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A felújított iskola 
ünnepélyes átadása

2020. szeptember első napjának 
délutánján nagyszabású eseményre 
került sor a Néri Szent Fülöp Kato-
likus Általános Iskolában, hiszen a 
megszépült, megújult épület ünne-
pélyes átadására került sor. Sport-
udvarral, külső foglalkoztatóval, 
kondiparkkal, kerékpártárolóval 
gazdagodva....

Tanévnyitó a Néri Szent 
Fülöp Katolikus Általános 
Iskolában

Szépen felöltöztetett gyermekek, 
vidám, mosolygós arcok, várakozó 
tekintetek, örömteli találkozások. 
Mondhatnánk, csak egy szokásos 
szeptember elseje, hagyományos 
tanévnyitó, elkezdődik az iskola. 
Idén az ősz első napja mégis más 
volt, mint a többi...

Dicsőség és főhajtás a 
hősöknek

A 64 éve történt forradalom és sza-
badságharc történései során, a vi-
lágon egyedülálló módon magyar 
fiatalok, gyerekek néztek szembe a 
kommunista diktatúra könyörtelen 
hatalmával. Harcoltak Budapest ut-
cáin, és adták életüket...

2020. OKTÓBER

BÚCSÚ A 
KÁPOLNÁBAN 

ARADI 
VÉRTANÚK 

SZÜRETI 
MULATSÁG 

PINDUR 
BALLAGÁS

SZENTKÚTI 
KIRÁNDULÁS

KÖNYVAJÁNLÓ  

3 6 8 9 11 13



2020. OKTÓBER2 FUL   PI HÍREK

FUL   PI HÍREK
A Fülöpi Hírek, Fülöp község kéthavonta megjelenő közéleti lapja

Felelős szerkesztők: Török Tamás, Jekk Gergő, Furó Tiborné
Szerkesztőség címe:

4266 Fülöp, Arany J. u. 21., Telefon: (52) 208-473
e-mail: fulopihirek@gmail.com

Kiadja:
Fülöp Község Önkormányzata, 650 példányban

Lapalapító:
Fülöp Község Önkormányzat Képvielő-testülete

Készült: DELA Könyvkiadó Kft. Nyomdaüzemében 
4029 Debrecen, Pacsirta u. 53.

Önkormányzati hírek

Anyakönyvi 
hírek

A Képviselő-testület az elmúlt időszak-
ban 2 önkormányzati rendeletet alko-
tott.

• 13/2020.  (IX.25.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 15.) 
Önkormányzati rendeletének módosí-
tásáról 
• 14/2020. (IX.25.) önkormányzati ren-
delete a szociális célú tűzifa juttatásról 

A Képviselő-testület  az alábbi témák-
ban hozott határozatot :

• A Fülöpi Óvoda Pedagógiai Program-
jának elfogadása
• EFOP-2.1.2-16-2018-00113 „Gyerek-
esély programok infrastruktrurális hát-
terének kialakítása Fülöp településen” 
projekt eszköz beszerzés eredmény 
megállapítása
• Gazdaságélénkítő Program keretében 
”Gyepszőnyeg előállítás Fülöpön” elne-
vezésű támogatási kérelem benyújtása
• BURSA HUNGARICA felsőoktatási 
önkormányzati  ösztöndíjrendszerhez 
történő csatlakozásról
• Gazdaságélénkítő Program keretében 
”Gyepszőnyeg előállítás Fülöpön” elne-
vezésű támogatási kérelemhez kapcso-
lódó üzleti terv  beszerzési eljárás
• Orvosi Ügyelet megállapodás
• a Vámospércs - Kistérségi Egészség-
ügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2018. évi 
beszámolójáról és a 2019. évi üzleti ter-
véről szóló előterjesztés elfogadása
• Polgármesteri jelentés, lejárt határide-
jű határozatok
• Tájékoztató a Néri Szent Fülöp Általá-
nos Iskola 2019-2020. tanévben végzett 
munkájáról, a 2020-2021. tanévre meg-
határozott főbb feladatokról
• Tájékoztató a Fülöpi Óvoda 2019-
2020 nevelési évben végzett munkájá-
ról és a 2020-2021. nevelési évre meg-
határozott főbb feladatokról

• Fülöpi Óvoda 2020/2021. évi munka-
tervének elfogadása  és az óvodai cso-
port létszám túllépés engedélyezése
• Tájékoztató a község egészségügyi 
helyzetéről, 2020. évi tervezett és végre-
hajtott szűrésekről
• Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgá-
lat 2019. évi működéséről
• Az Önkormányzati 2020. évi költség-
vetéséről szóló 4/2020. (II.15.) önkor-
mányzati rendelet módosítása

SZÜLETÉSEK

Magyar Boglárka
2020.08.30.

Ratku Csenge 
Panna
2020.10.08.

Köszöntjük őket!

HÁZASSÁGOK

Szabó Zsófia és 
Szántó Zoltán
2020.09.26

Zelenák Melitta és Szabó Zsolt
2020.10.17.

Szívből gratulálunk!

HALÁLOZÁSOK

Gulyás Sándor
2020.10.07.

Kiss Györgyné 
(sz. Kővári Julianna)
2020.10.08.

Dajnics János
2020.10.09.

Plásztán Györgyné
(sz. Horváth Borbála)
2020.10.16.

Emléküket 
kegyelettel 

megőrizzük!

• A helyi önkormányzatok működőké-
pessége megőrzését szolgáló 2020. évi 
kiegészítő támogatás benyújtásáról
• Fülöp Község Önkormányzatának 
Gazdasági Programja
• Döntés jelzálogjog törlése iránti kérel-
mekről
• Bölcsőde Fejlesztési Program” kereté-
ben új építésű bölcsőde kiviteli építési 
terveinek elkészítésére kiírt  beszerzési 
eljárásban döntés visszavonása
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Kisboldogasszony napi búcsú a bánházasi kápolnában

2020. szeptember 5-én, szombaton 
délután 3 órakor verőfényes, napsü-
téses időben került sor Bánházán a 
Kisboldogasszony napi búcsúra. Saj-
nos a világjárvány miatt a szentmisét 
követő kulturális eseményeket már 
nem tudtuk megrendezni, de égi Édes-
anyánk születésnapjáról méltóképpen 
megemlékeztünk a dombon álló szép 
kápolnában.
A szentmisét Hajdu István nyírcsaholyi 
plébániai kormányzó atya celebrál-
ta Csingi Zoltán paróchus atyával és 
Eiben Tamás plébániai kormányzó 
atyával. Homíliájában István atya el-

mondta, már 1796 óta járunk erre a 
helyre imádkozni. Az evangéliumban 
hallott családfából arra is következtet-
hetünk, hogy Isten görbe vonalakon 
is tud egyenesen írni. Meghív minket, 
hogy felé induljunk. Sokan megfeled-
keztek a végső célról, de Isten mindig 
újabb méltó embereket terelt hozzánk, 
hogy felé vezesse legfőbb teremtménye-
it. Nyugtalan szívre van szükségünk, 
hiszen Istenre van szükségünk. Jézus 
Krisztus az a személy , aki Istent és az 
embert összekapcsolja. Mindenkinek 
az örök igazságot kell keresnie, és Isten 
kegyelme az, ami megerősít bennünket. 

A Megváltót két képben látjuk itt: az 
evangéliumban a születendőt, a bejárat 
felett pedig a kereszten függőt. A szere-
tetet be kell fogadni, és tovább kell adni. 
Isten hűsége mindvégig kitart, minden 
imádságban és szentmisén odaadja 
Magát nekünk. Ő mindannyiunkért ki-
csinnyé lett, s minket is erre tanít. Ta-
nuljunk igazságban és szeretben élni. 
Magyarországon sajnos egyre kevesebb 
a gyermek. Ahol Isten van, jövő is csak 
ott van. Isten nem karddal, hanem ke-
reszttel váltotta meg a világot. Jézus 
a szenvedését, a halálát is imádsággá 
formálja kitárt karjaival. A barátságra 
mindannyian meg vagyunk hívva. Isten 
törvényei az életet biztosítja nekünk. 
A hit értékes kincs, nem tud kialudni, 
hisz azt a Teremtőnk táplálja. Ha Isten 
velünk, ki ellenünk! Imádkozzunk a 
Kisboldogasszonyhoz, aki meghallgatja 
kéréseinket, és közvetíti Szent Fiához.
A szertartás végén a himnuszok el-
éneklése előtt Tamás atya köszönetet 
mondott mindenkinek, aki segítette ezt 
a mai napot szebbé tenni, s elmondta, 
a Szűzanya mosolyog ezen a helyen 
reánk. István atyát idézve pedig örül, 
hogy ez a kápolna kiemelkedik, kima-
gaslik környezetéből, hisz így fel tu-
dunk rá nézni, s ez arra tanít minket, 
hogy mi is így cselekedjünk Istennel és 
embertársainkkal, tudjunk felfelé te-
kinteni a másikra.

Az ünnepi szentmise végén a vírus mi-
att nem a megszokott, de azért szép 
számban megjelenő híveket (Tamás 
atya is kisebb zarándoklattal érkezett 
Nyíracsádról) a képviselő tagok és ön-
kormányzati dolgozók ásványvízzel 
és pogácsával kínálták, s bizony a lép-
cső aljáról felnézve jó volt látni, hogy 
a Kisboldogasszony tényleg mosolyog 
ránk, s velünk ünnepel születésnapján.

Török Tamás  
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2020. október 18-án, délelőtt fél 12-kor 
került sor görögkatolikus templomunk 
búcsújára Krisztus Király ünnepén. A 
pandémia ellenére szép számban jelen-
tek meg a hívek, sokan érezték fontos-
nak templomunk születésnapját Isten 
házában imádkozva megünnepelni. A 
Szent Liturgia előtt a jelenlévő atyák 
megáldották a Bacsárszki Pál segítségé-
nek és hozzájárulásának köszönhetően 
felújított villamosításon átesett harang-
lábat.

A templombúcsún a Szent Liturgiát 
Szimicsku Ferenc kerületi esperes atya, 
létavértes-nagylétai paróchus atya ve-
zette Tóth Elek nyíracsádi paróchus 
atya, Sási Péter nyírábrányi paróchus 
atya, Tatai Zoltán, a nyíracsádi Szent 
Piroska Görögkatolikus Általános Isko-
la iskolalelkésze, Eiben Tamás plébániai 
kormányzó atya (aki a gyóntatásban is 
segédkezett), és természetesen Csingi 
Zoltán helyi paróchus atya celebrálá-
sával. Tatai Zoltán atya homíliájában 
elmondta, a mai evangéliumban az is-
teni igazságszolgáltatásról hallhattunk, 
amely más, mint az emberi. Ha a 2 fő-
parancsot megtartjuk (Szeresd Uradat 
Istenedet teljes szívedből, teljes lelked-
ből, teljes elmédből és minden erőd-
ből!, Szeresd felebarátodat úgy mint 
önmagadat!), mindent megteszünk az 
örök életért. Jézus nagyon sokszor be-
szél a szeretetről, hiszen ez a legfőbb 
parancs. Szent Pál is üldözte a kereszté-
nyeket, de Damaszkuszban Isten mégis 
szeretettel szólította meg, hisz az Ő ke-
gyelme óriási, s a Saulból lett megtért 

ember, a pogányok apostola később 
leírta a Szeretethimnuszt. A 10 paran-
csolat is a szeretetre épül, hisz minden 
parancshoz szeretet szükséges. Az első 
három parancs az Istenre vonatkozik, a 
többi az emberre. Az ötödik parancso-
lattól a szeretet hiányára utalnak a cse-
lekedetek. A szeretet önmagától nincs 

az emberben, Istentől kaptuk, amit táp-
lálni kell, mint egy virágot. Nem mind-
egy, hogyan szeretünk, ehhez is Isten 
mutatja a helyes utat. „Szeressétek egy-
mást! Amint én szerettelek benneteket, 
úgy szeressétek ti is egymást.” Szeresd 
az Istent, és szeresd felebarátodat! A 
gonosz azt szereti, ha feszültség van kö-
zöttünk, vigyázzunk, hogy az ördögöt 
ne engedjük magunk közé. Ha rosszat 
teszek, Jézusnak teszek rosszat. Figyel-
jünk arra, hogy minden körülmények 
között tudjunk szeretni.

A Szent Liturgia vége előtt Csingi Zol-
tán paróchus atya megköszönte a részt-
vevő atyáknak, hogy imádságaik által 
szebbé tették templombúcsúnkat, illet-
ve Hutóczki Péter polgármester úrnak, 
a helyi önkormányzatnak, az egyházi 
képviselő tagoknak, a helyi különbö-

Görögkatolikus templombúcsú
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ző felekezetű híveknek a sok segítsé-
get, mellyel igyekeztek templomunk 
születésnapját emlékezetessé tenni. A 
himnuszok, az éltetések, és az áldás 

után a sok felajánlásnak köszönhető-
en a templomhajó elején minden hívőt 
süteménnyel és ásványvízzel kínáltak 
az egyházi képviselő tagok. Reméljük, 

jövőre Isten segítségével már járvány és 
maszkok nélkül tudunk együtt ünnepel-
ni templomunk búcsúünnepén.

Török Tamás   

2020. szeptember első napjának dél-
utánján nagyszabású eseményre került 
sor a Néri Szent Fülöp Katolikus Álta-
lános Iskolában, hiszen a megszépült, 
megújult épület ünnepélyes átadására 
került sor. Sportudvarral, külső foglal-
koztatóval, kondiparkkal, kerékpártá-
rolóval gazdagodva, illetve a külső és 
belső felújítások révén az iskolánk az el-
múlt 4 év folyamán másodszor is “meg-
fiatalodva”, ragyogó ékszerként fénylik 
településünk részeként.
A Himnusz közös eléneklése után 
Kuczmog Klaudia, a debreceni Csoko-
nai Színház énekesnője, tanárnő lepett 
meg bennünket az A csitári hegyek 
alatt című népdal gyönyörű, szívet me-
lengető előadásával, Barkóczi Zoltán, 

az egyeki Szent János Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola igazgatójának zongorán való 
kíséretével. Az átadó ünnepség alatt az 
egyeki iskola  tanára, Radócz Miklós 
is többször közreműködött trombitán, 
illetve iskolásaink csíki gyermektánco-
kat (felkészítő pedagógusok: Czigléné 
Tátorján Erika és Sulina Erika), spor-
tos-táncos bemutatót (felkészítő peda-
gógus: Tóthné Zágon Mónika) adtak 
elő, és Egri Katalin 2. osztályos tanu-
ló pedig az iskolánk vezetője által át-
dolgozott, Osvát Erzsébet Új iskolánk 
című versét szavalta el modern köntös-
be ültetve, meglepetésként pedig az itt 
dolgozó pedagógusaink népi egyházi 
énekekkel ajándékoztak meg bennün-

ket. Popovics Ferencné, a Néri Szent 
Fülöp Katolikus Általános Iskola igaz-
gatónője megköszönte mindenkinek, 
aki valamilyen módon segítette az is-
kolánk megújulását, s kiemelte, hogy 
az elmúlt évek alatt nemcsak kívűlről 
szépült meg tanintézményünk, hanem 
gyermekeink belső értékben, lelkileg is 
növekedtek, és ez a legfontosabb. Böjte 
Csaba atyát idézve: “Mindenkiből tü-
relmesen ki kell szeretni a jót” nevelési 
eszköz itt is hagyott nyomokat. Palánki 
Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egy-
házmegye megyéspüspöke Vianney 
Szent János szavait ismételte, aki Arsba 
való érkezésekor azt mondta: „Uram, 
Istenem, egyetlen ember is végtelen ér-
tékű, és Te kétszázat bíztál rám”. Ez az 
iskola a legkisebb ebben az egyházme-
gyében, de itt is minden egyes gyermek 
ajándék, s a mi feladatunk, hogy gondot 
viseljünk rájuk, és az Istentől kapott ér-
tékeket növeljük bennük. Püspök atya 
ezt követően megáldotta és megszentel-
te a felújított iskolát. Soltész Miklós, a 
Miniszerelnökség egyházi és nemzeti-
ségi kapcsolatokért felelős államtitkára 
a vidék fontosságát emelte ki, hiszen a 
pandémia okozta szigorítások során 
sokan rájöttek, ez az életforma is sok 
gazdagságot hordoz magával, ezért is 
fontos, hogy támogassuk az itt élőket. A 
sport kapcsán elmondta, püspök atyá-
val is a focin keresztül ismerték meg 
egymást még az egyházi vezető pappá 

A felújított iskola ünnepélyes átadása
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„Nem könyörögtek és esedeztek kegye-
lemért, felemelt fejjel, igazuk biztos tuda-
tában álltak Haynau ítélőszéke elé…”

171 év… Pontosan ennyi idő telt el az 
1848-49-es szabadságharcban, 1849. októ-
ber 6-án történő tábornokaink kivégzése 
óta. Ferenc József osztrák uralkodó pa-
rancsára, 12 magyar honvéd-tábornokot 
és egy ezredest végeztek ki Arad városa 
mellett. 

szentelése előtt, s az iskola névadójáról 
pedig mint vidámságot sugárzó, gyer-
mekeket szerető emberről emlékezett 
meg.

Tasó László, térségünk országgyűlési 
képviselője elszomorítónak nevezte a 
világjárvány okozta helyzetet, de el-
mondása szerint sok problémát legyő-
zött már az emberiség, itt az újabb ki-
hívás, ezt is le kell gyűrni. Megemlítette 
az egyházak egyre erősödő szerepét 
társadalmunkban, és kihangsúlyozta, 
egy keresztény értékrendekeket val-
ló országban fontos, hogy a lelkeket is 
gondozzuk. Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlés alelnöke elmondta, 
pár évvel ezelőtt még az iskola meg-
mentése volt a cél, mára pedig nagy fej-

A szabadságharc előtti időszakban, az 
aradi vértanúk közül senki nem vett részt 
aktívan a politikában. A hazaszeretet vezé-
relte elhivatottságuk során, életüket adták 
a nemzetért, annak ellenére, hogy tudták, 
a magyar nemzeti önállóságért vívott harc 
végül elbukik. De mindvégig kitartottak, 
soha nem adták fel igazukat. 

Csonka hazánkon innen és túl szerte 
több száz településen, intézményben em-

lődésen ment keresztül az intézmény, 
s ehhez bizony a támogatáson kívül 
kellett a fülöpi emberek akaratereje is. 
Hutóczki Péter polgármester úr elmon-
dása szerint 2016-ban elindult egy fo-
lyamat, amit nemcsak az iskola helyben 
való maradása jelentett, hanem belső 
“megújuláson” is átesett az alma mater, 
a gyermekek lelkiekben is gyarapodtak. 
A beruházás pedig sokszorosan meg 
fog térülni, s fiataljaink hasznos tagjai 
lesznek társadalmunknak. Az ünnep-
ség végéhez közeledve Tóth János gyé-
mántdiplomás pedagógust ajándékozta 
meg államtitkár úr és polgármester úr, 
aki több mint 50 évet Fülöpön szolgált, 
tanított és nevelt, s bizony az általa ok-
tatott akkori diákok mai is hálás szív-
vel gondolnak tanár úrra. Az esemény 

lékezünk meg, rójuk le tiszteletünket az 
aradi tizenhármak előtt. Így tettek kicsiny 
falunk diákjai is, akik hagyományaikhoz 
hűen a Néri Szent Fülöp Katolikus Álta-
lános Iskolában idézték fel a múlt történé-
seit. 

Legyünk büszkék a magyar szabadság 
szentjeire, az aradi tizenhármakra.

A jobb emberré válásra, embertársaink 
tiszteletére, a gyengék megsegítésére, a 
megbocsájtásra történő folyamatos tö-
rekvés során, álljon előttünk példaként a 
tiszteletreméltó és dicsőséges emberi mi-
voltuk, illetőleg a hazaszeretet vezérelte 
magasságos tetteik.  

„Oltalmazd meg, Mindenható, az én kü-
lönben is szerencsétlen hazámat a további 
veszedelemtől! Hajlítsad az uralkodó szí-
vét kegyességre a hátramaradó bajtársak 
iránt, és vezéreld akaratát a népek javára!”

„Áldd meg a szegény, szerencsétlenség-
be süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó, 
Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem 
sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj 
fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon 
kegyes elfogadást találnom. Ámen.”

/részlet Damjanich Lajos feleségének vi-
gasztalására írt imájából/

Jekk Gergő

“záróakkordja” a sportudvar megtekin-
tése volt, a rekortán pályát államtitkár 
úr és püspök atya is kipróbálta, és a ka-
pura tartó labdáikat tehetséges iskolás 
gyermekeink sem tudták kivédeni, még 
szinte füstölt a háló az életerős lövések-
től.

Kívánjuk, hogy a kb. 156 millió forintos 
összegből felújított, megszépült iskola 
szolgálja sokáig diákjaink testi és lelki 
erősödését, s ha majd 20-30 év múlva 
visszaemlékeznek az itt eltöltött időkre, 
úgy tegyék azt, hogy de jó volt “néris” 
iskolásnak lenni, mennyi jót kaptam én 
ebben az épületben, hisz a külső szép-
ség csak belső tartalommal ér igazán 
sokat.

Török Tamás 

Kik érted haltak - Az Aradi Vértanúk Emléknapja
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„Mondják, a himnuszt énekelték
úgy indultak a puskatűznek 
s a könnygáz meg a tűzzel telt ég 
sem riasztotta vissza őket.
Csorgott a könnyük.
Talán sírtak.
Csorgott a vérük.
Belehaltak. 
Diákok voltak. 
S ők csinálták 
a dicsőséges forradalmat!”

A 64 éve történt forradalom és szabad-
ságharc történései során, a világon egye-
dülálló módon magyar fiatalok, gyerekek 
néztek szembe a kommunista diktatúra kö-
nyörtelen hatalmával. Harcoltak Budapest 
utcáin, és adták életüket a szabadságért.

Az ’56-os események magukban foglal-
ják mindazt, amire a magyarság vágyott, 
amit nemzetünk kívánt. Nem kértünk mi 
többet annál, ami jár. Nem kívántuk mi 
más nemzetek javait. Nem kívántunk mi 
más kárára felemelkedni. Egyetlen dolgot 
akartunk: a szabadságot. A történelem so-
rán oly sokszor tapasztaltakkal - akár csak 
közeli szomszédainkkal - ellentétben, a 
magyarság tiszta szívvel, saját igazát büsz-
kén vállalva, felemelt fővel harcolt jogaiért.

Adjunk hálát az Úrnak, hogy magya-
rok lehetünk, magyar földön – csonka 
országunkban - magyarul beszélhetünk. 
Járjunk bármerre is a nagyvilágban, büsz-
kén viseljük nemzeti címerünket szívünk 
alatt. Idegen hatalmak által bitorolt, de 
magyar földön élő honfitársainkért pedig 
imádkozzunk, hogy nemzettestvéreink is 
méltóképpen tudják gyakorolni alapvető 
emberi jogaikat. Mint ahogyan az 1956-os 
forradalom esetén sem, ezen emberi joga-
ink megvédése, biztosítása érdekében most 
sem kapunk támogatást, segítséget a nyu-
gattól. De ahogyan a népmeséink tanítják: 
„A jó elnyeri jutalmát, a rossz pedig méltó 
büntetését.” A forradalom 64. évfordulójá-
ra emlékezvén, ez az idézet legyen a miénk. 
Nem mindenkié, a miénk!

A magyarság hőstetteinek a mai napig 
van mondanivalója. Sőt, talán jelen ko-
runkban, amikor idegen, tőlünk távol álló, 
a normalitással szembe menő eszméket 
próbálnak ránk erőltetni, még inkább ér-
vényes elődeink szellemiségének ápolása, 
őrzése.

Mai rohanó világunkban, annak ellenére, 
hogy sokszor egészen nehéz, de legyünk 

jók! Merítsünk az ’56-os forradalmárok 
értékrendjéből. Azon értékekből, melyek a 
felkelés jegyében, egyéni és közösségi áldo-
zatok között született. Segítsük, támogas-
suk egymást, a családot, a barátokat, em-
bertársainkat a közös, eredményes célok 
elérése érdekében. Őrizzük meg hagyomá-
nyos emberi értékeinket.

Ahhoz, hogy végig tudjuk kísérni hőse-
ink életútját, részletesen megismerjük tet-
teiket, valamint azok következményeit, ez 
a cikk vajmi kevés lehetőséget biztosít, de 
még a Fülöpi Hírek teljes terjedelmének 
felhasználása is meglehetősen csekélynek 
bizonyulna. Azonban hallgassuk meg ta-
náraink, tanítóink szavait, figyeljünk oda 
tanításukra. Idézzük fel és ismerjük meg 
még inkább dicső történelmünket. Őrizzük 
meg elődeink dicsőséges emlékét! Vigyük 
tovább a forradalom örökké a magyarság 
szívében égő lángját.

A Fülöpi Óvoda óvodásai, Hutóczki Va-
léria vezetésével a hagyományaikhoz hűen 
idén is elhelyezték a magyar lobogókat a 
Művelődési Ház udvarán, valamint a Néri 
Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 7. 
osztályos diákjai Bábel Katalin tanárnő 
felkészítésével, saját, szűk keretek között 
emlékeztek meg eme jeles eseményről, s az 
iskolában Popovics Ferencné igazgatónő 
az ünnepi műsor előtt, délelőtt az alsós és 
felsős diákoknak is felolvasta és elmondta, 
hogyan látta, miként élte át ezen napokat 
egy akkor 8 éves kislány.

Jelen sajnálatos helyzetre tekintettel, a la-
kosság egészségének megóvása érdekében, 
idén nem szerveztünk községi szintű meg-
emlékezést. De nem feledünk. Egyperces 
néma csenddel, gyertyagyújtással adózunk 
a dicső forradalmárok emléke előtt!

„De most itt vagyunk, emlékezünk.
Magyarok voltunk, magyarok leszünk. 
Amíg szól a dal ‚56-ért, míg szívünk dobog, ‚56 
él!”

Jekk Gergő

Dicsőség és főhajtás a hősöknek
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A 2020-as év és a vele jött pandémia az 
egész világ életét, így Fülöp Község életét, 
a mi életünket is felborította és megnehe-
zítette. Az egészségünkért és szeretteink 
egészségéért való aggódás külön terhet 
jelent a mindennapokban. A közösségi 
élet erősítését segítő rendezvények szinte 
kivétel nélkül elmaradtak. Igyekeztünk a 
nehéz helyzetben lehetőségeinktől függő-
en segíteni ugyan a Tisztelt Lakosságot, az 
elmaradt rendezvényekről is próbáltunk 
megemlékezni, de jól tudjuk, mindez ke-
vés a helyzet megnyugtató rendezéséhez. 
A gyermeknapot sem a hagyományoknak 
megfelelően ugyan, de megtartottuk, a 
gyermekeknek próbáltunk örömet sze-
rezni, a tanévkezdéshez, beiskolázáshoz a 
gyermeket nevelő szülőknek szintén sike-
rült hozzájárulni. Az előttünk álló tél fűtési 

„Elmúlt a nyár, itt az ősz,
Szőlőt őriz már a csősz.”
Szeptember-október a mezőgazdaságban 
a teljes betakarítás, majd a szüret, egyúttal 
pedig az őszi szántás-vetés időszaka. Ha-
gyományosan a szüret Mihály nappal kez-
dődött és a kukoricatörés, valamint a többi 
termény betakarítása után, Katalin nappal 
zárult. Ez a bőség, az ünneplés időszaka is 
volt egyben, kisfarsangnak is nevezték.
Hagyományunkhoz híven idén is meg-
rendeztük szüreti mulatságunkat. A ví-
rushelyzet miatt a teraszon tartottuk meg 
a programot, betartva a megfelelő óvintéz-
kedéseket.
Óvodánk, a hagyományápolás célkitű-
zéseivel összhangban lehetőséget terem-
tett, hogy a hozzánk járó gyerekek minél 
közvetlenebb kapcsolatot ápolhassanak a 

kiadásához szintén hozzá tudunk járulni a 
Tisztelt Lakosságnak. 

Most a mindannyiunk által tisztelt és sze-
retett korosztályt köszöntjük. Mi fülöpiek 
mindig is úgy éltük életünket, hogy tisz-
teltük múltunkat, elődeinket, megőriztük, 
amit tőlük kaptunk, és igyekeztünk tovább 
adni azt a következő generációnak. Most is 
ezt tettük. Tisztelettel mondunk köszöne-
tet idősebb lakosainknak, azért amit tőlük 
kaptunk és kapunk. Nem győzzük hangsú-
lyozni, szeretnénk, ha tudnák és éreznék, 
hogy fontosak nekünk és nagy szükség van 
rájuk.
 Október 23-án, pénteken minden idősödő 
lakosunkat otthonában kerestük fel, és az 
önkormányzat szerény ajándékával (alma, 
citrom, tea, méz) fejeztük ki elismerésün-

természettel, ismerkedhessenek hagyomá-
nyainkkal, így a régi szokásokat követve, 
október 9-én délelőtt, szüreti mulatságot 
rendeztünk a gyerekeknek. Ezen a napon  
szőlőt préseltünk, mustot kóstoltunk, ter-
mésbábokat készítettünk. Az óvoda abla-
kainak párkányán kiállítást is rendeztünk 
az elkészült bábokból, alkotásokból.
Lábadyné Rácz Mónika kedves szülő által 
megismerkedhettek a gyerekek a kukori-
cacsuhé bábok, virágok készítésével. Cso-
dálatos alkotások születtek, nagy sikert 
aratott a gyerekek körében. Ezúton is sze-
retném megköszönni Mónikának és férjé-
nek, hogy maradandó élményhez juttatták 
az ovisokat. Hálásak vagyunk, hogy elfo-
gadták meghívásunkat.
A „munka” végeztével a dajka nénik finom-
ságokkal lepték meg a gyerekeket és szülő-

ket, köszönetünket, és jókívánságunkat.
Ezzel is szeretnénk hozzájárulni egészsé-
gük megőrzéséhez, jó egészséget, hosszú 
boldog földi életet kívánunk.
Reméljük, szeretettel fogadták köszönté-
sünket és ajándékunkat!

Tisztelettel
    Hutóczki Péter

polgármester

ket: sült tököt, gyümölcssalátát, hagymás-
zsíros kenyeret és meleg teát készítettek.
Köszönöm a megjelent szülőknek az aktív 
részvételt, a sok-sok segítséget.
Örömünkre szolgált, hogy jelen helyzetben 
is meg tudtuk tartani a már hagyománnyá 
vált szüreti napunkat a szülőkkel együtt-
működve. 

Hutóczki Valéria
h. óvodavezető

Tisztelt Fülöpiek!

Szüreti mulatság az óvodában
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„Egy, kettő, három, négy, te kis cipő hová mégy?
Kipp, kopp, kopogok, óvodába indulok.”

A Hétszínvirág Biztos Kezdet Gyerekház-
ban 2020.augusztus 26-án második alka-
lommal tartottuk meg „Pindur ballagásun-
kat”.
Idén két kislányt engedtünk el az óvodába: 
Grétikét és Livikét. Ők voltak, akik a gye-
rekház indulásától kezdve aktív részesei 
voltak kis közösségünknek. Itt tették meg 
első lépéseiket, itt bővült szókincsük a sok 
mondókázás, éneklés, bábozás, mesélés se-
gítségével. A színes programok által szin-
te észrevétlenül, de látványosan fejlődtek 
a gyerekek. Barátságok alakultak ki, ami 
nem szakad meg, mert továbbra is együtt 
folytatják kis életüket, csak már nagyobb 
közösségben, az óvodában. Biztonságot je-

lentenek egymás számára, amíg új barátsá-
gokat nem kötnek az ovis társakkal.
A kislányok kis batyuval a kézben körbe-
járva, mondókázva köszöntek el a még itt 
maradó társaiktól, szülőktől, és a dolgo-
zóktól.

A jelképes ballagást énekkel, vetítéssel 
színesítettük, a képeken az itt eltöltött idő 
emlékei elevenedtek meg. Megtisztelték 
jelenlétükkel és köszöntötték a búcsúzókat 
Hutóczki Péter Polgármester Úr, Kissné 
Terdik Erzsébet aljegyzőasszony, Tóth-
né Belák Ilona mentor asszony, Hutóczki 
Valéria mb. óvodavezető, majd ajándék-
kal kedveskedtek nekik. Mindezek után 
kezdődött az önfeledt játék. Lufik, bubo-
rékfúvók kerültek elő, és mindenki kapott 
színes tetoválást is. A gyermekek számára 
ismert gyermekdalokra roptuk a táncot. 
Közben jó étvággyal fogyasztotta minden-
ki a szendvicset, pizzát, főtt kukoricát, és a 
ballagók által kínált tortát.
Kívánunk mindkét kislánynak önfeledt, 
boldog óvodás éveket!

Kozma Ferencné

„Pindur ballagás” 2020
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Szépen felöltöztetett gyermekek, vidám, 
mosolygós arcok, várakozó tekintetek, 
örömteli találkozások. Mondhatnánk, csak 
egy szokásos szeptember elseje, hagyomá-
nyos tanévnyitó, elkezdődik az iskola. Idén 
az ősz első napja mégis más volt, mint a töb-
bi.
Az ismert okok miatt az alma mater majd fél 
éven keresztül zárva tartotta kapuit. A diá-
kok bő másfél hónapon keresztül személye-
sen nem is nagyon találkozhattak egymással 
a pandémia miatt. Furcsa ilyet kimondani, 
de hiányzott számukra az iskola. A barátok, 
a csínytevések, a beszélgetések, a játék egy 
időre kiesett, de az online tanulás sem he-
lyettesíthette teljes mértékben (bármennyire 
is igyekeztek a tanárok és a tanulók) az “iga-
zit”. Szóval jól esett újra az iskolába jönni, 
amely időközben meg is újult.
2020. szeptember elsején reggel 8 órakor 
a diákok bevonulása és a Himnusz közös 
meghallgatása és eléneklése után néhány 
tanuló az iskolakezdés örömére csíki gyer-
mektáncokat mutatott be Czigléné Tátorján 
Erika és Sulina Erika tanárnők felkészítésé-
vel, igazán vidám hangulatot varázsolva a 
tornaterembe. Ezt követően Egri Katalin 2. 
osztályos diák az Új iskolánk című verset 
szavalta el Osvát Erzsébet nyomán, iskolánk 
vezetőjének átdolgozása által modern, idő-
szerű köntösbe öltöztetve. A versmondást 
követően Popovics Ferencné igazgatónő ün-
nepi beszédében kiemelte, nagy öröm, hogy 
a hagyományos módon tudjuk elkezdeni 
az iskolát, a folytatást illetően pedig bízzuk 
magunkat Istenre. Intézményünk mindent 

megtesz a vírus elleni védekezésért, be-
tartva minden előírást. Örömmel közölte, 
hogy iskolánk a fenntartónk, a Debrecen-
Nyíregyházi Egyházmegye jóvoltából meg-
szépült. Pedagógusaink számára pedig Böjte 
Csaba atya gondolatait javasolta: “Minden-
kiből türelmesen ki kell szeretni a jót. Azt 
gondolom, mindannyiunkban jelen van a 
gonosz is és a jó is; hogy melyik jön elő, az 
legtöbbször attól függ, hogy környezetünk 
mit hív elő belőlünk!” Igazgatónő büszke-
séggel számolt be a tavaly végzett diákok 
középiskolai sikereiről, majd ismertette a 
személyi változásokat, és megemlékeztünk 
az időközben elhunyt Gönczi Istvánról, Pis-
ta bácsiról. A tanév megnyitása előtt Isten 
segítségét kértük a kezdéshez és a folyta-
táshoz. Az ünnepi megnyitó után sportos-
táncos bemutatót láthattunk iskolásainktól 
Tóthné Zágon Mónika tanárnő felkészítése 
jóvoltából, majd Horváth Szabina 1. osztá-
lyos tanuló Pacsutáné Sagáth Ilona Iskolás 
lettem című versét szavalta el.
Eiben Tamás plébániai kormányzó atya, is-
kolánk lelki vezetője megáldotta a első osz-
tályosok „néris” nyakkendőjét, az ötödik 
osztályosok pedig apró ajándékkal kedves-
kedtek az elsőseinknek. Ezt követően Tamás 
atya elmesélt egy történetet, melyben egy 
idős férfi az örök életbe való távozása előtt 
azt mondta fiainak, hogy a kertben kincset 
rejtett el. Az öreg halála után a gyerekei fel-

ásták a kertet, s olyan „kincset”, amire gon-
doltak, nem találtak, de a föld megművelése 
által rengeteg zöldség, gyümölcs, igazi kincs 
termett a földben. Itt az iskolában is sok 
kincs van elrejtve, a tantermekben a tudá-
sé, az udvaron a játéké, a másik emberben 
a szereteté. Ezeket a kincseket kell nekünk 
felfedeznünk a másikban, az életben, a meg-
bocsátásban, s ezáltal örök kincshez jutunk. 
A kincskereső gondolatok után Tamás atya 
megáldotta a tanulókat, majd a tanévnyitó 
végeztével minden osztály a saját tantermé-
be távozott.
Reméljük, Isten segítségével minden iskolás 
megtalálja a neki szánt kincseket, s a szerzett 
értékek révén embertársaik életét is szebbé 
és boldogabbá varázsolják.

Török Tamás   

Tanévnyitó 
a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában



2020. OKTÓBER 11FUL   PI HÍREK

A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Is-
kola diákcsoportjával - néhány pedagógus 
kíséretében - Mátraverebély-Szentkúton 
jártunk. A hosszú út fáradalmait feledtette 
a csodálatos környezet látványa. Lelki ve-
zetőnk, Eiben Tamás atya szentmisét mu-
tatott be a kegytemplomban, melynek ha-
tását emelte a csodálatos kántori ének és az 
orgonakíséret.
Még a templomban meghallgathattuk a 
nemzeti kegyhely eredetének történetét is, 
megcsodálhattuk a népviseletbe öltöztetett 
Szűzanyát is.
A településen található Szűz Mária kegy-
hely Magyarország egyik legfontosabb val-
lási zarándokhelye. A hagyomány szerint 
1091-92-ben Szent László király ellenségei 
elől menekült, mikor egy szakadék fölé 
ért. Innen reménytelen volt a továbbjutás, 
de lovával ugratott egyet, és ekkor fakadt 
itt az első forrás. Szentkút forrásvizének 
gyógyító hatásához már a középkorban is 
legendák fűződtek. 1210-ben a zarándo-
kok sokasága miatt templomot építettek 
Mátraverebély faluban, ahonnan körme-
netben vonultak a Szentkút völgyben lévő 
forráshoz. 1258-ban ennek a templomnak 
már búcsú kiváltsága volt. A zarándokhely 
az 1400-as évektől a legnagyobb búcsújá-
ró helyeknek adott búcsúkiváltságokkal 
rendelkezett. 1700-ban XI. Kelemen pápa 
kivizsgáltatott néhány Szentkúton történt 
csodás gyógyulást, és azok valódiságát el-
fogadta.
A bőséges ebéd után túráztunk, felkerestük 
a remete barlangokat, ahol a gyerekek bol-
dogan hegyet másztak. Szentkúton, ezen a 
szent helyen az idő múlását nem is érzékel-
tük, így arra kényszerültünk, hogy az ere-
deti programot módosítsuk. A Siroki vár 
helyett a felújított Hollókői várat látogattuk 
meg, amely erődítmény a XIII. századi ál-
lapotot kívánja bemutatni. A várból csodá-
latos kilátás tárult elénk!
Még szerencse, hogy nem vagyunk egyfor-
mák! Ahogy a pedagógusok, úgy a diákok 
között is voltak olyanok közöttünk, akik 
tempósabban szeretnek kirándulni, míg 
mások szemlélődőbben. Ebből nem volt 
egyáltalán probléma, hisz választhattak 
kedvük szerint a diákok, hogy melyik pe-
dagógushoz kívánnak csatlakozni. Így tör-
ténhetett meg, hogy a gyorsabb csapat egy 
bónusz programon is részt vehetett, kipró-
bálhatták a diákok a látványos és érdekes új 
fa játszóteret is.
Mikor újra együtt voltunk, végigjártuk a 
világörökség részeként nyilvántartott Hol-
lókőn az Ófalu két utcáját. A látottak ha-
tására mondta az egyik kislány, hogy ez a 
falu olyan „magyarnépes”.Az Ófalu a 20. 

század elején, a paraszti kultúra virágko-
rában egyáltalán nem volt olyan takaros, 
mint manapság, viszont teli volt élettel. A 
főutca földes volt, a faluban rengeteg állatot 
tartottak, és többen lakták, mint manap-
ság. A mai idillikus állapot, amit a turisták 
autentikusnak hisznek, valójában több év-
tizednyi műemléki felújítás eredményeként 
jött létre.
Nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy 
a fülöpi diákok eljuthattak a híres búcsújá-

ró helyre, Szentkútra. Bízom benne, hogy 
a gyerekeket is „megérintette” a hely szel-
leme, hogy ők is elmondták kéréseiket a 
Szűzanyának, és egyben megfogalmazták 
azt is, amiért hálásak lehetnek.
Köszönjük, hogy egyházi közösségi prog-
ramunk pályázatát a Miniszterelnökség, 
illetve az Egyházi és Nemzetiségi Kapcso-
latokért Felelős Államtitkárság támogatta.

Popovics Ferencné

Szentkúti kirándulás
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A fülöpi Néri Szent Fülöp Általános Is-
kola diákcsoportja néhány pedagógus 
kíséretében a saját településükön vett 
részt zarándoklaton.
A közelmúltban Mátraverebély-
Szentkútra vezető zarándoklatuk során 
a tanárok és diákok megtapasztalták, 
hogy milyen sok áldásos hatása van 
annak, ha együtt útra kelnek. Éppen 
ezért elhatározták, hogy a településük-
höz tartozó Fülöp-Bánháza kápolnájá-
hoz is elzarándokolnak, hogy jobban 
megis-merjék saját környezetüket – fo-
galmazott Popovics Ferencné, az iskola 
igazgatója, akinek a beszámolóját ol-
vashatjuk:
Sajnálatos tapasztalat, hogy szívesebben 
megyünk felfedezni a lakóhelyünktől 
távoli helyeket, ugyanakkor mindazo-
kat a „csodákat”, amelyek ott vannak a 
közelükben, a környezetünkben, azo-
kat kevésbé értékeljük. A szentkúti be-
szélgetés hatására megszerveztünk egy 
zarándoklatot a bánházi kápolnához, 
nem a rövidebb utat választva, hanem 
azt, ahol a fülöpi őseink is megközelí-
tették a kápolnát: a hosszú Kossuth ut-
cán végig haladtunk, majd erdőkön át, 
a Sűrű „hegy” tövében mentünk együtt 
gyalog, gyerekek és felnőttek, a több 
mint 200 éves kápolnához.
A kápolnát Bánháza településrész ak-
kori birtokosa, Sághy Mihály építtette 
a rácz templom romjaira 1796-ban. Út-
közben – szombat lévén – az örvendetes 
rózsafüzért imádkoztuk el, amelynek a 
végére éppen megérkeztünk a kápolná-

hoz. Ott először megnéztük Bory báró-
nak és feleségének sírját, akik sok-sok 
szállal kötődnek Fülöp-Bánházához, 
majd Borika néni, a kápolna gondnoka 
megmutatta, hogyan is kell a harangot 
megszólaltatni.

Mindezek után Eiben Tamás iskolalel-
kész atya szentmisét mutatott be a pa-
rányi, 24 férőhelyes kápolnában. Tamás 
atya a kettős szeretetparancsról beszélt: 
„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szí-
vedből, teljes lelkedből, teljes elmédből 
és minden erődből! Szeresd felebará-
todat, mint önmagadat!” (Mk 12,30-
31). A lelkivezetőnk szavait magunkkal 
hoztuk: „A szeretet parancsának isme-
rete és betartása az egyetlen program, 
amiből ér-demes jelesre vizsgázni.”
A szentmise végén a zarándoklat min-
den tagja megtekintette az oltár oldalá-
ra bevésett emléket: „Nagyméltóságú és 
főtisztelendő Meszlényi Gyula szatmári 
megyéspüspök úr kegyes ajándéka - 
1904”.
A szentmisén Hutóczki Péter, Fülöp 
község polgármestere is részt vett.
A zarándoklat résztvevői ajándékot is 
kaptak: Tapasztó János nyírábrányi plé-
bános jóvoltából 3-3 könyvet vihettünk 
haza. Összesen 7 km megtétele után a 
Sörkertben pihentük ki az út fáradal-
mait, és Eiben Tamás atya vendégeiként 
pizzát és üdítő italt fogyasztottunk.
Maroknyi csapatunk volt, de egy szív-
vel, egy lélekkel tettük meg az utat. El-
határoztuk, hogy ebből hagyományt te-
remtünk: minden évben az őszi szünet 
előtt elzarándokolunk erre a szent hely-
re. Hiszem, hogy egyre többen leszünk!
 

Popovics Ferencné igazgató

Zarándoklat Bánházára
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Szabó Dezső: Az elsodort falu

Néhány nappal ezelőtt a helyi katolikus 
iskola diákjaival és pedagógusaival elza-
rándokoltunk Mátraverebély-Szentkútra, 
majd azt követően megtekintettük Holló-
kő mesebeli világát. A kirándulást követő 
héten, péntek reggel a mi kis templomunk-
ban szentmisét követően mondtam a gye-
rekeknek: ,,Milyen jó azért az, hogy nem 
kell mindig több száz kilométert utazni, 
hogy egy kis meghittségben, áhítatban le-
gyen részünk.” Azt már csak magamban 
gondoltam, hogy ha egy kicsit is nyitott 
a szívűnk, Fülöp is mesebeli hely lehet. A 
magyar falu mindig az ősiségünk, hagyo-
mányaink, hitünk, valamennyi emberi ér-
tékünk bölcsője. Sok esetben érezheti úgy 
az ember, hogy a falu az egy olyan hely, ami 
az Isten háta mögött van. Földrajzi érte-
lemben lehet benne némi igazság, ám szel-
lemi-lelki szempontból ez egyáltalán nincs 
így. Az online, globalizált világ sok téves 
elképzelést, hamis vágyat hozott magával, 
de amit a magyar falu jelent, vagy hordoz 
magában, azt semmi nem pótolja. Szabó 
Dezső erdélyi születésű, a két világháború 
közötti magyar irodalom jelentős alakja, 
Az elsodort falu című regényében máig 
aktuális üzenetet közvetít. A regény az el-
múlt évszázadban a rendszerváltásig tiltott 
könyvek listáján szerepelt, ebből adódóan 
csak nagyon kevesek számára ismert maga 
az író és műve is. Az elsodort falu, mint re-
gény bemutatja, hogy a falusi élet  a maga 
ősi állapotában a béke és harmónia világa, 
amit a kiegyezés utáni kisiklott polgáro-
sodás, urbanizáció alapjaiban rendít meg, 
majd a háború pusztítása szinte mindenes-
tül elsodor. A cselekmény négy helyszínen 
játszódik, egy székely kis faluban, Budapes-
ten, a galíciai harctéren, valamint a front-
vonal mögött lévő Ungváron. Az író egy 
falu nagybirtokos és lelkészi család életén, 
mindennapjain keresztül mutatja be azt, 
hogy falu világát s ezzel együtt a magyar-
ság ősiségét, az urak miként szolgáltatják 
ki egyfajta idegen kizsákmányolásnak, és 
ebben milyen szerepe van a nagyvárosi 
értelmiségnek, szellemi irányzatoknak.
A regény négy főszereplője együttese 
egységes egészet alkot. Farkas Miklós 
a budapesti szellemi pezsgés követe, 
mintegy új Ady, Böjthe János, aki eu-
rópai egyetemi tanulmányait befejezve 
családja meglepetésére földjeinek meg-
művelésével kíván foglalkozni, Farcády 
Judit, a lelkész lánya, aki a falusi val-
lásos élet szürkeségében színésznői 
karrierről álmodozik és végül Barabás 
Mária, aki a paraszti lét küzdelmeiben 
megedződött ősi erőt képviseli. Miklós 

és Judit egy hanyatló, kiégett és életképte-
lenséget magában hordozó irányt mutat-
nak, míg János és Mária egy  újjászületni 
akaró, hagyományaiban megerősödő ma-
gyarság iránti vágyat testesítenek meg.
Nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy a 
regény olvasása közben felfedezzünk ma 
is érvényes és meglévő párhuzamokat, 
ugyanakkor megértsünk bizonyos folya-
matokat, feltárjuk a háttérben meghúzódó 
okokat és felismerjük a lehetséges követ-
kezményeket. Az író bár nem finomkodik 
megállapításaival, sőt olykor kíméletlenül 
közli gondolatait, ám azt tudnunk kell, 
hogy az igazság akkor is igazság, ha fáj, és 
a legtöbbet akkor tesszük, ha nem csupán 
kesergünk, hogy mi volt és mi van, hanem 
teszünk azért, amit szeretnénk, hogy le-
gyen.

Részeletek a regényből:

,,A nép,a nép, a nép! Ez a szó mind sűrűb-

ben jött az ajkukról, s mindig azt jelentette 
– Én így akarom, én így látom – S a nép, 
a népi nép, künn a nagy horizont biztatá-
sában igát húzott, kalászt aratott, földet 
tépett: kenyért birkózott azoknak, akik a 
gyűlöletet és a vért csinálják. 
És minden egyes nép szóért, mely felcsuk-
lik urai szájára, ő fizet, nemzedékeket rontó 
nagy fizetéssel.

,,Ha nálunk akad ember, kiben a faj ereje 
bármely tehetségben felzsúfolódott: sze-
rencsétlen és már az anyja méhében elítélt 
ember. Mert nincsenek megfelelő utak, 
ahol lezúgassa erőit, nagyszerű vállalko-
zásokban élje életét, hát bizarrságokba, 
szaktudományokba, lumpolásokba kell 
széjjeltékozolnia magát, hogy meg ne puk-
kadjon. A magyar különben temperamen-
tumával, elátkozott királyfilelkével sem 
ért el a demokrata versenyig. Nézd meg, 
kik vezetnek a politikában, irodalomban, 
kereskedelemben, művészetben, kik a hi-
vatalfőnökök, kiké az uralkodás és az él-
vezet. Német, szláv, és zsidó magyaroké. 
Mert ezek a versenyképes, erős, közepes 
emberek. Egy könyvet olvas, tíz könyvnyit 
ír belőle, száz könyvnyit beszél. A magyar 
a mélyére süllyesztett kincsekkel duzzog-
va kullog félre, mint egy orron ütött kutya. 
Erős akarat, középtehetség: ez a demokra-
ta típus, kérges szívvel és kérges arccal. A 
magyarnak mindig kell valaki, aki szeresse, 
biztatgassa, elismerje, másképp elbitangol, 
elzüllik. Nincs magányosabb szomorúság a 
világon, mint egy magyar tehetség!”

,,Láttad, a szép fiatal magyar marhát, amint 
boldogan, haláltól csordulva csemcsegett 
a nagy lakomának, amit az ő húsából fog-
nak ülni? (…) Nézd ezt a rohanó várost, 
a felszökő palotákat, a vágynak, vérnek, 
gyomornak megvalósuló felhemzsegő ál-
mát. Kié a pénztenger itt, kié a drága sze-
relem, a megfizetett hír, az ütött dob, kié 
az életnek ez a roppant aratása? Idegené, 
idegené, idegené! És ez mind a bolond 
magyar vérből serkedt (…) Kié lesz a vér? 
A mienk. Kié a fájdalom, a nyomorúság? 

A mienk. És meglátod, meglátod: a 
pénz, élvezet, jövő az mind a kis oko-
soké, a bölcsen gyáváké lesz, az ügyes 
uszítóké. Mi elhullunk,szétdöglünk 
háborútól,betegségtől, nyomortól, 
idegen fajok fogják fejni a történelem 
megduzzadt tőgyét, mi szolgábbak, 
nyomorultabbak, balekabbak leszünk 
mint valaha. Nekünk elég, ha dalol-
tunk, ha egyszerűen felségesen hősök 
voltunk.”

Eiben Tamás
plébániai kormányzó

Eiben Tamás atya könyvajánlója
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Húslevesben főtt töltelék
Hozzávalók:

• kenyér vagy zsemle
• 3 db csirkemáj
• 20 dkg gomba
• 1 fej vöröshagyma
• 1 csokor zöldpetrezselyem
• 4 db tojás
• ételízesítő

Elkészítése:

Kevés olajon megdinszteljük az apróra vá-
gott vöröshagymát, májat, és a gombát a 
felaprított petrezselyemmel. Ételízesítővel 
megszórva, gyakori keverés mellett zsírjára 
pirítjuk. Eközben a kenyeret vagy a zsem-
lét vízben megáztatjuk, jól kicsavarjuk, és 
szétmorzsáljuk. Jól összedolgozzuk a to-
jással és a gombás masszával. Ha híg len-
ne, zsemlemorzsát is lehet hozzá tenni. Ha 
nem elég sós, megsózzuk. Megfelelő mére-
tű hőálló zsákba tesszük, vagy fóliába cso-

magoljuk, és cipóformára  alakítjuk. Bele-
tesszük a húslevesbe, és lassan megfőzzük. 
Ha kész, kivesszük a zsákból vagy fóliából, 
és hagyjuk kihűlni. Hidegen szeleteljük. A 

leveshúsokkal, a zöldségekkel, a levestész-
tával együtt tálaljuk a húsleveshez.
Jó étvágyat kívánok!

 Almási-Hegedűs Ivett

mérsékletet, légkamrásban nyugodtan ma-
radhat végig 180 fokon.

Hozzávalók a töltelékhez:

• 1 doboz habtejszín

• 1 csomag habfixáló

• 1 üveg barackbefőtt

• 0,5 kg túró

• ízlés szerint kristálycukor

Elkészítése:

A túrót a kristálycukorral összekeverem, 
a habtejszínt a habfixálóval kemény habbá 
verem, a barackot kockára vágom (lehet 
hagyni 1-2 darabot a tetejére díszítésnek), 
majd összekeverjük a három hozzávalót. 
A piskótát hagyjuk kihűlni, majd középen 
kettévágjuk, és a tölteléket egyenletesen be-
letesszük. Lehet a tetejére is hagyni tölte-
léket, de porcukorral megszórva is nagyon 
finom.

Jó étvágyat kívánok!

Kiss Georgina   

Habos-túrós-barackos 
piskóta
Hozzávalók a piskótához:

• 6 evőkanál liszt
• 6 evőkanál cukor
• 6 tojás
• 1 csomag vaníliás cukor
• 1 csomag sütőpor
• csipetnyi só

A piskóta elkészítése:

A tojásokat kettéválasztjuk, majd a sárgá-
kat a cukorral és a vaníliás cukorral habos-
ra keverjük. A lisztet a sütőporba szitájuk, 
alaposan összekeverjük, majd az egyveleget 
apránként beleöntjük egy tálba, és fakanál-
lal alaposan összekeverjük. A tojásfehér-
jékhez hozzáadjuk a csipetnyi sót, ezután 
robotgéppel kemény habot verünk belő-
lük. Ezt óvatosan beleforgatjuk a tésztába, 
fontos, hogy a hab elvegyüljön a tésztában, 
de ne törjön össze. Egy tepsit vagy tortafor-
mát sütőpapírral kibélelünk, és beleöntjük 
a tésztát. Picit megforgatjuk hirtelen moz-
dulatokkal, hogy a tészta ne legyen levegős. 
A sütőt előmelegítjük 180 fokra, a rácsot a 
közepére tesszük, arra ráhelyezzük a tepsit, 
így egyenletesen fog sülni a tészta. A sütési 
fokozatot illetően a gázsütőben érdemes a 
első tíz percután icipicit csökkenteni a hő-

GASZTRONÓMIA
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
A DÉL-NYÍRSÉG, ERDŐSPUSZTÁK LEADER EGYESÜLET TÁMOGATÁSÁVAL ESZKÖZBE-
SZERZÉST VALÓSÍTOTT MEG

A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola a VP6-19.2.1.-23-1-17 kódszámú, Dél-Nyírség, 
Erdőspuszták Leader Egyesület - Kis értékű eszközbeszerzés című felhívásra, 1915678823 azo-
nosítószámon támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Vidékfejlesztési Program Irányító Ható-
sága támogatásra alkalmasnak minősített. 

Az intézmény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és a hazai központi 
költségvetési előirányzatból 992 012 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből az 
Iskola működéséhez szükséges eszközbeszerzést valósított meg Fülöpön. 

A fejlesztés eredményeként az alábbi eszközök beszerzése történt: 

• 1 db 77” Smartboard 480 interaktív tábla,

• 1 db Smart Learning suite szoftver licence,

• 1 db Epson EB 530 projektor,

• 1 db Epson Projektor falikonzol

• 1 db Smart SBA-V hangrendszer, 

• 1 db Dell Vostro 3591 i5 Win10 laptop,

• 1 csomag Konica Minolta A/4 papír.

A 992 012 Ft összegű támogatás hozzájárult a helyi társadalom önszerveződő képességének nö-
veléséhez, a közösségfejlesztéshez és a leszakadó társadalmi csoportok esélyegyenlőségének 
növeléséhez.

Köszönjük a Magyar Állam, az Európai Unió és a Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület 
támogatását! 

Sajtóközlemény 
 

A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola  
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 1 db 77" Smartboard 480 interaktív tábla, 
 1 db Smart Learning suite szoftver licence, 
 1 db Epson EB 530 projektor, 
 1 db Epson Projektor falikonzol 
 1 db Smart SBA-V hangrendszer,  
 1 db Dell Vostro 3591 i5 Win10 laptop, 
 1 csomag Konica Minolta A/4 papír. 

 
 

A 992 012 Ft összegű támogatás hozzájárult a helyi társadalom önszerveződő képességének 
növeléséhez, a közösségfejlesztéshez és a leszakadó társadalmi csoportok esélyegyenlőségének 
növeléséhez. 
 
Köszönjük a Magyar Állam, az Európai Unió és a Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület 
támogatását!  
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