
FUL   PI HÍREK
KÉTHAVONTA MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAP WWW.FULOPKOZSEG.HU

 A böjt valódi spirituális üzenete nem önmagában az aszketikus gyakorlat, hanem az arra való nyitottság, hogy az éle-
temben Isten jelenvaló legyen.

7. oldal >>

Nagyböjti gondolatok 

3. oldal >> 9. oldal >>4. oldal >>

Visszatekintés 2020-ra  
2021-es céljaink

A helyzet ellenére önkormányza-
tunk a fegyelmezett és takarékos 
gazdálkodásnak köszönhetően a rá 
nehezedő terheket elbírta és bírja. 
A járvány elleni védekezés jelentős 
kiadást jelentett és jelent, amihez 
eddig egyetlen forint támogatást 
sem kaptunk, azt önerőből kell elő-
teremteni, annak ellenére ...

Farsang az óvodában

Különösen várt esemény a gyer-
mekek életében a farsangi időszak, 
melynek kezdete vízkereszt, január 
6-a, és hamvazószerdáig tart, ami 
idén február 17-re esett. Ez az ide-
je a hangoskodásnak, alakoskodás-
nak, és a mulatozásnak. Óvodánk-
ban idén február 11-én rendeztük 
meg farsangi mulatságunkat ...

Adventi gyertyagyújtás és a 
betlehemi láng továbbadása

2020. december 20-án, Advent 
4. vasárnapján a negyedik láng is 
meggyújtásra került a koszorún, 
mely a vírus okozta helyzet miatt 
csak szűk körben kerülhetett sorra. 
Azért, hogy a kedves fülöpi lakosok 
ne maradjanak le az eseményről, a 
történteket videókamerával felvet-
tük, s megosztottuk ...
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Önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek

Fülöp Község Önkormányzat Polgármes-
terének a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 
1.§.-ában kihirdetett veszélyhelyzetre te-
kintettel a katasztrófavédelemről és a hoz-
zá kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. §. (4) bekezdésében, veszélyhelyzet 
idejére biztosított feladat és hatáskörébe 
eljárva alkotott rendeletei:

15/2020. (XII.30.) önkormányzati rende-
let a köztisztviselői illetményalap és il-
letménykiegészítés 2021. évi mértékének 
megállapításáról
1/2021. (I.28) önkormányzati rendelet 
a helyi iparűzési adóról szóló 6/2016. 
(IV.29.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról
2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet a 
köztisztviselői illetményalap és illetmény-
kiegészítés 2021. évi mértékének megálla-
pításáról szóló 15/2020. (XII. 30.) önkor-
mányzati rendeletének módosításáról
3/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet a 
gyermekvédelem helyi szabályairól
4/2021.  (II.15.) önkormányzati rendelet az 
önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Fülöp Község Önkormányzat Polgármes-
terének a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 
1.§.-ában kihirdetett veszélyhelyzetre te-
kintettel a katasztrófavédelemről és a hoz-
zá kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. §. (4) bekezdésében, veszélyhelyzet 
idejére biztosított feladat és hatáskörébe 
eljárva hozott  határozatai:
• Óvodavezető megbízása, pályázat elbírá-
lása
• Szociális célú tűzifa támogatás megálla-
pítása
• Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 2021. évi üléstervéről
• Fülöp Község Önkormányzatának 2021. 
évi Belső Ellenőrzési tervéről
• 2021. évi bérleti díjak megállapításáról
• Köznevelési körzethatárok megállapítása
• Mezőgazdasági start közfoglalkoztatási 
program 2021.
• Szociális jellegű közfoglalkoztatási prog-
ram 2021.
• Helyi sajátosságú közfoglalkoztatási 
program 2021.
• Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
• Fülöp Község Önkormányzat 2021. évi 
Közbeszerzési tervének elfogadása
• Belvíz II. ütem Közbeszerző kiválasztása
• Földcserés szerződés megkötése Kiss 
Ádámmal és Furó Tiborral
• Belvíz II. ütem műszaki ellenőr kiválasz-
tása
• Belterületi Vízrendezés II. ütem közbe-
szerzési eljárás indítása
• Fülöp Község Önkormányzata 2019. évi 
pénzmaradvány korrekciója
• Biztos Kezdet Gyerekház újranyitása
• Vékony Mihállyal adásvételi szerződés 
(Fülöp, Arany J. u. 20. sz.)
• Polgármester 2021. évi szabadságterv és 
cafetéria juttatás
• Mini bölcsőde kiviteli építési elkészítésé-
re beszerzési eljárás lezárása

• Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hi-
vatal 2021. évi költségvetésének tárgyában
• Fülöp Község Önkormányzata adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kö-
telezettségeinek megállapításáról tárgyá-
ban
• Fülöp község településrendezési eszkö-
zök (településszerkezeti terv és annak le-
írása, helyi leírása, helyi építési szabályzat 
és szabályozási tervek) készítése során le-
folytatott partnerségi egyeztetés lezárása 
tárgyában
• Fülöp község településrendezési esz-
közök (településszerkezeti terv és annak 
leírása, helyi építési szabályzat és szabá-

SZÜLETÉSEK

Ráduly Dávid Csaba
2021.01.04.
Ratku Lia
2021.01.08.
Ratku Lilien
2021.01.08.
Czifra Manuel Ronaldó
2021.01.18.
Erdei Sándor Ferenc
2021.01.26.
Hadnagy Henrik
2021.01.30.

Köszöntjük őket!

HÁZASSÁGOK

Váradi Evelin és Horváth Csaba
2020.08.29.

Ratku Anikó és Móré Gyula
2020.12.04.

Hutóczki Valéria és Bognár Lóránt
2020.12.12.

Dózsa Viktória és Litvák Csaba
2020.12.19.

Hutóczki Katalin és Holhós Ferenc
2020.12.25.

Szőke Rita és Hajdu Zsolt János
2021.01.16.

Szabó Flóra és Csanádi Bence
2021.02.11.

Szívből gratulálunk!

HALÁLOZÁSOK
Dzsudzsák Erzsébet
2020.12.12.
Kerekes Imre
2020.12.20.
Illés Györgyné
(sz. Czifra Margit)
2020.12.25.
Ruszin Mihály
2021.01.06.
Ratku János
2021.01.10.

Emléküket kegyelettel 
megőrizzük!

lyozási tervek) készítése kapcsán elkészült 
környezeti értékelés egyeztetése során be-
érkezett vélemények tárgyában
• Fülöp község településrendezési eszkö-
zök (településszerkezeti terv és annak le-
írása, helyi leírása, helyi építési szabályzat 
és szabályozási tervek) készítése, vélemé-
nyezési szakasz lezárásáról tárgyában
• Az óvoda 2021. évi nyári zárva tartásáról 
és az óvodai beiratkozás rendjének tárgyá-
ban
• A Fülöpi Közössági Színtér 2020. évi 
közművelődési beszámolója, 2021. évi 
programterv és szolgáltatási tervének elfo-
gadása  tárgyában



2021. FEBRUÁR 3FUL   PI HÍREK

Visszatekintés 2020-ra - 2021-es céljaink
Kedves Fülöpiek!

A helyi újság ez évi első számának ha-
sábjain nagy szeretettel köszöntöm 
Önöket. Írásom célja a 2020-as év rövid 
értékelése és a 2021-es évre való közös 
felkészülésre való buzdítás. Amikor a 
2020-as évet annak idején terveztük 
meg, nem gondoltuk, hogy az így fog 
alakulni. Már március első felében a 
Covid-19 vírus miatt kialakult veszély-
helyzetből fakadóan megváltozott tele-
pülésünk, így a mi életünk is. Bezártak 
a helyi intézmények, digitális tanrend 
került bevezetésre, ami megnehezítette 
életünket. Köszönöm a gyermekek ér-
dekében végzett helytállást mindenki-
nek, külön elismerésemet fejezem ki a 
kedves szülőknek, akikre különös teher 
nehezedett, de büszkén mondom, hogy 
helyt álltak. A leginkább veszélyezte-
tett idősek védelme érdekében külön 
intézkedéseket, segítő szolgáltatásokat 
vezettünk be. Itt mondok köszönetet 
az ebben kifejtett tevékenységért min-
den munkatársamnak, kiemelt köszö-
netemet fejezem ki a szociális területen 
dolgozóknak. A járványhelyzet elmúlt 
évi időszakára visszatekintve örömmel 
nyugtázhatjuk, hogy ugyan sok beteg-
gel, de szinte súlyos veszteségek nélkül 
átvészeltük. A télen elkezdődött, és még 
sajnos napjainkban is tartó, illetve új-
ból erősödő fertőzési hullám, hullámok 
még most is nagyon megnehezítik éle-
tünket. Sajnos most súlyosabb állapotú 
betegeink is vannak, s ez még nagyobb 
fegyelemre, óvatosságra figyelmeztet 
minket. Továbbra is vigyázzunk ma-
gunkra és egymásra, tartsuk be az elő-
írásokat a magunk és közösségünk ér-
dekében. A lehetőségek függvényében 
éljünk a védőoltás lehetőségével, mert 
láthatjuk, csak ez jelenti a vírus legyőzé-
sének lehetőségét. Köszönöm a helytál-
lást a házi orvosunknak és munkatársa-

inak, de köszönöm a teljes lakosságnak 
a fegyelmezettségét, az egymással való 
törődést, ismét azt kell mondjam, hogy 
büszke vagyok önökre. 
A helyzet ellenére önkormányzatunk 
a fegyelmezett és takarékos gazdálko-
dásnak köszönhetően a rá nehezedő 
terheket elbírta és bírja. A járvány el-
leni védekezés jelentős kiadást jelentett 
és jelent, amihez eddig egyetlen forint 
támogatást sem kaptunk, azt önerőből 
kell előteremteni, annak ellenére, hogy 
a gépjárműadó teljes egészében elvo-
násra került az önkormányzattól az ál-
lami védekezési alapba. A folyamatban 
lévő fejlesztéseink is időben elkészül-
tek: A belvízelvezető rendszer elkészült, 
az általános iskola energetikai korsze-
rűsítése befejeződött, a Kossuth utcán 
a járda felújítása befejeződött, a Zrínyi 
utcán új útalap elkészült, a Művelődési 
ház fűtéskorszerűsítése, és a Polgármes-
teri hivatal felújítása is befejeződött. Új 
autóbuszt tudtunk a közösség számára 
vásárolni. Az önkormányzat segítő tá-
mogatásával a Görög Katolikus Egyház 
sikeresen pályázott és épített új kerítést 
és vízvételi helyeket, szeméttárolókat a 
temetőnél, a Római Katolikus Temp-
lom belső festése is megtörténhetett. 
Önkormányzatunk a Gazdaságélénkí-
tő Program keretében 200 millió forint 
támogatást nyert, melyből telephely 
kerül megvásárlásra és felújításra, illet-
ve gyepszőnyeg gyártáshoz szükséges 
gépek kerülnek beszerzésre és termő-
terület kialakításra, ami minimum 3 fő 
foglalkoztatására biztosít fedezetet, az 
önkormányzat számára pedig bevételt. 
A sportpályán új rekortán pálya került 
kialakításra, illetve az új gyerekház is 
felújításra került, és új eszközökkel és 

berendezésekkel megkezdte működé-
sét. 
A fejlesztések területén öröm volt szá-
munkra, hogy a támogatás Tasó László 
országgyűlési képviselő úr részéről is 
és a Megyei Önkormányzat részéről is 
Pajna Zoltán elnök úrnak és Tasi Sán-
dor alelnök úrnak köszönhetően folya-
matos volt. Ezért Fülöp község teljes 
lakossága nevében köszönetemet feje-
zem ki feléjük, valamint a Megyei Köz-
gyűlés minden tagja és Magyarország 
Kormánya felé. Fejlesztéseinket a most 
kezdődő ciklusban is tervezzük és foly-
tatjuk. A csapadékvíz elvezető rendszer 
II. ütemének kivitelezése és a Bölcső-
de építése is hamarosan elkezdődik. 
Szeretnénk továbbá az önkormányzati 
épületeket (Óvoda, Művelődési ház, 
Orvosi rendelő, sportöltöző) energeti-
kailag tovább korszerűsíteni. Tervezzük 
új piac megépítését a rendezvénytérrel 
egybe kapcsolva. Szeretnénk a telepü-
lésképet javító fejlesztéseket megva-
lósítani: településközpont kialakítása, 
parkok felújítása, emlékművek – em-
lékparkok építése, buszvárók cseréje és 
korszerűsítése, új növényzet telepítése. 
Tervezünk a közétkeztetés fejlesztését 
megvalósító beruházásokat, valamint 
a Bánházi Kápolnánál emlékpark – 
zarándokhely kialakítását. Pályázatot 
nyújtunk be bel-és külterületi utak, 
járdák építésére és felújítására, vállal-
kozók fogadására alkalmas ipari terület 
kialakítására. Tárgyalásokat folytatunk 
egyházakkal idősek otthonának létre-
hozására. Igyekszünk mindent elkövet-
ni, hogy a település élhetőbbé tétele ér-
dekében mind több szükséges fejlesztés 
megvalósulhasson, a faluban munkale-
hetőségek jöjjenek létre. 
A mögöttünk hagyott időszak a kö-
zösségi életre is nagy hatást gyakorolt. 
Rendezvényeink elmaradtak, közössé-
geink tagjai nem találkozhattak. Szá-
momra reményt ebben a helyzetben 
leginkább fülöpi emberek jósága és 
összefogása jelent. Tudom, hogy ha a 
járványhelyzet megengedi, újból azon-
nal megmutatjuk összefogással, hogy 
milyen csodákra vagyunk mi fülöpiek 
képesek. Kívánom, hogy így legyen!

Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó 
egészséget, sikereket magánéletükben, 
családjaikban, közösségeinkben, és az 
egész nagy fülöpi családban! 

Szeretettel
Hutóczki Péter

polgármester
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2020. december 20-án, Advent 4. va-
sárnapján a negyedik láng is meggyúj-
tásra került a koszorún, mely a vírus 
okozta helyzet miatt csak szűk körben 
kerülhetett sorra. Azért, hogy a kedves 
fülöpi lakosok ne maradjanak le az ese-
ményről, a történteket videókamerával 
felvettük, s megosztottuk honlapunkon 
és közösségi oldalunkon, így mindenki 
láthatta.

Hutóczki Péter polgármester úr a kö-
szöntések után megjegyezte, hogy 
ilyenkor a karácsonyi ünnepség idején 
a Művelődési Ház nagyterme teljesen 
meg szokott telni, az óvodások és az 
iskolások megható műsora mellett az 
esti program végén a jászol előtt a Pi-
ros Mályva népdalkör segítségével kö-
zösen énekeltünk, és köszöntöttük a 
közénk érkező Kisdedet. Persze a vírus 
nem változatja meg a karácsony lénye-
gét, hiszen nem elsősorban a külsőség 
számít, hanem a tartalom. A jászol 
ma is ugyanarra figyelmeztet, közeleg 
az idő, Jézus születése, sőt, ahogyan a 
Megváltó mondta, ismét eljön majd 
hozzánk. Az értékrendünkben nem a 
pénz, a vagyon, az ilyenkor kapott aján-
déktárgyak legyenek a legfontosabbak, 
hanem az, hogy kik állják körül a fát. 
Sajnos ez ebben az évben nincs teljesen 
így, hiszen szeretteink közül nem lehet 
velünk mindenki a pandémia miatt, de 
a szeretet ereje ettől függetlenül meg-
marad. A karácsony a szeretet mellett 
a megbocsátás ünnepe is. Ezért polgár-
mester úr a saját, a képviselő-testület és 
az önkormányzatunk dolgozói nevében 
bocsánatot kért mindenkitől, akiket 
valamilyen módon megbántottak.. Ezt 
követően településünk vezetője megkö-
szönte a támogatást a fülöpi lakosság-
nak, a képviselő-testületnek, a munka-

társaknak, a település vállalkozóinak, 
Tasó László országgyűlési képviselő 
úrnak, Magyarország Kormányának, 
a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlésnek, 
Pajna Zoltán elnök úrnak és Tasi Sán-
dor alelnök úrnak, és mindenkinek,aki 
valamilyen szinten segítette szeretett 
községünk előrehaladását. Polgármes-
ter úr arra kért bennünket, vigyázzunk 
egymásra, és vigyázzunk a legveszé-
lyeztetettebb korosztályra. A betlehemi 
láng - melyet Mezőkeresztesről hoz-
tunk, s melyet mi juttattuk el néhány 
környező településre – őrizze szívünk-
ben a szeretetet, melyet a Kisded hozott 
közénk. Településünk vezetője min-
denkinek áldott ünnepeket és boldog új 
évet kívánt az ünnepi beszéd végén.

 Csingi Zoltán görögkatolikus paróchus 
atya egy szép karácsonyi történetet 
mondott el. Az iskolában ezüstdió-
kat készítettek a gyerekek, amikor 
egyszercsak az egyik diák, Tóth Marci 
megszólalt, hogy Páros Jancsiéknál nem 
lesz karácsonyfa, mert az apja megrok-
kant, sokan vannak, így az anyukája 
sem tud elmenni nagyon otthonról. A 
tanítás után a tanár bácsi elindult az er-
dőre, s meglepetten tapasztalta, hogy a 
tanulók mind mennek utána, összefog-
tak, s mindenki segített a karácsonyfa 
beszerzésében és díszítésében. Amikor 
elvitték a fát, az ablak alatt énekelték 
a Mennyből az angyalt, s mikor Páros 
Jancsi kijött a házból, mindannyian 
megértették, miről szól a karácsony. 
Jobb adni, mint kapni.A pedagógus el-
mondta, a jó cselekedet igazi közössé-
get kovácsolt a gyermekekből. Zoltán 
atya tőlünk is ezt kérte, kovácsolódjunk 
össze mi is.

Eiben Tamás római katolikus plébáni-

ai kormányzó atya azt mondta, nincs 
szükség nagy szavakra itt a jászol és a 
betlehemi láng mellett. A hit, remény, 
öröm, és szeretet lángja mellett az 5. 
fény Isten jelenlétének a lángja. Az 
Ószövetségben Isten azt mondta Mó-
zesnek, veled vagyok. Isten jelen van a 
közösségeinkben. A láng az osztás által 
nem csökken, hanem gyarapszik. Éle-
tünk minden pillanata valódi ünnep 
lesz Isten jelenlétében. 

Simon Mátyás református lelkész úr 
János első leveléből idézett, majd kifej-
tette, hogy bár egyre hamarabb sötéte-
dik, múlik a sötétség, és fénylik az igazi 
világosság. Krisztus vissza fog térni, s 
amit Ő megígér, az be is teljesedik. A 
napkeleti bölcsek palotában keresték 
a Kisdedet, de mégis a legsötétebb he-
lyen találták meg az igazi világosságot. 
Miért küldte el Isten a Szent Fiát? Mert 
szeret bennünket. Ez a láng is azt jelez-
ze: Isten szeret bennünket, és ebben a 
nehéz helyzetben is igazi világosság lép 
az életünkbe.

A helyi egyházi vezetők ünnepi beszéde 
után Tamás atya megáldotta a betlehe-
mi lángot, s a képviselő-testületi tagja-
ink kiszállították azokhoz a házakhoz, 
ahol mécsest helyeztek el a kapuknál. 
Polgármester úr pedig az ünnepség 
végén megköszönte Dudás Katalin he-
lyi lakosnak, hogy horgolt betlehemet 
ajándékozott településünknek, és jó 
egészséget kívánt Kati néninek, és min-
denkinek. Vigyázzunk egymásra, hogy 
2021 karácsonyán ugyanúgy ünnepel-
hessünk, mint 2019 decemberében! 
Együtt, közösen, a jászol előtt a megtes-
tesült Kisdeddel!

   Török Tamás 

Adventi gyertyagyújtás és a betlehemi láng továbbadása
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Vencsellei István 1934-ben Fülöpön, a 
Rákóczi sor kis tanyájában, „az Isten 
háta mögött látta meg a napvilágot”. 
Többgyermekes családban, szerény 
körülmények között, szegénységben 
nevelkedett. Tudta, hogy tanulni és 
dolgoznia kell, ezért hivatásának azt 
választotta, ami legjobban érdekelte, 
amit legjobban szeretett, a fotózást. 
Egész életében fényképezett, kiállított, 
és tanított. Soha nem tagadta, hogy 

2021. január 6-án, Vízkereszt napján 
Eiben Tamás római katolikus plébániai 
kormányzó atya szentmisét mutatott be 
a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános 
Iskola diákjainak és tanárainak, min-
den résztvevőnek, és a szertartás kere-
tein belül megszentelte a vizet, majd a 
szentelt vízzel a templomot, az iskolát, 

honnan származott. Büszkén vallotta, 
hogy az „Isten háta mögül indult” s 
bár Fülöpről elkerült, de mindig az Is-
ten háta mögött akart maradni, mert 
a nagy Ő útmutatásait akarta követni, 
és úgy is élt. Büszkén vállalta országos 
hírű és világhírű fotósként is, hogy Fü-
löpről indult. Boldogan jött szülőfalu-
jába, kiállításaira, és a helyi iskolába a 
gyerekekhez. Vencsellei István megmu-
tatta, hogy Fülöpről, a tanyáról is lehet 

majd később a házakat is. Az óvoda 
épületét Csingi Zoltán görögkatolikus 
paróchus atya áldotta meg.

Úrjelenés (Epifánia) ünnepén a keleti 
egyházaknál a Jordánban való keresz-
telkedés, a nyugati egyházban pedig a 
napkeleti bölcsek látogatása a hang-

sikereket elérni, boldog emberként élni, 
akit mindenki tisztel.
Kedves művész úr, drága Pista bácsi! 
Köszönünk mindent, amit tőled és ne-
ked köszönhetően kaptunk, emlékedet 
mi fülöpiek kegyelettel örökre megőriz-
zük. Isten áldjon meg, nyugodj békében 
(1934-2020).

Hutóczki Péter
polgármester

súlyos. Ilyenkor a víz megszentelését 
követően a pap megszenteli a házakat 
(bár most a pandémia miatt későbbre 
is lehetett kérni a hajlékok megáldását), 
s az ajtók szemöldökfájára írja krétával 
az évszámot, és a C+B+M feliratot, azaz 
Cristus Mansionem Benedicat, Krisz-
tus áldja meg e házat.

Búcsú Vencsellei István fotóművésztől

Vízkereszt
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George Orwell:1984

Az orwelli világ, avagy „üdvözlet az 
egyformaság korából, a magányosság 
korából, a Nagy Testvér korából.” 1984, 
1949, 2021. Három évszám, melyek va-
lójában egyszerre jelentik az állítólagos 
múltat, a lehetséges és elképzelt jövőt, 
és a bizonytalanságában is magabiztos 
jelent. Az emberi elme nem szereti az 
ellentmondásokat, mégha el is fogadja, 
és könnyen megszokja azt. 1949. június 
8-án jelent meg az Egyesült Királyágban 
George Orwell 1984 címet viselő regé-
nye. A regény utópia, nyomasztó jövőt 
tár az olvasó elé, de ez a jövő jelenthet 
múltat, vagy éppen szólhat a jelenről 
is. A szerző egy olyan világot mutat be, 
mely a tökéletes ellentmondások felté-

tel nélküli elfogadására épül. Röviden 
összefoglalva: Adott egy államhatalom, 
mely a polgárait teljes mértékben kont-
rollálja, minden mozdulatát figyeli, sőt 
még a gondolatait is ellenőrzi.
,,Olyan arckép volt, amelyet úgy rajzol-
nak meg, hogy a tekintete mindenho-
vá követi az embert, akárhonnan nézi. 
NAGY TESTVÉR SZEMMEL TART - 
hirdette az arc alatt a felírás.” 
A polgár feladata, hogy a Nagy Test-
vért, aki mindenhol ott van és mindent 
lát, feltétel nélkül tisztelje, és annak en-
gedelmeskedjen. ,
,És mit tudhatja, hogy a Párt uralma 
nem fog-e örökké tartani? Az Igaz-
ság-minisztérium fehér homlokzatá-
ról - mintha csak feleletek volnának a 
kérdéseire - a három jelmondat nézett 
szembe vele: 
A HÁBORÚ: BÉKE
A SZABADSÁG: SZOLGASÁG
A TUDATLANSÁG: ERŐ
Állandó háború zajlik a világban, amit 
bár közvetlen módon a polgár nem ta-
pasztal meg, de tudja és tudnia kell a 
vezér nélkül, a nép túlélése lehetetlen-
né válna. A nép nagy ellensége, a volt 
pártalapító Emmanuel Goldstein, aki 
háttérből manipulál, lázadásokat szít, 
és tönkre teszi az eddig elért eredmé-
nyeket. A könyv főszereplője, Winston 
Smith, aki valójában egyszerű polgár-
ként nem tudja miért és mióta olyan 
a világ amilyen, csak elfogadja. Van-e 
más választása? Hiszen a Nagy Testvér 
mindent figyel és mindent ellenőrzése 
alatt tart. Az új találmány, a telekép egy 
olyan eszköz, amely minden lakásban 
megtalálható, egyrészt ömlik belőle a 
propaganda, másrészt begyűjt minden 

információt a polgárok életéből. Mind-
ez látszólag megváltozhat, mikor Wins-
ton elolvassa Goldstein könyvét, ám 
hamarosan a Gondolatrendőrség ke-
zére kerül, ahol megtörik, megfosztják 
minden méltóságától és végül a rend-
szer diadalmaskodik a polgár felett.
,,De most már rendben van, minden 
rendben van, a küzdelemnek vége. Di-
adalt aratott önmaga fölött. Szerette 
Nagy Testvért.” 
A leegyszerűsített nyelv, a gondolat-
rendőrség, jelszavak, ellenségkép, tör-
ténelem és véleményformálás, ellent-
mondások feltétel nélküli elfogadása, 
propaganda, karaktergyilkosság. 
Ismerős lehet számunkra egy ilyen vi-
lág? A múlt század diktatúráiban fel-
ismerjük ezeket a vonásokat? Besúgó-
hálózat, lehallgatások, a 3 T (Tűr, Tilt, 
Támogat) politákája, beszolgáltatás, 
hidegháború, a párt és vezér feltétlen 
tisztelete, a történelem és kultúra újra-
gondolása, mindig csak várni egy jobb 
világra. El tudunk képzelni a jövőben 
egy ilyen világot? Vagy talán ebben 
élünk? Szokásainkat ellenőrző és elem-
ző algoritmusok. Plakátok, rövid reklá-
mok. Hozzáférés engedélyezése az okos 
eszközeink kamerájához és mikrofon-
jához, adatainkhoz. Minden magától 
értetődik, még ha tele is van önellent-
mondással a világunk. Orwell regényé-
nek zsenialitása épp abban mutatkozik 
meg, hogy tanít a múltról, feltár valamit 
a jövőből és tükröt tart a jelennek. A 
kérdés számunkra az, hogy akarunk ta-
nulni abból, ami már elmúlt, tudunk-e 
bölcsen előre tekinteni, és van-e bátor-
ságunk ebbe a tükörbe beletekinteni?

Eiben Tamás atya

Eiben Tamás atya könyvajánlója

2021. február 3-án, szerdán, Szent Ba-
lázs napján a Néri Szent Fülöp Katoli-
kus Általános Iskola diákjai és pedagó-
gusai szentmisén vettek részt, amelynek 
végén a résztvevők balázsáldásban ré-
szesültek. Eiben Tamás atya két Y alak-
ban összekötött gyertyát tartott eléjük, 
s így könyörgött: “Szent Balázs püspök 
és vértanú közbenjárására őrizzen meg 
téged Isten a torokbajtól és minden más 
betegségtől az Atya, a Fiú, és a Szentlé-
lek nevében. Ámen.”
Szent Balázs püspök a 3-4. században 
élt. Püspökké választása után egy ma-
gányos barlangban visszavonultan élt, 
s innen vezette imádkozva, tanácsokat 
osztva, és gyógyítva a rábízott közössé-
get. Vadállatok őrízték, háziállat mód-
jára engedelmeskedve neki. Ekkor nagy 
keresztényüldözés folyt, és 316-ban 
bár vízbefojtás általi halálra ítélték, de 
végül lefejezték. Tisztelete a latin egy-

házban a 12. századtól vált általánossá, 
mégpedig egy gégedaganat elleni imád-
sággal kapcsolatban, de keleten már a 
6., nyugaton a 9. századtól a torokbajok 
elleni védőszentként tisztelték.
A szentmise keretében Tamás atya 

megszentelte az iskolások által készített 
gyertyákat is, hiszen előző nap, február 
2-án ünnepeltük Gyertyaszentelő Bol-
dogasszonyt, a kis Jézus bemutatását a 
templomban,aki világosságként érke-
zett a pogányok megvilágítására.

Balázsáldás, gyertyaszentelés
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Kezdődik a húsvétot megelőző nagyböjti 
idő. A „vonat” tőlem függetlenül elindul. 
Felszálljak, vagy inkább maradjak ott, ahol 
vagyok? Egyáltalán miért szálljak fel?

A nagyböjt szó hallatán nem önt el ben-
nünket kitörő öröm. Olyan fogalmak kap-
csolódnak hozzá, mint: lemondás élveze-
tekről, hús evéséről, szórakozásainkról, 
kilépés komfort zónáinkból.  Ha ezek a 
fogalmak ki is merítik a nagyböjt fogalmát, 
akkor biztosan nem fogunk az utazás mel-
lett dönteni. De ez olyan, mint amikor egy 
sportoló csak az edzéseiről beszél: a korai 
felkelésről, a kemény diétáról, a rengeteg 
lemondásról, és nem említi a siker örömét, 
a küzdelemben való helytállás szépségét, 
önmagunk becsülését.

Ahogyan egy sportoló mindennapi fá-
rasztó életvitele valamilyen célból történik, 
úgy a nagyböjt sem cél, csupán eszköz. 
A hívő ember Jézus Krisztus halálának 
és feltámadásának ünnepére úgy készül, 
hogy elcsendesedik, magába száll, s töb-
bet foglalkozik olyan dolgokkal, amelyeket 
fontosnak tart ugyan, de el szokott hanya-
golni. Mindennapjainkban sokkal többet 
törődünk magunkkal, mint másokkal, a 
testünkkel, mint a lelkünkkel, a pillanatnyi 
teendőkkel, mint a hosszú távú, sőt örök-
kévaló igazságokkal. 

A böjt értelme lehet szívünk összesze-
dettségének elérése. „A világban, a min-
dennapi teendőinkben szétszóródunk, s 
szükségünk van arra, hogy „fölemeljük szí-
vünket”. A szív lényünk közepét jelenti, a 
legigazibb énünket. Az ember legnagyobb 
bűne, ha nem a legjobbik énje, legigazibb 
szíve szerint él, ha nem valósítja meg a lét-
lehetőségeit. A böjt, miközben felemel Is-
tenhez, előhívja a legigazibb énemet is. Aki 
közel kerül Istenhez, az kerül közel igazi 
önmagához. Alkalom ez arra, hogy Isten-
hez közelebb kerülve feltegyük életünk 
nagy kérdéseit, és keressük a válaszokat, 
melyeket senki sem tud megfogalmazni 
helyettünk. Jézus azért jött, hogy életünk 
legyen és bővebben legyen. A böjtnek ez a 
célja: élni tanít.” (Papp Miklós)

Székely János püspök atya említi egyik 
írásában: „akivel az Isten valami nagyot, 

fontosat akar tenni, azt először is kivezeti a 
pusztába. Így tett Ábrahámmal, Mózessel, 
Illéssel, s így kezdődik Jézus nyilvános mű-
ködése is. Ugyanerre hív minket ez a nagy-
böjt. A puszta héberül így hangzik - midbar 
- és ez a szó rokon azzal a héber szóval, ami 
azt jelenti ige, Isten Szava (dabar). A pusz-
ta kiáltó csendjében Isten Szava megszólal. 
Az embernek el kell csendesednie ahhoz, 
hogy Isten a lelke mélyén beszélni tudjon. 
A nagyböjt erre hív. Igen gyakran a lelkünk 
olyan, mint egy tó, amely állandóan föl 
van kavarodva: millió idegeskedés, gond, 
rengeteg információ, rohanás. Mennyire 
fontos lenne engedni, hogy néha ez a tó le-
csillapodjon, kitisztuljon, s meghallhassuk 
Isten kristálytiszta hangját! A nagyböjt arra 
hív: adj időt Istennek, és adj időt a feleba-
rátnak.

Fontos lenne megtanulni elcsendesedni, 
hogy Isten beszélhessen, a magunk sok, 
fontos mondanivalóját elengedni, hogy 
megszólalhasson Ő.”

Az igazi böjt az, ha a drága és pótolha-
tatlan időmből különítek el egyre többet 
az Atyával való közösségre, amelyben még 
jobban megismerem őt, amely során feltöl-
tődik a lelkem. A vele töltött időben annyi 
szeretetet, reményt, hitet, örömöt, békessé-
get, erőt, bátorságot, és útmutatást kapok, 
amiből aztán bőven tudok továbbadni is.

Megbeszélem vele a rám vonatkozó 
tervét, akár napi vagy heti feladatomat, 
ahogyan Jézus is a pusztában 40 napon 
át készült az Atyától kapott küldetésének 
megvalósítására. A pusztában Jézus Isten 
Igéjéből, az Atyával való lelki közösségből 
élt. Nekünk, keresztényeknek fontos annak 
megélése, hogy nemcsak kenyérrel él az 

ember, hanem Isten igéjével. A böjt ráéb-
reszt, túlzottan rabjaivá váltunk az anyagi 
világnak, a kényelemnek, az önző érdeke-
inknek. 

 A böjt a bűnbánattartás időszaka. Minél 
közelebb kerülünk a Világossághoz, annál 
tisztábban látjuk a bűneinket. A böjt a bűn-
bánattartás, a szentgyónás ideje is. A szent-
gyónás kiengesztelődés Istennel: Ő elkezdi 
a megbocsátást, hogy aztán könnyebben 
kiengesztelődjünk önmagunkkal és em-
bertársainkkal.

Nagyböjtben nemcsak az ételben kelle-
ne böjtöt tartanunk, abban is, de lehetne 
másfajta böjtöket is tartani. Van szóböjt 
is, indulatböjt, haragböjt, és idegeskedés-
böjt. A kedvenc újság helyett lehet játszani 
a gyerekekkel, a tévé helyett beszélgetni a 
házastárssal, vagy tanulmányozni a Bibliát. 
Olvassunk el egy-két lelki könyvet! A lélek 
osztatlan figyelmének erősítéséhez hozzá 
tartoznak a szertartások, a liturgiák, a vir-
rasztások, a találkozások, a csöndek is.

Mi az én „zsengém”, amit Istennek adha-
tok ma? Hogyan tartom meg a nagyböjtöt? 
Imával? Önmegtartóztatással? Cselekedet-
tel? 

A nagyböjt rendkívüli pillanat, amely 
minden évben, mint egy rég nem látott ro-
kon vagy barát, vissza-visszatér. Rövid az 
életünk. Ezt a nagyböjtöt, a mai napot arra 
kaptuk, hogy növekedjünk Isten- és ember-
szeretetben. Az önmegtagadás, az imádság 
és a jócselekedetek útján arra törekszünk, 
hogy szívünket életünk szétszórtságából 
Istenhez emeljük, és az Ő szeretetével ta-
nuljunk jelen lenni a világban. Ő előkészíti 
szívünket, hogy észrevegyük a másik szük-
ségét jobban, mint máskor.

 A böjt valódi spirituális üzenete nem ön-
magában az aszketikus gyakorlat, hanem 
az arra való nyitottság, hogy az életemben 
Isten jelenvaló legyen.

Küzdünk a bennünk és a körülöttünk 
levő rossz ellen. 

„Életem Ura és Uralkodója, ne engedd 
hozzám a jóra való restség, könnyelműség, 
pénzvágy és megszólás szellemét!

 Ajándékozd inkább szolgádnak a józan-
ság, alázatosság, állhatatosság és szeretet 
lelkét! Igen, Uram, Királyom! 

Add meg, hogy megismerjem bűneimet 
és meg ne ítéljem felebarátomat, mert ál-
dott vagy örökkön-örökké!” (Szent Efrém)

 Mindenkinek áldott böjti utazást!
S.J. atya

Nagyböjti gondolatok

Klára-Szíve Időskorúak Gondozóháza
4200 Hajdúszoboszló, Wesselényi u. 12.

Orvosi ellátás - Szakápolás - Ápolás-gondozás - Teljes ellátás - 24 órás felügyelet

Nincs belépési díj!
Nincs várólista, azonnal elfoglalható helyek!

Érdeklődni a 30/827-5432 vagy a 30/827-5434 telefonszámon, illetve emailben a
gazdaklara59@gmail.com  email címen.
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Az idén február 17-ére esett hamvazószerda napja, s Eiben 
Tamás atya vezetésével a Néri Szent Fülöp Katolikus Általá-
nos Iskola diákjai is részt vettek a szentmisén. A hamvazko-
dáskor szokásos homlokra való keresztrajzolást mindenki 
maga végezte, a vírus miatt Tamás atya a hamut a résztve-
vők kezébe helyezte.
Hamvazkodáskor kétféle szöveget alkalmazhat a pap: „Em-

lékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel.” A másik 
pedig: „Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az Evangélium-
ban”. Ilyenkor az előző évi szentelt barka hamvait megszen-
teli a pap, és azt használja hamvazkodáskor. Hamvazószerda 
a nagyböjt első napja a római katolikusoknál, s ilyenkor arra 
törekszünk, hogy Jézus Krisztus 40 napos böjtjét követjük, 
bizonyos ételektől tartózkodunk, és bűnbánatot tartunk.

Hamvazószerda
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Különösen várt esemény a gyermekek éle-
tében a farsangi időszak, melynek kezdete 
vízkereszt, január 6-a, és hamvazószerdáig 
tart, ami idén február 17-re esett. Ez az ide-
je a hangoskodásnak, alakoskodásnak, és a 
mulatozásnak. Óvodánkban idén február 
11-én rendeztük meg farsangi mulatságun-
kat.
A farsang a mókázásnak, a vidámságnak, 
a táncos mulatozásnak is helyet adó nép-
szokás. Egy könnyedebb, felszabadultabb 
érzést biztosít, mely különösen vonzó te-
vékenységekre ad lehetőséget az óvodában. 
Ilyenkor a legizgalmasabb elfoglaltság, más 
ruhájába, „bőrébe” bújni, ami alól termé-
szetesen mi, óvodapedagógusok sem va-

gyunk kivételek, a gyermekek nagy örö-
mére. A szabadjáték-tevékenységük során 
egyébként is gyakran nyúlnak jelmezek 
és kiegészítők után a gyermekek, de ez az 
időszak még inkább megmozgatja fantázi-
ájukat és kreativitásukat. Egymás után ké-
szülnek a farsang fő kellékei, a különböző 
technikákkal készült színes, ötletes álarcok, 
a játékukhoz barkácsolt kiegészítő eszkö-
zök, valamint mókás dekorációk.
 A különböző gyermekhangszerek is na-
gyobb szerephez jutnak, melyekkel nagy 
előszeretettel kísérik éneküket, vagy éppen 
csak jólesik egy kis zajt csapni velük. A cso-
portokból zeneszó hallatszik, mert a gyer-
mekek szívesen gyakorolják a különböző 
tánclépéseket, hisz készülnek a farsang fő 
„attrakciójára”, a bálra.
 Kis csoportokban összegyűlve arról be-
szélgetnek, hogy ki minek öltözne, milyen 
jelmezbe bújna szívesen. Természetesen a 
gyermeki kívánság, óhaj nem mindig talál-
kozik a szülői elképzelésekkel. Régebben 
elég volt egy-egy ügyes kezű szülő által 
készített ötletes jelkép vagy fejdísz, de ma 
már szívesebben kölcsönöznek a gyerme-
kek számára ismert mesefigurás, királylá-
nyos vagy egyéb jelmezeket a szülők.
 A vidám zeneszó mellett nagyon finom 
illatok is terjengnek ebben az időszakban 
az óvoda falai között, hisz a farsang elkép-
zelhetetlen finom fánk nélkül. Mindkét 
csoportunkban hagyomány már a farsangi 
sütemény elkészítése, melyben nagy segít-
ségünkre vannak a gyermekek, illetve az 

A farsang időszaka vízkereszttől a nagyböjt 
kezdetéig tartó időszak. Ezt az időszakot a 
vidámság jellemzi, népünnepélyeket, bálo-
kat, mulatságokat tartanak, a farsang utol-
só három napját (vasárnaptól keddig) ha-
gyományosan a farsang farkának nevezik, 
de valójában télbúcsúztató ünnep is. Ennek 
végén húsvétig nem szokás vigadalmat tar-

tani, így esküvőket sem rendeznek általá-
ban a nagyböjti időszakban.
Február 11-én, csütörtökön a Néri Szent 
Fülöp Katolikus Általános Iskolában is 
megtartották a farsangi ünnepséget, bár a 
világjárvány miatt ez most zártkörű volt, 
ennek ellenére a gyermekek remekül érez-
ték magukat.s a különböző ötletes jelmezek 
nagy sikert arattak az idén is.

ügyes kezű dadus nénik.
 A farsangi időszakot a gyermekeknek 
szervezett bál teszi színesebbé. A vigada-
lom nem múlhat el mókás játékok nélkül, 
de helyet kapnak a népi gyermekjátékok, 
körjátékok, csúfolódók is. A farsangi idő-
szak végén – mikor már kiélveztük a téli vi-
lág adta örömöket – egy régi népszokás fel-
idézésével, a kiszebáb-égetéssel űzzük el a 
hideget, és várjuk a tavasz első napsugarait.

Bognár-Hutóczki Valéria
óvodavezető

Farsang az iskolában

Farsang az óvodában



2021. FEBRUÁR10 FUL   PI HÍREK

2000. június 13-án a Magyar Köztársaság 
Országgyűlésének határozata alapján min-
den év február 25-én tartják a kommunis-
ta diktatúrák áldozatainak emléknapját. 
Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt 
főtitkárát 1947. február 25-én a szovjet 
hatóságok letartóztatták a kommunizmus 
elleni kiállása miatt, majd a Szovjetunióba 

12. forduló: március 21. (vasárnap) 15:00
 Fülöp SE – Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.
13. forduló: március 27. (szombat) 15:00
 Hajdúbagosi SE – Fülöp SE
14. forduló: április 04. (vasárnap) 15:30
 Fülöp SE – Tiszacsegei VSE
15. forduló: április 11. (vasárnap) 15:30
 Nyírábrány – Fülöp SE
16. forduló: április 18. (vasárnap) 16:00
 Fülöp SE – Hortobágyi LSE
17. forduló: április 25. (vasárnap) 16:00
 Hosszúpályi SE – Fülöp SE
18. forduló: május 02. (vasárnap) 16:30
 Fülöp SE – Alföld Európa HSE (Hajdúszoboszló)
19. forduló: május 09. (vasárnap) 16:30
 Fülöp SE – Nyíracsád Petőfi SE
20. forduló: május 16. (vasárnap) 17:00
 Hajdúhadházi FK – Fülöp SE
21. forduló: május 23. (vasárnap) 17:00
 Fülöp SE – Bocskai SE Vámospércs
22. forduló: május 29. (szombat) 17:00
 Újszentmargita – Fülöp SE

vitték, ahol 8 évig volt fogságban, először 
a Gulágon, majd egy moszkvai börtönben. 
Ez volt az első lépés az egypárti kommu-
nista diktatúrában a demokrácia és a sza-
badságjogok semmibe vételére. Becslések 
és adatok szerint kb. 100 millióra tehető a 
kommunizmus áldozatainak a száma vi-
lágszerte, Kelet-Közép Európában pedig 

mintegy 1 millió. A rendszer nagyon so-
kakat börtönbe zárt, kínzott, vallatott, ül-
dözött, testileg és lelkileg megnyomorított. 
Sokan még a ma élők közül is emlékeznek 
ezekre a szörnyű tettekre. 2021. február 25-
én, csütörtökön a Néri Szent Fülöp Katoli-
kus Általános Iskola diákjai is méltóképpen 
megemlékeztek  Párványik Tímea tanárnő 
felkészítésével.

A kommunizmus áldozatainak emléknapja

A 2020-2021-es megyei III. osztályú bajnokság 
tavaszi sorsolása
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Aszalt meggyel és sajttal töltött pulykamell, 
baconbe tekerve

Hozzávalók (4 személyre):

• 6 szelet, jó tenyérnyi nagyságúra 
kiklopfolt pulykamell 
• 3 csomag szeletelt bacon
• ízlés szerint só, bors, oregánó, 
aszalt meggy (de más aszalt gyü-
mölccsel is finom), reszelt sajt 
(trappista, gouda, edámi, stb…)
Elkészítése:

A húsokat befűszerezzük sóval, 
borssal, oregánóval. Egy őzgerinc-
formát, vagy ahhoz hasonló mére-
tű sütőformát kibéleljük a bacon-
nel úgy, hogy túllógjon a forma szélén, és 3 szelet húst beleterítünk, arra szórjuk 
a sajtot. Ezt követően a közepére rakjuk az aszalt gyümölcsöt, és újra megszórjuk 
sajttal. Ráterítjük a maradék hússzeleteket úgy, hogy körbefogják a tölteléket, és az 
egészre ráhajtjuk a bacon-t. Kb. 190-200 fokon, 50-60 percig sütjük. Ha megsült 
óvatosan felszeleteljük, hogy ne csússzon ki belőle a töltelék. Rizzsel, krumplipü-
rével tálaljuk.

Jó étvágyat kívánok!
Czigle Adrienn

Túrós mákos zserbó
Hozzávalók  a tésztához:

• 40 dkg finomliszt • 20 dkg cukor 
• 12.5 dkg margarin • 2 ek tejföl 
• 1 db tojás • 1 db tojássárgája 
• 0.5 teáskanál sütőpor 
• 3 ek cukrozatlan kakaópor

Hozzávalók a töltelékhez:

• 75 dkg tehéntúró • 5 dkg margarin • 3 db tojás-
sárgája • 1 csomag vaníliás cukor • 20 dkg cukor • 
2 evőkanál búzadara • 3 db tojásfehérje (kemény 
habja)

Hozzávalók a többi réteghez:

• 10 dkg sárgabaracklekvár
 • 20 dkg mák (darált)

Hozzávalók a tetejére:

• 10 dkg tortabevonó (étcsokis)

Elkészítése:

A tésztához
1. A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, a masszát há-
rom részre osztjuk. Az elsőt kinyújtjuk.
2. A tepsit kivajazzuk, és ráhelyezzük a kinyújtott 
tésztát. Megkenjük baracklekvárral, megszórjuk 
darált mákkal.
3. Rátesszük a második kinyújtott lapot is.
4. Rásimítjuk a túrókrémet. Ehhez a tojássárgákat 
habosra keverjük a cukorral, majd hozzáadjuk az 
áttört túrót és a többi hozzávalót. Utoljára kerül 
hozzá a kemény habbá vert tojásfehérje.
5. A túrókrém tetejére helyezzük a harmadik lapot, 
amelyet villával megszurkálunk.
6. Előmelegített sütőben 20-25 percig sütjük.
7. Ha kihűlt, bevonjuk tortabevonóval a tetejét.

Jó étvágyat kívánok!

Mezővári Mihályné  

GASZTRONÓMIA
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Farsang az óvodában

Adventi gyertyújtás

Hamvazószerda

Adventi gyertyújtás

Hamvazószerda

Farsang az óvodában

Vízkereszt

Kiszebáb-égetés


