
viszi a keresztjét,...krisztusi erővel.
Van, aki mogorva, zúgolódva viszi,
minden sarkon megáll, ha lehet, leteszi.
Van, aki dicsekszik, örül, ha megszánják,
hazug könnyek sokszor áztatják orcáját.
Van, aki keresztjét más vállára rakja,
abban a hiszemben, hogy vissza nem kapja.
Van, aki félrenéz, hol jobbra, hol balra,
segít embertársán, ő segít, te balga.
Én a keresztemet fiatalon kaptam,
elfogadni, hej, sehogy sem akartam.
Sírtam, lázadoztam, még össze is törtem.
Oh, csodák csodája! Összenőtt előttem.
Azután felvettem, gyenge vállaimra,
 tudtam, hogy elkísér hűen a síromba.
Tövises utakon elgyengült a lábam,
vittem a keresztem, meggörbült a hátam.
Elestem, felkeltem, így ment éveken át,
vittem és cipeltem a nehéz keresztfát.
Elmentem messzire, idegen országba,
oda is elkísért a keresztem fája.
Akiket szerettem, azok egytől egyig,
azok kigúnyolnak, lettek ellenségeim.
Tövis koszorúmat a fejemre nyomják,
könnyeim patakját szélesebbre ássák.
Mivel keresztemet nehéznek tartottam,
azért még hozzá egy fakeresztet kaptam.
Oda van téve gyermekem sírjára,
egyből kettő lett a keresztem fája.
Már megöregedtem, hajam fehér lett,
de az én keresztem súlya nem lett könnyebb.
Naponta növekszik a keresztem súlya,
vagy én lettem gyengébb, s a vállam nem bírja.

Ó sokszor, de nagyon szeretném letenni,
azt hiszem, tovább már nem is lehet vinni.
Vérzik a szívem, lelkem roskad össze,
de az én keresztem hű hozzám örökre.
Cirenei Simon, ki vinni segíted.
A jó Isten áldjon meg érte Tégedet.
Amikor meghalok, eltemetnek engem,
letűzik síromra nagy, nehéz keresztem.
Bocsásd meg Jézusom, hogy zúgolódva vittem,
és most visszaadom néked a keresztem.
Csak azt az egyet kérem Tőled, én Istenem,
lelkemet vedd Hozzád Magadhoz az égben.

Fajszi Éva ajánlásával

Joghurtos süti
 

Hozzávalók: 

• 350 g joghurt (2 pohár 
175-g-os joghurt!)

• 175 g napraforgó olaj (1 
joghurtos pohár!)

• 3 bögre cukor (bögre=-
joghurtos pohár)

• 4 bögre rétesliszt
• 1 csomag sütőpor
• 1 csomag vaníliás cu-

kor
• 1 csipet só
• 50 dkg málna vagy 

bármilyen gyümölcs 
• 1 ek porcukor (a tete-

jére)
• 4 db tojás

Elkészítés:

A joghurtos pohár a mérce.
A tésztához a hozzávalókat 2-3 perc alatt robotgéppel simára keverjük.
Kikent, lisztezett tepsibe öntjük.
A tetejére egyenletesen rászórjuk a gyümölcsöt.
Előmelegített sütőben 20-30 percig sütjük.
Míg forró, megszórjuk porcukorral.
Ha kihűlt, lehet szeletelni.

Kocsárdiné Juli

Gasztronómia rovat
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