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GASZTRONÓMIA

Községünk hagyományos karácsonyi ünnepsége 2018. december 23-án került megren-
dezésre a legszebb ruhájában - karácsonyi díszekkel - tündöklő Fülöpi Művelődési Házban.

 2. oldal >>

Karácsony Kupa 2018

Fülöpön régi hagyománya van a kará-
csonyi időszakban a helyi iskola torna-
termében megtartott futballtornának, 
de tavaly sajnos különböző okok miatt 
elmaradt ez a rendezvény.

Idén Fülöp Gyulával közösen elha-
tároztuk, hogy megszervezzük a Ka-
rácsony Kupát, hiszen az évnek ezen 
szakaszában a távolban dolgozók is 
hazatérnek, így igazi családias hangu-
latban érezhetjük magunkat az iskola 
falai között.

3. oldal >>

Meseolvasási - verseny

Kicsit megszeppenve, de annál na-
gyobb izgalommal várták a gyerekek 
az iskolánkban meghirdetett meseol-
vasási-versenyt. A versengés egyik 
célja az alsó tagozatos tanulók olvasás 
iránti érdeklődésének felkeltése. A 
vetélkedő első fordulójában egy fel-
adatlapot kellett a 3 fős csapatoknak 
közösen megoldani. 

5. oldal >>

Interjú Rózsa Attilával

Sokszor hallottuk már a magyar nép-
ről, hogy lovas nemzet vagyunk. Ez a 
kijelentés helyes, hiszen Magyarország 
történelméhez mindig is hozzátarto-
zott a lovak iránti tisztelet és szeretet. 
Szűkebb hazánk, Fülöp község az utóbbi 
esztendőkben sokat tett a lovas kultúra 
népszerűsítéséért, hiszen nagy sikerű 
fogathajtó versenyeknek adunk otthont, 
lovas egyesület van bejegyezve telepü-
lésünkre, illetve a 2018-as év óta Rózsa 
Attila személyében országos bajnokkal 
is büszkélkedhetünk.

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

 � 15/2018. (XII. 13.) ÖR  A köztisztviselői 
illetményalap és illetménykiegészítés 
mértékének megállapításáról szóló ren-
delet tárgyalása

 � 16/2018. (XII. 13.) ÖR  .A települési 
támogatás és szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkor-
mányzati rendeletének módosításáról 
szóló rendelet tárgyalása

 � 317/2018. (XII. 13.) ÖR . A szociális célú 
tűzifa juttatásról szóló 13/2018. (XI. 16.) 
ÖR. módosítása

 � 1/2019. (I. 24.) önkormányzati ren-
delete az önkormányzati képviselők és 
bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
3/2017. (II. 15.) ÖR. módosításáról

 � 2/2019. (I. 24.) önkormányzati ren-
delete a köztisztviselői illetményalap és 
illetménykiegészítés mértékének meg-
állapításáról szóló 15/2018. (XII. 13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

 � 3/2019. (I.30.) önkormányzati rende-
lete a helyi közművelődési tevékenységről

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

 � VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karban-
tartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése tárgyában árajánlat elfogadása

 � Képviselők tiszteletdíjának módosítására 
javaslat

 � Közmeghallgatás anyagának tárgyalása
 � 2019.évi Közfoglalkoztatási programban 

részvételről döntés
 � 2019.évre a mezőgazdasági Start-munkap-

rogram támogatására 20 fő foglalkoztatá-
sa érdekében kérelem benyújtása

 � 2019.évre a Szociális jellegű program 
Start-munkaprogram támogatására 5 fő 
foglalkoztatása érdekében kérelem be-
nyújtása

 � 2019. évre a helyi sajátosság Start-mun-
kaprogram támogatására 5 fő foglalkozta-
tása érdekében kérelem benyújtása

 � Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás-
ra kiírt pályázat benyújtása (köztisztvi-
selői illetményalap)

 � Alpolgármester tiszteletdíjának megál-
lapítása

 � Tanyafejlesztési pályázat benyújtása
 � Központi Orvosi Ügyelet megállapodása
 � Téli rezsicsökkentés tűzifa beszerzési 

eljárás
 � Települési ösztöndíj pályázat kiírása
 � Hétszínvirág Biztos Kezdet Gyerekház 

szakmai program elfogadása
 � Tűzifa vásárlás természetbeni szociális 

ellátás céljára
 � Szociális célú tűzifa kérelmek elbírálása

Községünk hagyományos karácsonyi ünnep-
sége 2018. december 23-án került megrendezésre 
a legszebb ruhájában - karácsonyi díszekkel 

- tündöklő Fülöpi Művelődési Házban.
A változatos és színvonalas ünnepi műsorban 

közreműködött a Fülöpi Óvoda, a Néri Szent Fü-
löp Katolikus Általános Iskola és a Piros Mályva 
Népdalkör. A színpadi előadások sorát az óvo-
dások Betlehemi játéka nyitotta, ami egyszerre 
nyújtott szórakoztató és megható élményeket 
számunkra, majd az ünnepköszöntés hagyo-
mányait felelevenítve Csillagozást láthattunk 
az általános iskola tanulóitól. Folytatásként két 
táncos koreográfia következett. Az óvodások 
pörgős, mulatságos táncát az „I will follow him” 
című aláfestéssel (az Apácashow című filmből) 
az iskolások táncos előadása követte.

Ezt követően a Néri Szent Fülöp Katolikus 
Általános Iskola diákjai és a Piros Mályva Nép-
dalkör tagjai közös produkcióval leptek meg 
bennünket. A misztériumjáték dramatikus, pár-
beszédes, énekes cselekményei Jézus Krisztus 
születésének történetét mutatta be a kedves 
jelenlévőknek.

A színpadi műsorokat követően Hutóczki Pé-
ter polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket, 
illetve osztotta meg velünk ünnepi gondolatait. 
Mint fogalmazott, a karácsony különös és egyedi 
varázsa, hogy ilyenkor valamennyiünket ösz-
szeköt a szeretet. Ezen szeretetből erőt merítve 
tegyük túl magunkat a múlt nehézségein, és 
egymást segítve, boldogan, nagy odaadással és 
lelkesedéssel álljunk a jövő kihívásai elé. Továbbá 
polgármester úr büszkeségét fejezte ki, hogy fü-
löpi lakosként kis közösségünkkel az idei évben 
is együtt küzdöttük le nehézségeket. Ünnepi 
beszédének végén községünk vezetője a saját 
maga, valamint Fülöp Község Önkormányzata és 
Képviselő-testülete nevében áldott, békés kará-
csonyi ünnepeket kívánt mindenkinek, valamint 
a színpadon található Betlehemi lánghoz invitált 
minden kedves jelenlévőt, hogy gyújtsanak egy 
mécsest és vigyék haza a szeretet lángját.

Karácsonyi műsorunk azonban itt még nem 
ért véget, ugyanis az Önkormányzat dolgozóiból 
álló hagyományőrző csoport egy meglepetésmű-
sorral kedveskedett az ünnepségen résztvevők 
számára. A csoport a hagyományaink, kultúránk 
ápolása, őrzése, továbbadása céljából kifejezet-
ten az ünnepekre fókuszálva alakult. Az öt fős 
társaság jóvoltából, egy kiváltképp jó hangulatú 
és színvonalas Betlehemi pásztorjátékot láthat-
tunk és hallhattunk.

A produkciót követően, a mécsesek életre kel-
tése közben a nagyteremben kötetlen beszélgetés 
vette kezdetét, az Önkormányzat jóvoltából tea, 
forralt bor, és kalács elfogyasztásával.

Végezetül a korábbi évekhez hasonlóan a Mű-
velődési Ház előtt felállított jászol előtt, a Piros 
Mályva Népdalkör vezetésével közös énekléssel 
zártuk az ünnepséget.

A közös ünneplés felejthetetlen élményeit, 
valamint a jókívánságokat köszönjük, Hutó-
czki Péter polgármester úrnak, köszönjük a 
szervezőknek, az Önkormányzat dolgozóinak, 
a Képviselő-testület tagjainak, a felkészítő peda-
gógusoknak és mindazoknak akik hozzájárultak 
az esemény létrejöttéhez.

„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.”

/részlet: Ady Endre - Karácsonyi rege/

Jekk Gergő

Önkormányzati 
hírek

Karácsonyi ünnepség

SZÜLETÉSEK
Lőrincz Gergő 2019. február 4
Köszöntjük őket!
HÁZASSÁGOK
Takács Orsolya és Oláh József
2019. január 5.
Lakatos Vivien és Balogh Dániel
2019. február 16.
Szívből gratulálunk!

HALÁLOZÁSOK
2018. december 15. Iratosi Józsefné
(sz. név: Gorzsás Ilona, született: 1928. 08. 05.)
2018. december 26.  Szanyi Józsefné
(sz. név: Litvák Julianna, született: 1927. 10.17.
Emléküket kegyelettel megőrizzük!
HONOSÍTÁS
2019. február 15-én állampolgársági esküt tett 
Muscas Anton és Muscas Irina.
Gratulálunk!

Anyakönyvi hírek
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A hagyományokhoz hűen, a 2018-as évben is 
szilveszteri mulatsággal zártuk községi rendez-
vénysorozatunkat. A Fülöpi Művelődési Ház 2018. 
december 31-én, este hatkor nyitotta ki kapuit a 
helyi, valamint a kicsiny falunkba érkező ven-
dégek előtt.

A  folyamatosan érkező vendégek jó fülöpi szo-
kás szerint üdvözlőitalban részesültek, aminek 

elfogyasztása után, este hét óra magasságában 
Hutóczki Péter polgármester úr köszöntötte a 
jelenlévőket. Polgármester úr köszönetet mondott 
mindazok számára, akik -e jeles nap helyszínéül 
településünket választották, továbbá sajnálatát 
fejezte ki, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel 
nem tudott mindenki eljönni.

Este fél nyolc magasságában vette kezdetét a 
Békéscsabai Jókai Színház művészeinek produk-
ciója. A minden korosztály számára szórakoztató, 
két felvonásból álló komédia, méltóképpen meg-
alapozta az est hátralévő részét.

Az előadást követően finomabbnál finomabb 

ételekből álló svédasztalos vacsora várta a ven-
dégeket. Volt itt minden mi szem-szájnak ingere. 
Ki-ki fogyaszthatott különféle sülteket, sajtot, 
gombát, töltött káposztát, pörköltet, salátákat, 
desszerteket…

A vacsorát követő talpalávalót Szabó Zsolt biz-
tosította. A pörgős dallamokra hamar megtelt a 
tánctér, ahol ropták kicsik és nagyok, fiatalok és 

idősek, párok és egyedülál-
lók.  A zenész rendületlenül 
húzta, csak a tombolasorso-
lás állította meg ideiglenesen, 
aminek során számos értékes 
ajándék talált gazdára.

Folytatásként, a vendé-
gekkel történő közös vissza-
számlálást követően, hagyo-
mányainkhoz hűen pontban 
éjfélkor együtt énekeltük el a 
Himnuszt. Majd pedig Hutó-
czki Péter polgármester úr új-
évi jókívánságainak átadása 
után, közös pezsgőzésre invi-
tált minden kedves jelenlévőt.

A közös koccintás, illetőleg 
az újévi jókívánságok átadása 
után ismételten megteltek az 
asztalok ízletes ételekkel. A 

bőséges éjféli menü elfogyasztása után, hajnalig 
tartó tánccal zártuk a rendezvényt.

A sikeres és emlékezetes szilveszteri mulatság 
létrejöttét köszönjük Hutóczki Péter polgármester 
úrnak, Fülöp Község Önkormányzatának és Kép-
viselő-testületének, köszönjük a szakácsoknak 
és segítőiknek, a szervezőknek, és mindenkinek 
aki bármilyen formában hozzájárult a sikeres 
lebonyolításhoz.

Ünnepeljünk együtt 2019 utolsó napján is!

Jekk Gergő   

2019. január 13-án a Debrecen-Nyíregy-
házi Egyházmegye vezetője, Palánki Ferenc 
megyéspüspök atya látogatott Fülöpre, és 
szentmisét celebrált Eiben Tamás plébániai 
kormányzó atyával együtt a szép számban 
megjelent híveknek a római katolikus temp-
lomban.

Püspök atya az ünnepélyes bevonulás 
után kiemelte, hogy tavaly volt az egyház-
megye alapításának 25. évfordulója, és ez 
alkalomból elhatározta, hogy végigláto-
gatja a hatósága alá tartozó egyházközsé-
geket. Ez a vizitálás egyébként is kötelező 
5 évente, s a mai napon érkezett el az ideje, 
hogy Nyíracsád és Fülöp római katolikus 
egyházközségeinek kánoni látogatása meg-
történjen. Főpásztor atya elmondta, ennek 
a vizitációnak nem az ellenőrzés, hanem a 
segítség a célja.

A mai evangéliumban Jézus Krisztus 
megkeresztelkedésének a történetét hall-
gathattuk végig, és egyházmegyénk vezetője 
szentbeszédében is kitért erre a szakaszra. 
Püspök atya Lukács evangélista szavait 
idézte: „A nép feszülten várakozott. Mind-
nyájan azon töprengtek magukban, vajon 
nem-e János a Krisztus. Ezért János így 
szólt hozzájuk: Én csak vízzel keresztel-
lek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb 
nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó 
megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel 
fog benneteket megkeresztelni.”

Főpásztor atya kitért Varga László kapos-
vári megyéspüspök atya mondatára, mely 
szerint a nem hívő emberek azért nem hisz-
nek Istenben, mert még nem találkoztak 

Szilveszteri mulatság a
 Művelődési Házban

Püspöki szent-
mise a fülöpi 

római katolikus 
templomban

Fülöpön régi hagyománya van a karácsonyi 
időszakban a helyi iskola tornatermében megtar-
tott futballtornának, de tavaly sajnos különböző 
okok miatt elmaradt ez a rendezvény.

Idén Fülöp Gyulával közösen elhatároztuk, 
hogy megszervezzük a Karácsony Kupát, hiszen 
az évnek ezen szakaszában a távolban dolgozók 
is hazatérnek, így igazi családias hangulatban 
érezhetjük magunkat az iskola falai között.

Már novemberben meghirdettük a tornát, me-
lyet eredetileg 8 csapat részvételével terveztünk, 
de olyan nagy volt az érdeklődés, hogy 12 gárda 

nevezését fogadtuk el, és két hatos csoportba 
osztottuk azokat.

December 22-én, szombaton elérkezett a nagy 
nap, és reggel fél 9-kor megkezdődtek a küzdel-
mek az A jelű csoportban. A 6 csapatból 4-en 
folytathatták a tornát a negyeddöntőkben, ezért 
nagy csatákat láthattunk délelőtt, csakúgy, mint 
a kora délután játszó B csoport mérkőzései alatt is. 
A mai nap folyamán a Sörkert és Lászlófalvi Éva 
ügyvezető felajánlása által elkészített babgulyás 
nemcsak finom volt, hanem igazi „megújuló ener-
giaforrást” biztosított a már fáradó, vagy éppen 

még a játékot elkezdő 
focisták számára. A ne-
gyeddöntők, elődöntők, 
és a helyosztók óriási 
izgalmakat tartogat-
tak, melynek során volt 
olyan meccs is, ahol az 
5 perces hosszabbítás 
sem volt elegendő egyik 
fél győzelméhez, ezért 
félpályás üres kapura 
rúgások döntöttek a 
továbbjutás sorsáról. A 
Karácsony Kupát végül 
a minden mérkőzését 
megnyerő, magabizto-
san játszó Jekk Gergő 
által vezetett csapat 

nyerte az Usztics István irányította gárda előtt. 
A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Hamza 
Tamás által dirigált csapat állhatott fel. Úgy gon-
dolom, a mai napon minden résztvevő győztesnek 
érezhette magát, hiszen a torna igazi családias 
hangulatban zajlott le, jól érezte magát minden-
ki. Az esemény rangját jelzi, hogy Svájcból és 
Kanadából az ünnepekre hazatérő barátaink is 
sportoltak, és velünk töltötték ezt a napot.

Köszönjük szépen a felajánlásokat Hutóczki Pé-
ter polgármester úrnak, a helyi önkormányzatnak, 
a csapatoknak és a Sörkertnek, akik hozzájáru-
lásukkal is sokat segítettek a torna színvonalas 
lebonyolításában. Köszönjük szépen Popovics 
Ferencnének, a Néri Szent Fülöp Katolikus Ál-
talános Iskola igazgatónőjének a lehetőséget a 
tornaterem használatára, Popovics Dánielnek 
pedig a rendezésben való sok segítséget. Hálásak 
vagyunk Bányai Imrének és Fülöp Gyulának 
a szervezésben való munkájáért, és köszönet 
illet minden résztvevőt, hogy szebbé varázsoltuk 
egymás napját, és jól éreztük magunkat. Nemes 
és sportszerű küzdelem volt! Tavasszal, 2019. 
március 15-én szeretnénk megszervezni szeretett 
barátunk, Sándor Tamás emlékére egy terem-
tornát, mely hagyományteremtő szándékkal, 
minden esztendőben megrendezésre kerülne!

Török Tamás

Karácsony Kupa 2018
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Interreg V-A Románia-Magyarország Prog-
ram által finanszírozott

„A közösségi együttműködési fejleszté-
se Fülöp és Érbogyoszló között kulturális 
és sport rendezvények által”  című ROHU-
268 (Közösségek együtt) projekt

Pályázat teljes költségvetése: 67.900 euró

Pályázat tevékenységei: menedzsment, kom-
munikáció, közösségi és kulturális közös ren-
dezvények, közös sport rendezvények és közös 
szakmai rendezvények.

Projekt időtartalma: 2018.12.01. – 2019.11.30.

A rendezvény kezdetén Hutóczki Péter 
Fülöp Község polgármestere köszöntötte a 
nyitórendezvény vendégeit, majd felkérte a 
rendezvény megnyitására Tasi Sándor urat 
a HBM Önkormányzat alelnökét. Alelnök 
úr megnyitó beszédében visszaemlékezett 
a ROHU-s projektek előző ciklusban történő 
előkészítésére, amiben mint önkormányzati 
képviselő már aktívan részt vett. Örömét fe-
jezte ki, hogy Fülöp község Érbogyoszlóval 
ilyen szinte napi kapcsolatot, igazi testvér-
települési viszonyt ápol. Elmondta, biztos 
benne, hogy a támogatás jó helyre kerül, 
azt hatékonyan mindkét település közössé-
gének javára fogják felhasználni. Biztosí-
totta a résztvevőket arról, hogy a múltbeli 
tapasztalatai alapján a projektben szereplő 
rendezvények legalább olyan színvonalúak 
és sikeresek lesznek, amilyeneket ő maga is 
már Fülöpön megszokott.

Alelnök úr a ROHU-s projekten túlmenően 
beszélt Fülöp községet és a térséget érintő 
egyéb nagyobb fejlesztésekről (pl. 48-as szá-
mú főút felújítása) valamint említést tett a 
Magyar Faluprogram nyújtotta lehetősé-
gekről.

Ezt követően Kócza István Érbogyoszló 
polgármestere köszöntötte a megjelenteket, 
majd Dr. Kres Tünde Tímea projektmenedzser 
mutatta be a projektet a pályázat előkészíté-
sétől, a tartalmán keresztül, a résztvevőkön 
át, a megvalósításig.

A projekt ismertetőt követően bemutatásra 
került a két település kulturális, sport és kö-
zösségi élete valamint a kulturális csoportok, 
közösségek, egyesületek, épített örökség és 
látnivalók. Ezt követően a résztvevők közösen 
ebédeltek, amely alatt tovább folytatódott 
kötetlen formában a projekt megvalósításával 
kapcsolatos egyeztetés.

Tóthné Ratku Zsuzsanna   

A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános 
Iskola tantestülete a geszterédi Szent Anna 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda igaz-
gatójának, Törő Andrásnak a meghívására 
a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általá-
nos Iskola pedagógusaival együtt adventi 
lelkigyakorlaton vett részt Geszteréden. A 
szentmise után Dr. Tóth Tamás atya osztot-
ta meg velünk gondolatait az irgalmasság 
testi és lelki cselekedeteivel kapcsolatban. 

A lelki nap végén szívélyes vendéglátásban 
részesültünk, melyet hálásan köszönünk a 
házigazda geszterédieknek.Jó volt

együtt lenni és együtt felkészíteni lelkün-
ket a közelgő ünnepekre! Köszönjük a fotókat 
a nyírteleki Zagyva Klára tanárnőnek és 
Tóthné Zágon Mónikának is! 

Popovics Ferencné   

Közösségek 
együtt

Pedagógusok lelkigyakorlata

keresztény emberrel, vagy már találkoztak 
keresztényekkel. Ez alapján elgondolkodha-
tunk azon, vajon tudunk-e úgy élni, hogy egy 
kívülálló számára is kétségtelen legyen, ez 
az ember igenis láthatóan Krisztus hívő, s 
vonzóvá tudja tenni ezt az életformát mások 
számára is. Jézus Krisztus karácsonykor az-
zal lepett meg minket, hogy gyermekként jött 
a világra, s nem egy ítélkező királyként jelent 
meg köztünk, hiszen egy csecsemőtől senki 
sem tart, és Jézus nem akarta, hogy féljünk 
Tőle. A Megváltó megkeresztelkedésekor a 
vizet szentelte, tisztította meg, hiszen sok 
ember mosta le a keresztség által a bűnét ott 
a Jordánban, melyeket Ő magára vett. Sokan 
mondták magukról a világtörténelemben, 
hogy „nekem igazam van”, vagy „én az igaz-
ságot képviselem”, de csak Jézus jelentette 
ki magáról, hogy „Én vagyok az út, az igazság 
és az élet.” Isten nem azért szeret minket, 
mert jók vagyunk, hanem azért, hogy jók le-
gyünk, jobbá váljunk. Megyéspüspök atya 
homíliájának végén arra kérte a jó Istent, 
hogy keresztényhez méltó életet tudjunk élni.

A püspöki áldás előtt Eiben Tamás atya 
megköszönte püspök atyának a szentmise 
celebrálását és a velünk való együttlétet, majd 
településünk és egyházközségünk nevében 
Hutóczki Péter polgármester úr és Hutóczki 
Imre önkormányzati és egyházközségi képvi-
selő köszöntötték egyházmegyénk vezetőjét.. 
Püspök atya megköszönte a kedvességet, és 
reményét fejezte ki, hogy a következő látoga-
tása nem a kötelezően előírt öt év múlva fog 
megtörténni, hanem hamarabb is találkozha-
tunk vele településünkön és templomunkban. 
Elmondta, meglátása szerint Tamás atyát jó 
helyre helyezte szolgálni, hiszen mindkét 
helyen egy hitében erős, templomba járó, ösz-

szetartó közösséggel találkozhatott. A szent-
misét követően főpásztor atyát a fülöpi és 
nyíracsádi meghívott vendégekkel közös 
ebédre várta településünk önkormányzata 
és a helyi római katolikus egyházközség a 
Művelődési Házban.

Köszönjük püspök atyának a látogatást, és 
a híveknek szóló megerősítő szavakat, és vár-
juk vissza szerény, de meghitt otthonunkba. 
Kérjük Isten áldását főpásztorunkra, hogy 
még sokáig tudja szolgálni a mennyei Atyát 
és a reá bízott híveket!

Török Tamás   
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Az ünnepek előtt nagyon nagy sikere volt 
a karácsonyi kézműves foglalkozásunknak.

Örömünkre nagyon sok szülő tisztelte meg 
jelenlétével rendezvényünket! Köszönet érte!.. 
Mindenki a saját kezűleg elkészített kará-
csonyi kézműves termékét (adventi koszorú, 
asztali dísz, decoupage doboz) haza is vihet-
te. (Van aki többet is vitt!) A kellékeket az 
EFOP - 1.3.7-17-2017-00239. sz. pályázatnak 
köszönhetően tudtuk a résztvevők számára 
ingyenesen biztosítani. E pályázat eredmé-
nyeképpen jövőre ismételten lehetőségünk 
lesz ezt a közösségfejlesztő programot meg-
szervezni. A hangulat nagyon családias volt! 
A Felföldi szülők olyan kedvesek voltak, hogy 
két doboz édességet és üdítőt is hoztak aján-
dékul, gondolván a nagy munkában megszom-
jazókra és megéhezőkre. Az iskolánk pedig a 
résztvevők számára ásványvizet biztosított. A 
foglalkozás végén a gyerekekkel együtt eléne-
keltük a Darabont Sándor bácsitól tanult dalt: 
"Áldásoddal megyünk, megyünk innen el..."

Ha belegondolok abba, hogy karácsonykor 
hány fülöpi család szobáit díszítette az itt 
elkészített dekoráció, igazán melegség van 
a szívemben!!

Popovics Ferencné   

Vízkereszthez kapcsolódva szokás, hogy a 
pap meglátogatja és megáldja az otthonokat. 
Így történt ez január 7-én, hétfőn a diákok, 
pedagógusok és alkalmazottak második ott-
honában, a Néri Szent Fülöp Katolikus Álta-
lános Iskolában is, ahol Eiben Tamás atya, az 
egyházi intézmény spirituálisa végigjárta az 
épületet, és az újonnan megáldott szentelt-
vízzel megszentelte iskolánkat. A szertartás 
részeként felírta az ajtók szemöldökfájára az 
évszámot és a latin áldásformula, a Christus 
Mansionem Benedicat (Krisztus áldja meg 
e házat) szavak kezdőbetűit.

Kicsit megszeppenve, de annál nagyobb 
izgalommal várták a gyerekek az iskolánkban 
meghirdetett meseolvasási-versenyt. A ver-
sengés egyik célja az alsó tagozatos tanulók 
olvasás iránti érdeklődésének felkeltése. A 
vetélkedő első fordulójában egy feladatlapot 
kellett a 3 fős csapatoknak közösen megoldani. 
A vegyes korosztályú csoportokat 2., 3. és 4. 
osztályos tanulók szervezték meg önállóan, 

csapatuknak közösen nevet is adtak, majd 
lelkiismeretesen felkészültek a megméret-
tetésre. A diákok fegyelmezetten és teljes 
mértékig együttműködve oldották meg a 
feladatokat.

Mercs Róbertné 

Adventi készülődés együtt a szülőkkel

Meseolvasási-versenyVízkereszt ünnepe 
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Tehetünk-e valamit a nagyböjti „nem vagyok olyan, 
mint” betegsége ellen

Nagyböjti előkészület időszakára gyakran 
szokták idézni a vámos és farizeus evangéli-
umi szakaszát. Talán ezt azért is teszik, mert 
megtalálható ebben a szakaszban egy olyan 
tartalmi közlés szándéka, amely nem csak a 
magukat vallásos emberek számára mond valami 
lényegeset, hanem mindenki számára: úgy tűnik 
ugyanis, hogy vannak bennünk mélyen olyan 
közös tulajdonságok, amelyek gátolhatnak egy 
előkészületben, de olyanok is, amelyek viszont 
segíthetnek minket, függetlenül bármilyen elő-
készületi időszak ’nagyböjt’ jellegétől. Vizsgál-
juk meg, hogy mi is az a böjt, milyen mentalitás 
gátolhat minket annak pozitív gyakorlásában, 
és keressünk olyan javaslatokat, amelyek segít-
ségünkre lesznek a böjti időszakban.

A vámos és farizeus – szándékosan fordítom 
meg a megszokott sorrendet, hiszen általában a 

’farizeus és a vámos’ címet adják ennek az elbe-
szélésnek, éppen azért, mert a vámost tisztelet 
illeti meg a viselkedése miatt – ismert történeté-

be való bevezető mondat jobban sem indulhatna. 
Azonnal megjelöli a célszemélyt, egyben már 
megelőlegezi a következményeket is: „Az elbi-
zakodottaknak, akik meg voltak róla győződve, 
hogy igazak, s a többieket megvetették”(Lk 18,9). 
Egy új kaszt létrejöttének vagyunk a tanúi, akik 
saját maguk osztályát egy téves gondolkodás-
módra alapozták, amelyet most meg szeretnénk 
vizsgálni. Meg kell említeni, hogy a böjtölés maga 
az csak egy véletlen egybeesés, csak egy ürügy, 
egy keret, amely kifejti a farizeusok – ez az új 
kaszt – hibás gondolkodásmódját. A jó hír már 
a legelején, hogy ezt a téves gondolkodásmódot 
ki lehet javítani, a rossz hír ellenben az, hogy mi 
is abba a téves gondolkodásba – még rosszabb 
esetben cselekvésformába, magatartásmódba – 
eshetünk könnyedén, mint maguk a farizeusok. 
Tehát mindenki értse magára az elbeszélés első 
sorát: mi vagyunk a célszemélyek, akik téves 
gondolkodásmódon alapulva elbizakodottak le-
hetünk, könnyen meg tudjuk vetni a másikat! Mi 

vagyunk a farizeusok új kasztja!
A böjt elsősorban önmagunk fejlesztését jelenti 

az értékek - különösen a legfőbb érték, az értékek 
forrása, Isten – távlatában és ez az önfejlesztés 
nem mennyiségbeli, nem számbeli, hanem mi-
nőségi jellegű. Mondhatnánk, a farizeus rosszul 
kezdi, rossz a start, hiszen a böjt meghatáro-
zásában is téved: bár önmaga fejlesztését tűzi 
ki, de nem az értékekkel, nem az Istennel való 
kapcsolatában, hanem egyedül és kizárólag az 
önmagával való torzított viszonyában. Önma-
gát helyezi központba, önközpontú, és ebben az 

’elég vagyok önmagam számára’, ’önmagammal 
egészen megvagyok elégedve’ gondolkodásmód-
jában a másik ember vagy Isten csupán eszköz, 
ezért van az, hogy azt is megkockáztatja, hogy 
elkezdi ezzel az önelégült, elbizakodott, felfújt, 
nárcisztikus énjével összehasonlítgatni a másik 
embert (ez az első hibája), amihez semmilyen 
vallásos, de nem vallásos embernek nincsen 
joga: „Nem vagyok olyan, mint…”(Lk 18,11). A 

A szokásosan a hónap első hétfőjén szentmisén vett részt az iskola minden tanulója. 
Most ez a szentmise majdnem egybeesett „Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepével”. 
Osztályonként 1-1 gyertyát kaptak a diákok, melyeket - a többi gyertyával együtt- Eiben 
Tamás atya megszentelt. A szentmise végén mindnyájan Balázs áldásban részesül-
tünk, melyet abból a célból kaptunk, hogy elkerüljön bennünket a torokbetegség és 
mindenféle betegség.

Popovics Ferencné

2019 január hónapjában a Magyar Vö-
röskereszt Debreceni Szervezetétől intéz-
ményünk rengeteg játékot, könyvet kapott. 
Az elsősöknek plüss játékot, a 2-3-4. osztá-
lyosoknak egy-egy plüss játékot és egy-egy 
könyvet tudtunk adni az adományból. A 
felsősök egy-egy tollal lettek gazdagabbak 
a támogatás segítségével. Egy nagy doboz 
adományt az óvodások részére is eljuttat-
tunk, de bőven maradtak játékok az alsós 
napközikben is. 

Hálásan köszönjük a Magyar Vöröske-
reszt Debreceni Szervezetének a részünkre 
juttatott adományt! 

Popovics Ferencné   

Vöröskereszt 
adományok Gyertyaszentelő szentmise
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hiteles böjt kizárja az összehasonlítgatást, az 
önmagunk ’mérceként’ való beállítását, hiszen 
Isten előtt mindannyian egyenrangúak vagyunk, 
egy szinten vagyunk, egyrészt teremtmények, 
másrészt bűnre hajlamosak. Az igazi mérce Is-
ten, Akivel viszont nem tudjuk magunkat ösz-
szehasonlítgatni, a különbség köztünk és közte, 
enyhén szólva aránytalanul nagy! A böjt nem 
összehasonlítgatást kíván meg, hiszen az nem 
segít az önfejlesztésünkben, hanem küzdelmet, 
harcot és elsősorban önmagunkkal! 

Sajnos korunk embere utálja a harcot, a küz-
delmet, főleg ha azt önmagával kell megvívnia, 
inkább szereti önmagát kényeztetni, önmagával 
ellenni, önmagát dicsérgetni, és ne feledjük, ön-
magát másokkal összehasonlítgatni. Önmagamat 
összehasonlítgatni másokkal meg lehet tenni 
a fotelből, sőt egy okostelefonról is, még csak 
fel sem kell kelni, állni hozzá. Más a helyzet 
az önmagunkkal való küzdelemmel: meg lehet 
benne izzadni, lehet gyötrődni, el lehet benne 
fáradni! Sajnos korunk keresztény emberét is 
megfertőzte ez az összehasonlítgatás, ez a ’nem 
vagyok olyan, mint a másik’ betegsége. Nagyon 
ideillőnek tartom egy olasz írónő szavait: „Az 

Egyház is elhagyta a küzdelem gondolatát. Az 
önmagunkban megtalálható rossz jótól való 
megkülönböztetésének – és az azzal való kitartó 
küzdelemnek - képessége helyett a jó szándék 
mindenki számára elfogadható elképzelését 
hagyja nekünk…Krisztus a tisztátalan léleknek 
azt mondja:’hallgass és távozz’. Nem azt mondja 
neki, hogy a legfontosabb az lenne, hogy öleljük 
meg egymást és akarjunk jót egymásnak. Az 
Evangélium arra hív, hogy küzdjünk a rosszal, 
ne pedig tangót táncoljunk vele…Mi lenne akkor, 
ha az emberek legbelül, legmélyebb énjükben 
küzdenének és a küzdelem által fejlődnének, 
növekednének?”(Susanna Tamaro, Un cuore 
pensante, 167-168). Igen, jó lenne ha a mai korunk 
elkényelmesedett, önmagát másokkal össze-
hasonlítgató embere megtanulná, elsajátítaná 
az önmagával való küzdelmet is, mert csak így 
fejlődhet, növekedhet, nem csak hitében, de 
emberségében is! 

A farizeus az első, a ’nem vagyok olyan, mint…’ 
hiba elkövetése után azonnal elköveti a máso-
dikat is (elvégre ilyenek vagyunk, lecsúszik az 

első falat, már könnyebben csúszik a második 
is). Biztosan nagy matematikus zseni lehetett, 
hiszen elkezd szorozni és osztani, számolgat, 
miután már egyszer összehasonlítgatott. Nem 
elég sohasem kijelenteni, hogy ’gondoljanak már 
engem jobbnak a másiknál’, hanem meg is kell 
ezt a ’jobbnak’ valóságát számszerűen határoz-
ni. Kell egy ráadás is! Nem elég kijelenteni azt, 
hogy az én házam ’jobb’, ’nagyobb’, mint a má-
siké, hanem hozzá kell tenni, hogy amíg az övé 
csak 65, addig az enyém 135,5 négyzetméter! 
A farizeus így gondolkodik: „Kétszer böjtölök 
hetenként, mindenemből tizedet adok.” Na ez 
már döfi! Szám szerint is meghatározza, miben 
jobb, több, hatalmasabb a másiknál. 

Korunk embere is imádja a számokat! Az előbb 
idézett írónő mondja, hogy ha már korunk embere 
nem érti valójában mi is az a küzdelem, akkor 

’álküzdelmeket’, ’álharcokat’ generál, hadat üzen 
a látható dolgoknak, amelyekkel mindennap né-
miképpen kapcsolatban van, így elkerüli ezzel a 
manőverrel az igazi küzdelmet azzal a tényleges 
ellenséggel, ami láthatatlan és benne van. Mint 
jó környezetvédő és fitneszpárti hadat üzen a 

„tömérdek hulladéknak és a túlsúlynak”(U.o. 

166). Mind a hulladékot, mind a testsúlyt le-
het méricskélni, mintha környezetünk és saját 
testünk urai lennénk! De hol is marad a belső, a 
láthatatlan ellenség, ami ellen valójában küzdeni 
kellene, hogy fejlődhessünk? Hát az nincs, nem 
látható, nem mérhető, ezért nincs helye sem! Ami 
számszerűleg kifejezhetetlen, az nem létezik. 
Minden szép, jó, igaz, csodálatos, főképpen és 
személy szerint a saját farizeusi életemben. És 
még azzal jönnek, hogy lenne bizony javítanivaló, 
fejlesztenivaló, kiigazítandó bennem! Ugyan 
már! A böjttel kapcsolatos második hiba tehát 
a számolgatás, a méricskélés. Nem elég össze-
hasonlítani, számoljunk is tehát. Ez már így egy 
dupla ráadás!

Amint már a legelején is megmondtuk, van 
jó hír is, azaz ki lehet javítani ezeket a böjttel 
kapcsolatos téves, farizeusi elképzeléseket. 
J.B.Peterson, kanadai pszichológus arról érte-
kezik, hogy a világban fellelhető káosz, zavar, 
rendetlenség ellen egyféleképpen lehet küzde-
ni: szabályokat kell kialakítanunk, és ez mint 
keret megóvja életünket. Persze nem arról van 

szó, hogy merev, rugalmatlan, változtathatatlan 
szabályokat hozzunk létre, hanem azok bizo-
nyos ideig, bizonyos körülmények között kijelölt, 
követendő útként szolgáljanak (J.B.Peterson, 
12 szabály az élethez. Így kerüld el a káoszt). 
Peterson 12 szabályából nagyon ideillőnak ta-
lálok kettőt: „A saját múltunkhoz hasonlítsuk 
magunkat, ne mások jelenéhez”; „Tegyünk rendet 
a magunk háza táján, mielőtt a világot kritizál-
juk”(U.o.119-146 és 181-194). Az összehasonlít-
gatást Peterson pszichikailag is hibásnak tartja. 
Mai világunkban felosztanak mindent a sikerre 
és a kudarcra, melyek között nem létezik középút. 
Ez téves gondolkodásmód, hiszen a győztes nem 
visz mindent, és oda vezet, hogy „Talán túlbe-
csüljük, amink nincs, és alábecsüljük, amink 
van”(U.o.122). Inkább alakítsuk ki magunkban 
azt a mentalitást, hogy „valamiben nagyon jók 
vagyunk, másban középszerűek, a többiben egye-
nesen szörnyűek”(U.o.). Az összehasonlítgatással 
az a legnagyobb baj, hogy nem tartja fontosnak 
a folyamatos fejlődést! Az összehasonlítgatás 
ellenszere a gondos megfigyelés, tanulás, ön-
vizsgálat, amihez mindenképpen őszinteség 
és alázat kell: önmagunkat saját múltunkhoz 
kell hasonlítani! Peterson szerint kis döntése-
ket érdemes hoznunk és kis célok kitűzésével 
kell kezdenünk: „Ötszáz kis döntésből, ötszáz 
kis tettből áll a nap, a mai és az összes többi. El 
tudnánk-e érni egyik-másikkal jobb eredményt? 
Jobbat a saját magánvéleményünk, saját egyéni 
mércénk szerint? Össze tudnánk-e hasonlítani 
a saját, személyes holnapunkat a saját szemé-
lyes tegnapunkkal?...Kis célokkal kezdjük! Ne 
akarjunk rögtön túl sokat magunkra vállalni, 
vegyük figyelembe a limitált tehetségünket, a 
csalási hajlamunkat, a neheztelés terhét, no meg 
a képességünket, hogy kibújjunk a felelősség alól! 
Így a következő célra törekedjünk: a nap végén 
legyen egy picit jobb az életünk, mint tegnap 
volt.”(U.o.129-130). Tehát Peterson tanácsa az 
összehasonlítgatás helyett az önvizsgálat, vagy 
ha már mégis összehasonlítunk, akkor azt ön-
magunkkal tegyük meg! 

Peterson egy másik javasolt szabálya: „Te-
gyünk rendet a magunk háza táján, mielőtt a vilá-
got kritizáljuk!” Akik a gonoszt megtapasztalják, 
valószínűleg kísértést éreznek, hogy továbbad-
ják, folytassák. Így vagyunk ezzel mi is! Azokat, 
akik velünk rosszat tesznek, utánozhatjuk, azaz 
folytathatjuk a gonosz továbbadását, például a 
bosszúval, amely szinte számszerűsíthetővé 
válik, mert ’a másiknak meg kell tanulnia azt, 
hogy nekem mennyi szenvedést okozott, s ha 
nem tanul az első alkalomból, majd tanulni fog 
a másodikból’. Ugyanakkor „a gonoszból jót is 
lehet tanulni…az emberi szívben a jó uralkodik 
a rossz fölött”(U.o.187-188). A számszerűsítés, 
tehát az a tendencia, hogy a rossz, a gonosz tet-
teit megszámolhassam, nem vonatkozhat a jóra, 
a jó cselekményre, hiszen az számolhatatlan, 
mérhetetlen, végtelen. Ebben rejlik a farizeus 
második hibája, számolni szeretné azt, amiről 
úgy véli, hogy jó, pozitív cselekedet! A számolható, 
mérhető rossznak, károkozásnak mentalitását 
ráviszi a jóságra, amely mérhetetlen, végtelen, 
hiszen annak a forrása Isten. 

Sajnos korunk embere is szívesen beáll a kri-
tizálók sorába: együtt szidják a világot, a rend-
szert, a politikát meg a globális felmelegedést, a 
klímaváltozást és persze a meteorológiai előre-
jelzéseket, így láthatatlanul is, de továbbadják a 
gonoszt. Majd ezt számszerűsítik, statisztikákat 
emlegetnek, számokkal játszadoznak. Peterson 
szerint nem lenne szabad beállni ezen kritiku-
sok soraiba, hanem inkább tegyük fel ezeket a 
kérdéseket önmagunknak: „Véget tudok-e vetni 
hibáimnak? Helyre tudom-e hozni most a kárt, 
amit a múltbeli kudarcaim okoztak?”(U.o. 189). 
Nézzünk először körül saját házunk táján és 

„ne akarjuk átformálni az államot, amíg a saját 
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2018. utolsó negyedévében Bálega Sándorné és 
Lelesz Györgyné bánházi lakosok a 95., míg 2019. 
február 12-én Hutóczki Györgyné Deák Ferenc 
utcai lakos a 90. életévét töltötte be. Ezen szép 
életkor megélése során sok örömet és bánatot, 
fájdalmat megéltek ünnepeltjeink, de kitartásuk, 
akaratuk révén mindig törekedtek a jóra, és ez 

segítette őket a hosszú évek alatt minden idő-
szakban. Hutóczki Péter polgármester úr, Fülöp 
Község Önkormányzata, és kicsiny településünk 
lakói nevében köszöntjük őket, Isten áldását, 
és jó egészséget kívánunk ünnepeltjeinknek 
és szeretteiknek!

Ratku János és Szabó Erzsébet 2019. január 
28-án ünnepelték 60. házassági évfordu-
lójukat. Gyémántlakodalmuk alkalmából 
Hutóczki Péter polgármester úr, Fülöp Köz-
ség Önkormányzata, és településünk lakosai 
nevében köszöntjük őket. 60 év hosszú idő, 
de az egymás mellett való kitartás, és a sok 
türelem segítségével együtt győzték le a ne-
hézségeket, és közösen örültek az ünnepek-
ben. Isten éltesse a jubiláló házaspárt, és 
kérjük, adjon a gyémántlakodalmosoknak, 
és szeretteiknek jó egészséget!

Mándoki Tibor és Rácz Mária 2018. október 
26-án ünnepelték 50. házassági évforduló-
jukat. Ezen fél évszázad megerősítette őket 
egymás iránti szeretetükben, és a ragaszko-
dásban, mely átsegítette őket  a nehézségek 
leküzdésében is. E jeles nap alkalmából kö-
szöntjük őket Hutóczki Péter polgármester 
úr, Fülöp Község Önkormányzata, és telepü-
lésünk lakói nevében. Kérjük Isten áldását 
az aranylakodalmas házaspárra, és egyúttal 
jó egészséget kívánunk az ünnepelteknek és 
szeretteiknek egyaránt!

2018. december 29-én nagy nap virradt 
Sóvári János és házastársa, Kerekes Margit 
számára, hiszen ezen a napon ünnepelték 
házasságuk 50. évfordulóját. Egymás melletti 
kitartásuk nem csorbult a hosszú évek során, 
az örömöket és gondokat is együtt élték meg 
nagy szeretetben. Ezen szép nap alkalmából 
köszöntjük őket Hutóczki Péter polgármester 
úr, Fülöp Község Önkormányzata, és tele-
pülésünk lakói nevében! Isten áldását és jó 
egészséget kívánunk a jubiláló házaspárnak, 
és szeretteiknek egyaránt!

Szatmári Imre és Kiss Margit 2018. november 
16-án nagy jubileumot ünnepeltek, hiszen ezen 
a napon 50 évvel ezelőtt kötöttek házasságot. A 
szeretet, melyet egymás iránt éreznek, a hosszú 
évek alatt csak erősödött, és ezen kitartásnak 
is köszönhető, hogy együtt tölthették ezt a szép 
évfordulót. Aranylakodalmuk alkalmából Hu-
tóczki Péter polgármester úr, Fülöp Község 
Önkormányzata, és községünk lakói nevében 
köszöntjük őket. Isten áldását kérjük rájuk, és 
jó egészséget kívánunk a jubiláló házaspárnak 
és szeretteiknek!

Aranylakodalom Gyémánt-
lakodalom

Születésnapok

életünkben rendet nem tettünk…Ha saját csalá-
dunkban nem tudunk békét hozni, hogy merésze-
lünk egy város kormányzására törni!”(U.o. 192). 
A számszerűsítést sem a másik ember, a többiek, 
a társadalom hibáival kell kezdenünk, ha már 
ennyire szeretjük a matematikát, mint az idézett 

farizeus, aki azért említi fel számszerűen a saját 
pozitív tulajdonságait – legalábbis amiről ő úgy 
gondolta, hogy pozitív -, hogy azzal is rámutasson 
a vámos, a felebarátja hibáira, gyarlóságaira! 
Kezdjük saját hibáinkkal, sebezhetőségeinkkel, 
gyengeségeinkkel a felsorolást, és azt ne nagyon 

halogassuk, még a nagyböjti időszakot sem kell 
hozzá megvárnunk: „Kezdjük el abbahagyni, azt, 
amiről tudjuk, hogy rossz! Kezdjük ma az abbaha-
gyást!”(U.o. 192). Peterson tehát két jó tanácsot 
ad számunkra a hibás farizeusi gondolkodásmód 
kijavítására: nem jó az összehasonlítgatás, de 
ha már tesszük, azt önmagunkkal, főleg saját 
múltunkkal tegyük; nem jó az, hogy szeretjük 
számszerűen felsorolni az általunk pozitívnak 
vélt tulajdonságainkat, főleg ha azt összehason-
lítgatási megfontolásból tesszük, hogy magunkat 
még inkább ’elbizakodottá’ tehessük és a másikat 
pedig ’megvethessük’, de ha mégis szeretjük a 
számokkal való bűvészkedést, azt kezdjük saját 
hibáinkkal, gyarlóságainkkal, hiszen azokba üt-
közünk lépten-nyomon, még csak a szomszédba 
sem kell érte mennünk! 

Miután megismertük, ténylegesen mi a böjt, 
milyen farizeusi mentalitás gátolhatja azt (a 

„nem vagyok, olyan mint” és a „hetente…két-
szer…tizedet”), próbáljunk meg ráhangolódni a 
nagyböjtre Peterson két jó tanácsával. Legyünk 
olyanok, mint az elbeszélés vámosa, aki nem 
hasonlítgatta önmagát senkivel és aki nem sorol-
gatta fel erényeit – mindenkinek vannak erényei, 
erősségei -, hanem csak egyszerűen azt az őszin-
te és alázatos megállapítást tette, hogy ő maga 
bűnös és rászorul Isten irgalmára, szeretetére: 

„Isten, irgalmazz nekem bűnösnek”. Küzdjünk 
mi is önmagunkkal, hogy ezt ki tudjuk mondani!

P. Dr. Török István OSBM
pap-szerzetes    
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Interjú Rózsa Attilával fogathajtó országos bajnokkal
Sokszor hallottuk már a magyar népről, 
hogy lovas nemzet vagyunk. Ez a kijelentés 
helyes, hiszen Magyarország történelmé-
hez mindig is hozzátartozott a lovak iránti 
tisztelet és szeretet. Szűkebb hazánk, Fülöp 
község az utóbbi esztendőkben sokat tett 
a lovas kultúra népszerűsítéséért, hiszen 
nagy sikerű fogathajtó versenyeknek adunk 
otthont, lovas egyesület van bejegyezve te-
lepülésünkre, illetve a 2018-as év óta Rózsa 
Attila személyében országos bajnokkal is 
büszkélkedhetünk. Ez alkalomból kértem 
Attilát egy beszélgetésre, hogy mi is jobban 
megismerhessük őt, és a fogathajtó sport-
ágról is gyarapodjon egy kicsit a tudásunk.

Attila, kérlek, néhány szóval mesélj magadról! Hol 
nőttél fel, merre jártál iskolába, és hogyan kerültél 
Fülöpre?

16 évig Nyíracsádon éltem, majd 10 évet Penész-
leken. Középiskolai tanulmányaimat Hajdúbö-
szörményben a Széchenyi István Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakiskolában gépész szakon 
végeztem. Kb. másfél éve költöztem Fülöpre. Hu-
tóczki Péter polgármester úr is ajánlotta helyet, 
azt mondta, nagyon kedves emberek laknak itt. 
Nem csalódtam szavaiban, hiszen sokkal jobban 
érzem magam ezen a településen, mint korábbi 
lakóhelyeimen. Nagyon tetszik a hely, úgy érzem, 
jó döntést hoztunk családommal, hogy ide köl-
töztünk.

Honnan gyökerezik a lovak iránti szereteted, mi-
kor kerültél kapcsolatba először ezekkel a nemes 
állatokkal?

Már gyerekkoromban több lovunk volt, mondhat-
ni, lovak közt nőttem fel.  Van olyan fényképem, 
ahol kb. kétévesen lóval vagyok lefotózva. Nagyon 
szeretem ezeket az állatokat.

A Fülöpi Hagyományőrző Lovas Egyesület tagja 
vagy. Mikor és milyen megfontolásból alapítottátok 
ezt a társaságot?

Noha az egyesület alapításakor nem voltam jelen, 
de majdnem a kezdetektől a tagja vagyok ennek az 
egyesületnek. Mivel a környéken nem volt lovas 
egyesület, úgy döntöttünk, helyben alapítunk 
egyet, s erre 2013-ban került sor.

Mióta szerepelsz versenyszerűen, és hol volt az első 
hivatalos megmérettetésed igazolt sportolóként?

Első hivatalos versenyem 2015 novemberében 
Miskolcon volt, és ettől az évtől kezdve vagyok 
igazolt versenyző.

Sokan csak felületesen ismerik a fogathajtó sport-
ágat. Elmondanád röviden a legfontosabb tudni-
valókat erről a sportágról?

Az akadályhajtásban a bólyapárok közt kell úgy 
elmenni, hogy a labdák ne essenek le, és az ala-
pidőn belül érkezzen a versenyző. A díjhajtásban 
ugyanolyan kocsival és öltözettel hajtanak, mint az 
akadályhajtásban egy nagyjából focipálya méretű 
területen, melynek két oldala és két vége be van 
betűzve. A kategória 21 különböző programból 
áll, és 4 fajta jármódban (lépés mód, rövid ügetés, 
ügetés, nyújtott ügetés) kell megtenni a pályát 
különböző vonalvezetéssel. A maratonhajtás in-
kább erőnléti szám, 7 különböző akadállyal (élő 
fa, leásott faoszlopok, vizes akadályok). Minden 
akadálynál A,B,C,D,E,F kapuk vannak. Ezeket 
a kapukat egy irányból szabad meghajtani, mely 

jobbról piros, balról fehér színű. Az áthaladás 
mindig betűsorrend szerint következik. A meg 
nem hajtott kapuba behajtás, vagy hátulról való 
meghajtása büntetőponttal, ha nincs javítva, ki-
zárással jár. Fejben ennél a szakágnál is nagyon 
ott kell lenni. Végül a kombinált akadályhajtás 
szintén maratonkocsival történik. Általában 12 
bólya (sejba) van egy pályán, és 2-3 mobil aka-
dályt állítanak fel. A bóják számozottak, a mobil 
akadályok betűzve vannak, mint a maratonhaj-
tásban. Itt a leggyorsabb a győztes, a bólyáknál és 
mobil akadályoknál levert minden egyes labda 4 
büntetőponttal jár

Fülöp-Bánházán, a Dózsa soron már 5 verseny 
került megrendezésre nagy érdeklődés mellett, 
melynek rangját jelzi, hogy az eredményei a megyei 
bajnokságba is beszámítanak.  Mi a véleményed 
ezekről a megmérettetésekről, és hogyan látod ezen 
esemény jövőjét?

Igen, a megyei bajnokságba is beszámítanak az itt 
elért eredmények, és később a megyei döntő első 
három helyezettje bekerül az országos döntőbe. 
Nagyon szép és rangos ez a verseny, sok részt-
vevővel és nézővel. Úgy gondolom, folytatni kell 
tovább. Az egyesület új tervekkel és programokkal 
áll készen mind az indulók és mind a közönség 
számára, ezzel is szeretnénk érdekesebbé, szín-
vonalassabbá tenni a versenyt.

2018. április 7-én a Békés megyei Gyulán, a Sió-
réti Lovasközpontban megnyerted a fedeles kettes 
fogathajtó C kategória országos bajnoki döntőjét, 
melyhez szívből gratulálunk. Mesélnél nekünk erről 
a nagyszerű napról?

Ez egy nagyon színvonalas verseny volt, nagyon 
sok versenyzővel. 10-12 fogathajtó volt esélyes a 
bajnoki címre, melyet kis szerencsével nekem si-
került megnyernem. Jól szervezett megmérettetés 
volt, sok nézővel, és kiváló pályával. Nagy volt raj-
tam a nyomás, hiszen az előző évben nagy esélyes 
voltam, de verseny közben balesetet szenvedtem, 
fel kellet adnom a küzdelmet sérülésem miatt. 
Ezt a versenyt nagy fölénnyel és magabiztosan 
sikerült megnyernem, bár az éles körben a kocsim 
megbillent, szerencsére nem borultunk fel, ezért 
az összevetésben inkább a biztonságra mentem, 
nehogy úgy járjak, mint az előző évi versenyen.

A bajnoki döntő megnyerése mellett mi a legszebb 
emléked, melyik versenyre gondolsz vissza a leg-
szívesebben?

A 2016. december 30-án Fábiánházán tartott 
versenyre, melyet egy előtte másfél hete vásárolt 
lóval sikerült megnyernem. Ez a lovam azóta is 
megvan. Emlékezetesek még az első versenyeim 
is, ahol igazából még a lovakat sem tudtuk nor-
málisan befogni (ez focinyelven olyan, mintha 
fordítva venném fel a sípcsontvédőt), de aztán 
idővel belejöttünk ebbe is.

Úgy hallottam, a tavalyi nyíracsádi verseny meg-
szervezésében is fontos szereped volt. Mondanál az 
ottani versenyről néhány szót?

2 társammal szerveztem ezt a versenyt, akik szin-
tén a Fülöpi Hagyományőrző Lovas Egyesület 
tagjai, név szerint Bordák Szabolccsal és Máté 
Elemérrel, de másoktól is sok segítséget kaptunk. 
Nagyon rövid idő állt a megmérettetés megszer-
vezésére, de szerencsére jó időpontot találtunk, 
jó volt a pálya, nagyon sok versenyző és néző volt. 
A közeljövőben szeretnénk majd ezt a kombinált 
akadályhajtást Fülöpön is megrendezni.

A fogathajtás nagyon költséges sport. Hogyan tudjá-
tok előteremteni a versenyeken való szereplésekhez 
szükséges anyagi összegeket? Kaptok-e segítséget 
a megmérettetéseken való részvételhez?

A fogathajtás nagyon költséges, ha az ember nem 
„okosan” csinálja.Ha megfelelő földterület áll a 
rendelkezésre, nem költségesebb a horgászat-
nál, persze nagyon sok munka kell a feltételek 
megteremtéséhez. Természetesen más szintet 
alkotnak az A és B kategóriás versenyek, több-
napos küzdelmek, ott tényleg nagyon magasak a 
költségek. Segítséget kapunk, a teljes útiköltséget 
a B és B Fuvar-Ker Kft. állja id. Bordák Szabolcs 
vezetésével.

Hol láthatunk a 2019-es esztendőben versenyezni? 
Vannak-e hosszú távú terveid, céljaid, melyeket 
szeretnél elérni ebben a nagyszerű sportágban?

Terveim szerint indulok az összes kombinált 
akadályhajtásos versenyen, illetve néhány aka-
dályhajtásban, közte Fülöpön is. Remélem, idén 
is meghívott versenyző leszek a Hortobágyi Lo-
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14. forduló:
2019. 03. 17. (vasárnap) 15:00
Fülöp SE – Hajdúsámsoni T.T.L.SZ.E.

15. forduló:
2019. 03. 23. (szombat) 15:00
Ebesi S.B.K.E.-I. - Fülöp SE

16. forduló:
2019. 03. 31. (vasárnap) 15:00
Fülöp SE – Mikepércsi KSE

17. forduló:
2019. 04. 07. (vasárnap) 15:30
Derecskei LSE – Fülöp SE

18. forduló:
2019. 04. 14. (vasárnap) 15:30
Fülöp SE – Hosszúpályi SE-II.
19. forduló:

2019. 04. 20. (szombat) 16:00
Hortobágyi LSE – Fülöp SE

20. forduló:
2019. 04. 28. (vasárnap) 16:00
Fülöp Se – Sáránd SE

21. forduló:
2019. 05. 05. (vasárnap) 16:30
Hajdúbagosi SE – Fülöp SE

22. forduló:
2019. 05. 12. (vasárnap) 16:30
Fülöp SE – Hajdúszováti SE

23. forduló:
2019. 05. 18. (szombat) vagy 2019. 05. 19.  
(vasárnap) 17:00
Delke SE (Nagyhegyes) – Fülöp SE

24. forduló:
2019. 05. 26. (vasárnap) 17:00
Fülöp SE – Bocskai SE Vámospércs

25. forduló:
2019. 06. 02. (vasárnap) 17:00
Fülöp SE – Nyírábrány

26. forduló:
2019. 06. 08. (szombat) 17:00
AQUA -GENERAL HSE (Hajdúszoboszló) 
– Fülöp SE

Hajrá Fülöp! Jó szurkolást!

A Megye III. osztály 
Északi Csoport tavaszi sorsolása

A Fülöpi Hírek, Fülöp község kéthavonta megjelenő közéleti lapja
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FÜLÖPI HÍREK

vasnapokon. Célom mindig az, hogy hozzuk a 
formánkat, amihez némi szerencse is szüksé-
geltetik, és meglátjuk, ez mire lesz elég a többi 
versenyzővel szemben. A fedeles bajnokságban 
szeretnék a dobogón végezni, és két versenyen 
( Nyíracsád, Nyírbátor) szeretnék kiemelkedő 
eredményt elérni.

Mit tanácsolnál azoknak a fiataloknak, akik esetleg 
ezt a sportágat választanák a jövőben?

A sportág és a lovak iránti szeretet megléte feltétle-
nül szükséges, aztán lehet elkezdeni a versenyzést. 
A tudás csak a gyakorlatban szerezhető meg. Úgy 
gondolom, az ember holtig tanul ebben a sportág-

ban, szakmában is. Ha nincs igazi elszántság, jó 
eredményeket elérni nem lehet. Ennek a sport-
ágnak vannak szép és rossz pillanatai is. Rossz 
időjárási viszonyok között is hajtani kell a lovakat, 
mert jó eredmény csak ilyen elszántsággal érhető 
el. Az ember akkor fogja igazán élvezni a befektetett 
munkát, ha eredményesen tud majd szerepelni.

Beszélgetésünk során szóba került, hogy meghí-
vást kaptál a Hajdú-Bihar megyei Lovas Bál és 
Díjátadó Gálára.

Igen, Hajdú- Bihar megyében minden évben meg-
rendeznek egy lovas bált, mely egyben díjátadó gála 
is, ahová a megye legjobb lovasait hívják meg. Én 
is jelölést kaptam erre a gálára, mely számomra 
nagyon megtisztelő volt. Ezen sajnos nem tudtam 
részt venni, mivel az esemény egyidőben volt a 
Fülöpi Hagyományőrző Lovas Egyesület évzáró 
összejövetelével, és én úgy döntöttem, a barátaim 
itt vannak Fülöpön ezen a rendezvényen, s ezért 
inkább a fülöpi helyszínen tartott találkozón vet-
tem részt. Remélem, a 2019-es szereplésem alapján 
is jelölni fognak a Hajdú-Bihar megyei díjátadóra.

Kedves Attila, nagyon szépen köszönöm a 
beszélgetést! Úgy gondolom, személyedben 
egy nagyon céltudatos, elszánt, ugyanakkor 
alázatos embert és sportolót ismerhettünk 
meg, mely példaértékű lehet községünk fia-
taljai számára is. A fülöpi lakosok nevében 
gratulálunk az eddig elért eredményeidhez, 
és nagyon sok sikert kívánunk a jövőben is 
neked, reméljük, tovább tudod öregbíteni 
saját magad és településünk hírnevét!

Török Tamás



2019. MÁRCIUS 11FÜLÖPI HÍREK

Közelgő 
nagyrendezvények

Május 04. (szombat)

IX. Gasztronómiai Fesztivál

Gombás szelet

Hozzávalók:

• 30dkg vöröshagyma

• 1db zöld paprika

• 80 dkg tarja

• 2dl tejföl 

• 3 ev. kanál liszt

• 30dkg gomba

• Fűszerek: pirospaprika, só, bors, delikát

• fokhagyma , petrezselyemzöld

Elkészítése:

A hagymát és a  paprikát olajon megpároljuk ,hozzáadjuk a szeletelt
gombát és a piros fűszerpaprikát. Fűszerezzük ízlés szerint. Felenged-
jük kb. 1,5 l vízzel. Hozzáadjuk a szeletelt ,kikloffolt , és serpenyőben 
elősütött hússzeleteket.
Ha jól megpuhult a hús, készítünk rá egy tejfölös habarást és petre-
zselyemzöldet  aprítunk bele. Tálalhatjuk párolt rizzsel, tésztával,-
petrezselymes burgonyával.

Jó étvágyat kívánok! 

Zöldné Szilvási Mária

Töltött burgonya
 

Hozzávalók: 

• 8-10 db közepes burgonya

• 35-40 dkg házi füstölt 
sonka

• 4 gerezd fokhagyma

• 3 db közepes vöröshagyma

• olaj

• pirospaprika, ízlés sze-
rint só, bors, ételízesítő

Elkészítés:

A burgonyát meghámoz-
zuk, megmossuk, és ka-
nállal kivájjuk a közepét. 
A sonkát és a fokhagymát apró darabokra vágjuk, majd összekeverjük, 
és ízesítjük borssal, ételízesítővel. Szükség szerint sóval. A vörös-
hagymát összevágjuk, majd pörköltalapot készítünk belőle. A kivájt 
burgonyát az apróra vágott és befűszerezett sonkával megtöltjük, 
és a pörköltalapra helyezzük, kevés vizet öntünk alá, és fedő alatt 
puhára főzzük.
Ha elkészült, ízlés szerint tejföllel, savanyúsággal, befőttel fogyaszthatjuk.

Jó étvágyat kívánok!

Ilyés József   

Gasztronómia rovat
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Püspöki szentmise a fülöpi római katolikus templomban Rózsa Attila fogathajtó országos bajnok.

Községi Karácsonyi Ünnepség – A Néri Szent Fülöp Katolikus 
Általános Iskola diákjai Községi Karácsonyi Ünnepség –Fülöpi óvodások

Szilveszteri mulatság Szilveszteri mulatság

Karácsony Kupa A Magyar Vöröskereszt Debreceni Szervezetének adományai


