
 

 

  

 
Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a Győztesek 
Versenye résztvevőit. A képen községünk ifjú lakójával, 

Borsos Norberttel fog kezet. 
 

 
A több mint 500 induló között Borsos Norbert sakkban 

és fociban is harmadik lett. Cikk a 3. oldalon. 
 

 
A cibaki 24 órás vetélkedőn részt vett csépai csapat. Cikk a 4. oldalon.  

Tisztelt Olvasók! Csépaiak! Közmeghallgatás december 15-én lesz. Ekkor személyesen 
tehetnek fel kérdéseket a polgármesternek és az ÖK képviselőinek. Éljenek a 

lehetőséggel! 
 

Szüreti felvonulás  és   bál 2011. Csépa 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő testülete az 
1956-os megemlékezést ünnepi ülésen tartotta 2011. október 
21-én.  
2011. október 27-ei ülésén Csépa Község Önkormányzatának 
2011. évi III. negyedévi előirányzat módosítására tett 
javaslatot a képviselő testület elfogadta. 
A testület megvizsgálta az önkormányzati intézmények 
időarányos költségvetés teljesítésének állását. 
Nyertes pályázatok: a csépai Vackor Művészeti Óvoda 
szilárd tüzelésre történő átállására. 
Gallyzúzó gép vásárlásával oldjuk meg, hogy gally és 
nyesedék ledarálását követően tüzelőanyagot nyerjünk. 

Interpelláció hangzott el, és a Magyar Közút Nonprofit ZRT 
JNK-Szolnok Megyei Igazgatóságánál Csépa 4513 j. út 
belterületi szakaszon (Rákóczi-Hunyadi úti sarok) a 
járműforgalom biztonságát elősegítő tükör cseréjét 
kezdeményezzük, mivel kitört. 
Kértük a 4513. sz. út Csépa-Csongrád szakaszán a közútra 
behajló ágainak gallytalanítását. A kilógó ágak veszélyeztetik 
a balesetmentes közlekedést. 
Felhívtuk a figyelmet utcafronton kertépítés során végzett 
telepítések védőtávolságainak ellenőrzésére. 
A Rendőrkapitányság felé jelzéssel éltünk a közterületen 
történő italfogyasztás, szemetelés, szabálytalan parkolás 
miatt. 

 

MEGKÉRDEZTEM FIALKA GYÖRGY POLGÁRMESTERT 
Fialka György polgármester úr a 
harmadik polgármesteri ciklusban, 9 
éve tölti be ezt a pozíciót. A 
kormányzásban először a MSZP, 
most a FIDESZ irányításában 
működő önkormányzati vezetőként a 
gazdasági kérdésekkel folyamatosan 
kellett foglalkozni. A világ, Európa, 
Magyarország, valamint Csépa 
gazdasági válságtól szenved. 
- Miben látod Csépa Község 
önkormányzatának legfőbb gazdasági 
nehézségét? 
- A község hasonló gondokkal küzd, 
mint bármelyik vidéki kistelepülés. 
Néhány ezekből: 
a) folyamatosan fogyatkozó lakosság; 
b) vele párhuzamosan fogyatkozó 
gyerek létszám; c) kevés munkahely, 
alacsony adóbevétel; d) öregedő 
lakosság, növekvő szociális 
rászorultság; e) a lakosság egy 
részének viselkedési morálja. 
Mind ezek mellett ez idáig 
igyekeztem úgy gazdálkodni a 
képviselők egyetértésével, hogy a 
válság a működőképességet ne 
veszélyeztesse! Ezért bizony sokszor 
kellett olyan döntéseket hozni, 
amelyeknek én sem örültem.  
A gazdálkodás nem érzelmi kérdés. 
Gazdálkodni csak bizonyos 
előrelátással lehet igazán jól. 
Legalább 1 évre előre tudni kell, hogy 
a gazdasági folyamatok minket 
hogyan érintenek, s mit kell tenni, 
hogy talpon maradjunk! Na, ez az 
igazán nehéz dolog! 
- A lakosság jelentős részét különösen 
sújtja a válság. Mi lehet a kivezető 
út? 
- Szeretném első mondatban 
leszögezni, hogy az önkormányzat 
nem lesz képes megoldani a lakosság 

szoruló anyagi helyzetét. Nem is ez a 
feladata, annak ellenére, hogy sokan 
azt gondolják. Nem vagyok olyan 
fiatal, hogy ne tudjam, mi volt az 
1950-es években. Nem akarom 
kifejteni, mert igen hosszú lenne. Azt 
viszont állítom, hogy kiveszett a 
lakosság egy részéből a túlélési 
ösztönből fakadó tenni akarás. Abban 
az időben a lakosság ment a 
munkalehetőség után. Most pedig 
várja, hogy valaki a helyébe hozza. 
Hetelni jártak szüleink, Bábolna, 
Ferihegy, Fővárosi Csatornaművek, 
MÁV Budapest-Szolnok. A szükség 
nagy úr! 
Könnyebb szidni az önkormányzatot, 
a hivatalt, a polgármestert, mint 
dolgozni! Nagyon igaz a mondás és 
nem én találtam ki: „segíts magadon, 
az Isten is megsegít!” Tisztelet 
azoknak, akik tudják, hogy ez a 
mondás még ma is él! A kivezető út: - 
a MUNKA- dolgozni kell! 
Mindenkinek azt, ami körülötte van, 
az udvar, a kert, a mezőgazdaság, a 
közmunka. Nem fog a sült galamb 
repülni. 
A falun belüli munkahelyteremtés, 
mint az elmúlt évek is bizonyítják, 
távoli álom. A 80-as évek végén, a 
rendszerváltást követően megszűnt a 
tésztaüzem, a Zöldért felvásárló 
telepe, a Téglagyár, a TSZ. Az 
egyértelmű, hogy a nagyobb városok 
adják az új munkahelyek 
kialakításának lehetőségeit. 
- Mi a falvak, így Csépa jövője? 
- Ezek nem azért szűntek meg, mert a 
csépai lakosság, vagy önkormányzat 
így akarta. Akik benne voltak, azok 
tudják. Sajnos a falvak jelentős része 
„alvó” településsé válik. Sokszori 
próbálkozásra sem sikerült 

munkahelyet a településre hozni, de 
másoknak sem. Ennek alapvető okai 
vannak. Kevés ez egy-egy szakmában 
helyben lakó szakember, egyre nőnek 
a szállítási költségek, jelentősen 
megnövelni a pluszban 
foglalkoztatott munkaerőt, plusz 
beruházást kellene csinálni stb., a 
konklúzió: gazdaságtalan! A 
vállalkozók úgy gondolkodnak, hogy 
minél kevesebb ráfordításból, minél 
képzettebb munkaerővel, minél 
nagyobb profitot termeljen! 
Na, ez az, ami minden kicsi 
településről hiányzik! 
Én úgy gondolom, hogy amíg a 
mezőgazdaság nem kapja meg azt a 
lehetőségét, szerepét a 
társadalomban, ami megilleti, addig 
jelentős előrelépés helyi 
foglalkoztatás vonatkozásában nem 
várható. 
Egyébként ez nem csépai, nem 
magyar sajátosság. 
A fejlett nyugati állapokban is 100-
200 km-re eljárnak dolgozni, haza 
pedig pihenni mennek az emberek. 
Ebbe az irányba tart Magyarország is.  
- Milyen előrelépés megtételére volt 
lehetőség ebben az évben a választási 
ígéretekből? 
- Úgy gondolom, hogy az én 
polgármesteri programom csínján 
bánt a hangzatos ígéretekkel. Azért, 
mert tudtam, hogy „hangyaszorgalmú 
hétköznapok” következnek. A 2011. 
évre szinte csak az ivóvíz 
minőségjavító program pályázata 
volt, amelyet örömmel adhatok hírül: 
- Nyert! 
Ebből további feladatok keletkeztek.  
- Előteremteni a közel 22 millió Ft 
önerőt, 
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- Részt venni abban az előkészítő 
munkában, amely a kivitelezésre 
vonatkozik. 
Jelentős pályázati támogatásban 
részesül a szociális földprogram és a 
közmunka pályázattal összefüggő 
útjavítás, és fűtéskorszerűsítés minta-
projekt. Ennek keretében 22 fő 1 éves 
alkalmazása, egy aprítógép 
beszerzése (amely fagallyakat, 
suhákat tűzrevalóként állít elő), 
valamint 2 kazán, amelyben ez az 
aprítás elégetésre kerül. Értékben kb. 
25 millió forint.  
Iskolánkban interaktív táblák 
felszerelésére került sor (15 millió 
Ft). Pályázat beadására került sor az 
ivóvíz program önerő előteremtésre - 
jó eséllyel. (22 millió forint). 
Beszerzésre került egy Peugeot 
Expert típusú ételszállító autó 
önerőből, amely 2,6 millió forint. 
Pályázatot adott be a sportegyesület 
az ifjúsági sport fejlesztésére (6-18 év 
közötti korosztály). 
A pályázat sikeres volt. 
- Milyen gazdasági megszorítást kell 
tenni a 2012-es évben a jelenlegi 
megítélésed szerint? 
- Sajnos a 2012-es költségvetési 
számok nem ismertek. Így csak 
tippelni lehet, hogy mi várható. Úgy 
gondolom, hogy a legkeményebb év 
elé nézünk. Ezért már történtek 
intézkedések a költségek csökkentése 
érdekében. A legérdekesebb témák 
azonban az önkormányzati törvény 
változásaiból adódnak. Pl. 2000 lakos 

alatt nem maradhat önálló hivatal, 
iskola. 
Ez a 2012. év legnagyobb kihívása! 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 
komoly összefogásra lesz szükség, 
mert a „LÉT – a TÉT”. 
Többet akkor, ha a törvény 
elfogadásra kerül. 
- Az óvoda fűtéstechnikai átállása 
milyen mértékű megtakarítással 
kecsegtet, hiszen az átalakítás 
jelentős változtatást kíván? 
- Az óvoda fűtés-átalakítása a minta 
projekt keretén belül viszonylag 
ingyen, önerő nélkül megvalósulhat. 
A kérdés az, hogy az elnyert műszaki 
berendezés üzemeltetése, ha már nem 
a programmal támogatott, mibe fog 
kerülni? Igyekezni fogunk minél több 
tartalékkal előredolgozva kihasználni 
az emberi és gépi kapacitást, hogy 
annak előnyeit minél korábban tudjuk 
kamatoztatni. 
- Milyen gazdasági helyzetben nézünk 
2012. év elé? 
- Az önkormányzat gazdasági 
helyzete stabil! Ez köszönhető annak, 
hogy soha nem a mában, hanem a 
holnapban gondolkozunk. Jelenleg 
megközelítőleg 18 millió tartalékkal 
rendelkezünk. Ehhez az év hátralévő 
részében kb. 2-3 millió bevétel 
érkezik. 
A 2012. év feltehetően komoly 
erőfeszítéseket igényel. Valószínű a 
hivatal vonatkozásában társulásban 
kell gondolkodni. 

Veszélybe kerülhet az iskola 
megtartása is, mert a 2000 lakos szám 
kritikus. 
Most azt mondom, hogy nem az 
anyagiak döntik el a jövőnket, hanem 
az a gondolkodás, képviselői 
magatartás, diplomáciai képesség, 
amely időben reagál az adott témákra, 
lehetőségekre, valamint rendelkezik 
azzal a felkészültséggel, amellyel ezt 
a helyzetet majd kezelni kell! 
Csak a teljes összefogás hozhat 
elfogadható eredményt, amelyről 
most tudom, hogy: „egy kicsit fájni 
fog”. Különösen, ha arra gondolok, 
hogy a kormány által szorgalmazott 
ingatlanadót be kell vezetnünk, 
melynek felső határa az ingatlanérték 
3 % -a. 
A Csépai Napló ez évi utolsó 
számban, és a december 15-ei 
közmeghallgatáson remélem, 
konkrétabb dolgokról tudok 
beszámolni! 
Köszönöm Fialka György 
polgármesternek a kérdéseimre adott 
válaszait!  
Tisztelt Olvasók! Csépaiak! Ez úton 
hívom fel a figyelmüket az interjú 
utolsó mondatára, mely szerint a 
közmeghallgatás december 15-én 
lesz. Ekkor személyesen tehetnek fel 
kérdéseket a polgármesternek és az 
ÖK képviselőinek. Éljenek a 
lehetőséggel! 

Kovácsné Németh Mária

 

GYŐZTESEK VERSENYE 
„Mindenki győztes, aki ide került, mert egy nagyon komoly 
betegséget győztek le, úgyhogy nem véletlen, hogy 
Győztesek Versenye a neve” 
2011. augusztus 3 - 7 között második alkalommal került 
Moszkvában megrendezésre a „World Children’s Winners’ 
Games, the athletic competitions for childhood cancer 
survivors” elnevezésű program. A „Győztesek Versenye” egy 
nemzetközi sportverseny (meghívott országok: Oroszország, 
Csehország, Olaszország, Németország, Luxemburg, 
Litvánia, Lettország, Lengyelország, Románia, Ukrajna, 
Magyarország, Fehéroroszország, USA, Izrael, 
Örményország), amelyen olyan 7-16 év közötti gyermekek 
vehetnek részt, akik az onkológiai kezeléseket sikeresen 
befejezték. 
A gyermekek három korcsoportban (7-9 év, 10-13 év, 14-16 
év) és több sportágban (futball, sakk, asztalitenisz, 10 méteres 
légpuskalövészet, 60 és 100 méteres futás, 25 és 50 méteres 
mell, hát és gyorsúszás) mérhették össze erejüket, minden 
gyermek két sportszámban indulhatott.  
A daganatos betegségből gyógyult gyerekek versenyére 30 
magyar gyerek utazhatott ki, az Együtt a Daganatos 
Gyermekekért Alapítvány jóvoltából. Az országok közötti 

versenyben Magyarország lett az első, a csapat 33 érmet 
szerzett. 
A több mint 500 induló között Borsos Norbert sakkban és 
fociban is harmadik lett. 
A Köztársasági Elnök köszöntötte a Győztesek Versenye 
résztvevőit 
2011. augusztus 25-én 11.00 órakor fogadta Schmitt Pál, 
Magyarország Köztársasági Elnöke a 2011. évi Győztesek 
Versenyén kiemelkedő eredménnyel szereplő magyar 
csapatot.  
A gyerekek a fogadás előtt megismerhették a gyönyörű 
Sándor Palota történetét, megtekinthették azt a 
vendégkönyvet, amelyben a Palota korábbi látogatóinak 
bejegyzései szerepelnek. A rövid idegenvezetés után az 
Elnök Úr egyenként kezet fogott a magyar csapat tagjaival, s 
mindenkinek gratulált az elért eredményekhez. Ezután a 
gyermekeket sós és édes aprósüteményekkel, gyermek-
pezsgővel és üdítővel látták vendégül a Sándor Palotában. A 
gyerekek gyönyörködhettek a Sándor Palota teraszáról eléjük 
táruló budapesti panorámában, s a Köztársasági Elnök Úrral 
közös fotókat is készíthettek. 

Matyi Ferencné 
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Csépa Község Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 
 55. évfordulója alkalmából ünnepi önkormányzati ülést tartott a  
Polgármesteri hivatal tanácstermében. Az ünnepi megemlékezésen  
Szakolczai Attila történelmi áttekintése és Márai Sándor: Mennyből  
az angyal című verse hangzott el. 

ISKOLAI HÍREK 
A szeptemberi és októberi programok jelentős része szorosan 
összekapcsolódik a természettel.  
Szeptember 29-én a pákozdi csata emléknapján több éve 
hagyomány, hogy kerékpáros kirándulásokat szerveznek az 
osztályok. Ebben az évben a következő helyekre látogattak 
el: 1. 2. 3. osztály Julika néniék tanyája; 4. osztály Táborhelyi 
kilátó; 5. osztály Tiszakürt – arborétum; 6. osztály Tiszaug, 
Holt – Tisza; 7. osztály Szelevény; 8. osztály Csépa Holt -
Tisza  
A kedvező időben mindenki kedvére horgászhatott, 
focizhatott, játszhatott. Még a Tisza vizébe is belemárthatta a 
lábát aki szerette volna, nem kellett félni, hogy megfázik. 
Voltak osztályok, akik szalonnát sütöttek, voltak, akik 
bográcsban főztek. Köszönjük a szülők segítségét, reméljük 
jövőre többen kedvet kapnak egy közös kiránduláshoz. 
Az október 6-i aradi vértanúk tiszteletére rendezett 
ünnepséget az iskola előkertjében lévő kopjafa körül 
tartottuk. 8. osztályos tanulóink rendkívül fegyelmezetten, a 
mártírok iránt érzett kellő tisztelgéssel adták elő műsorukat, 
melyet Surányi Zsolt osztályfőnök tanított be. Sajnos a 
számos meghívott közül csak igen kevesen képviselték 
községünk vezetőségét. 
Október 8-án Tiszakürtön duatlon versenyen vettek részt 
iskolánk tanulói. Igen szép eredményeket értek el diákjaink, 
mindamellett, hogy országos versenyen szereplő gyerekekkel 
mérték össze erejüket. 

Eredményeink: 
7-8. osztályos fiúk: Cseh József 6. hely; Marsinszky Zoltán 7. 
hely. 
5.-6. osztályos fiúk: Szalai László 5. hely; Urbán Dominik 6. 
hely 
5-6. osztályos lányok: Cseh Nóra 1. hely; Lakatos Henrietta 
2. hely; Gyertyános Noémi 3. hely; Türke Fanni 4. hely 
Október 14-i határidővel virággyűjtési versenyt hirdetett 
iskolánk nevelőtestülete az osztályok között. Voltak, akik 
hétről hétre folyamatosan hordták a cserepeket az iskolába, 
voltak osztályok, akik az utolsó héten okoztak meglepetést a 
rengeteg cserepes virággal. Nagyon jó volt látni a lelkesedést 
azok arcán, akik tényleg elszántan küzdöttek a dobogós 
helyért. Köszönjük a szülőknek is, hogy segítették 
gyermekeiket, rajtuk keresztül pedig iskolánkat. Eredmények: 
I. hely 8. osztály; II. hely 2. osztály; III. hely 4. osztály. 
A dobogós helyet szerző osztályoknak ingyenes mozi 
látogatás a jutalmuk. 
Október 23-ról minden osztály osztályfőnöki óra keretében 
emlékezett meg. A községi ünnepségen pedagógusaink és a 
diákönkormányzat 8. osztályos tanulói képviselték 
iskolánkat. 

Mészáros Mária 
tagintézmény-vezető 

24 ÓRA CIBAKHÁZÁN 
A 2011-es év második, őszi 24 órás 
vetélkedőjének ezúttal Cibakháza adott 
otthont. A csépaiak Sima Liba néven –
mely évtizedes hagyományra épül- 
vettek részt a küzdelemben, Tiszasas, 
Szelevény, Cserkeszőlő, Cibakháza, 
Tiszaföldvár és Martfű csapataival 
szemben. 
Az előfeladatokat tekintve a rettegett 
zenés felvonulás kikerült a sorból, 
„csak” egy klippet kellett készítenünk a 
Survivor leghíresebb zenéjére, a Rocky 
című film betétdalára. E mellett egy 
csépai kuriózumokból álló design 
centert, valamint a vetélkedőről szóló 
mesét kellett kreálnunk.  
Csapatunk létszáma az indulás 
reggelére öt bevállalós karcagi 
legénnyel, valamint a két fővel felálló 
tiszakürti alakulattal gyarapodott. Az 
ünnepélyes megnyitó után elkezdődött 
a versengés. A szervezők válogatott 

próbatételekkel mérték a csapattagok 
erejét, bátorságát, ügyességét, 
kitartását, kreativitását, valamint jó pár 
feladatban gyomruk 
befogadóképességét. Kis ízelítő a 
próbákból: vízzel teli söröskorsó 
kitartása egy kézzel, levélruha 
előállítás, koreográfiakészítés egy 
kisorsolt dalhoz, sörivás cumin 
keresztül, túrógombóc-evő verseny. 
Csapatunk szépen menetelt, lelkesen 
küzdött a déli melegben megrendezett 
sorversenyen, kitartóan őrizte a kasban 
rá bízott tojást, és a bográcsban főtt 
paprikás krumplink is verhetetlennek 
bizonyult. Az éjszakai túra a 
szokásosnál rövidebbre szabott volt, 
mindössze két állomás volt feltüntetve 
a térképünkön. Reggelhez közeledve 
jöttek a már jól megszokott ruhás 
feladatok: ki tud felvenni több ruhát?, 
paplanhuzatban történő textilcsere, 

illetve a ruhakígyó készítése. Az utolsó 
feladat keretén belül állatkerti 
sokadalom mintájára jártuk körbe 
Cibakháza utcáit. Az eredményhirdetés 
előtti feszült pillanatokat –azok a 
csapatok, akiknek még volt ereje bármit 
is tenni- karaokeval oldották fel.  
Mikor Tomi, a főszervező elkezdte a 
végeredmény ismertetését, a csapaton 
látszott a feszült reménykedést „nem 
lehetünk utolsók, végig a negyedik-
ötödik helyen álltunk” gondolta 
mindenki. Ezek után közölték, hogy a 
vetélkedőt a hetedik helyen zártuk, 
megelőzve Tiszakürtöt. Döbbenten 
néztünk egymásra, hogy lehet ez, ennél 
többet nem tudunk megtenni a jobb 
eredményért. Mindenki nyugtázta a 
veszteséget, és maradt az örökös 
vigasztaló mondat: „Nem baj, majd a 
következőn!” 

Maródi Kata

 
Nagy Imre 
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SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL 
2011. október 8-án megrendeztük újra 
szüreti mulatságunkat, amely kis 
falunkban évek óta hagyomány, és 
egyre több embert mozgat, szórakoztat 
és csatlakozásra buzdít. A menetet a 
néptáncosok, hintósok, fogatosok, 
csikósok valamint érdeklődő csépaiak 
alkotják. Ebben az évben is a Csépa 
Községért Alapítvány fogott 
pártfogásba minket. 
Augusztusban kezdtük el szervezni 
rendezvényünket, amely nagyon sok 
munkát és fáradságot vett igénybe. 
Táncosaink szeptember közepén 
meghívást kaptak a kunszentmártoni 
városnapra, ami ott is olyan 
hagyomány, hogy hintós és lovas 
felvonulás van, és büszkén képviselték 
Csépát a gyönyörű táncukkal. 
A Szüreti Bál már pénteken kezdődik: 
ezen a napon díszítjük fel a termet, 
vágjuk a húst, fogadjuk a vidékről 
érkező kocsisokat. Ők az újonnan 
kialakított Turisztikai Szállóban 
töltötték az éjszakát, amit a csépai 
önkormányzat biztosított nekik; 
gyönyörű, tiszta, rendezett 
környezetben pihenhettek. Lovaiknak 
id. Oberna Istvánné és Túri Ferenc 
biztosított szállást. Szolid vacsorával 
vendégeltük meg a vidékieket, amelyért 
nagyon hálásak voltak. 
Szombaton reggel az indulás kicsit 
késett, mivel volt egy kis probléma a 
helyek elosztásával. Az első tánc a 
Presszó saroknál volt, remegő térdekkel 
álltuk végig a kisbíró köszöntőjét. A 
második táncra a Coop ABC előtti 
parkolóban került sor, ahol a tánc 
befejeztével Lantos Katalin 
üzletvezető–helyettes megvendégelte a 
táncosokat. Ragyogó napsütésben 
ballagott a menet Tiszasasra, a szokásos 
útvonalat követtük, mindenki örömmel 
táncolt. Visszatérve a művelődési házba 
folytatódott az előkészület; az ebéd 
elkészítése, amelyet Banka Andrásné 
(Erzsike néni) és Bori Jánosné (Kiss 
Eta néni) főzött. A finom ebéd után 
délutánra már remek hangulat alakult 
ki, és Szelevény felé vettük az irányt. 
Szelevényen a Coop ABC előtt 
hatalmas érdeklődő tömeg várta a 
csépai néptánccsoport előadását. 
Délután 4 órára érkeztünk a csépai 
focipályához, itt ért véget az egész 
napos felvonulás. A szüreti hangulat 
egész végig kísérte a menetet: a zenekar 
húzta, és a nap végére a szőlőskosarak 
és a borosüvegek is kiürültek. Este a 
művelődési házba, már az előre 

megterített és feldíszített terembe 
léphettek a vendégek. A kisbíró és a 
kisbíróné köszöntője előtt a helyi 
falugazdász, Jakab András szólt egy pár 
szót a térségben folyó 
szőlőtermesztésről és szőlőművelésről. 
Majd a bírópár minden kedves 
vendéget köszöntött: emléklapok 
kiosztásával köszönték meg a 
támogatóknak, segítőknek, 
szervezőknek a munkáját. A vacsora 
felszolgálása előtt adódott egy kisebb 
incidens az egyik fogatos családdal, 
ebből kifolyólag megharagudtak, és a 
vacsora elfogyasztása nélkül elmentek a 
bálból. Elkészült a finom marhapörkölt, 
amit próbáltak minél gyorsabban 
felszolgálni a táncosok, melynek az 
illata egy pillanat alatt betöltötte a 
termet, köszönjük szépen Gortva 
Zoltánnak és Horváth Lászlónak a 
finom vacsorát. Majd következett a 
mindenki által várt báli nyitótánc, 
amely olyan hangulatot hozott, hogy 
sokan állva énekeltek, végig tapsoltak, 
mindenkit sodort magával a jókedv és 
az öröm, boldog voltam, hogy egy ilyen 
szép hagyomány életben tartásának a 
részese lehettem. 
A mulatozás hajnalig tartott, a 
mulatozók biztonságát Hegedűs Csaba 
polgárőr, Holló Zsolt és Szeleczki 
Ervin rendőrök védték. Az utolsó 
vendég reggel 8 órakor ment el a 
zenekarral együtt. A rendezvény tiszta 
bevétele 207.035 Ft lett, amelynek nagy 
részét számlára helyeztük el, hogy 
legyen jövőre kezdőtőkénk a Szüreti 
Bál megrendezésére. Külön köszönetet 
szeretnénk mondani Fialka György 
polgármesternek, aki mindenben 
támogatott és segített minket, Kiss 
Magdikának, a Csépa Községért 
Alapítvány elnökének; Dobákné Deák 
Évikének és Mészáros Marcsikának, 
aki fáradhatatlanul támogatja a 
táncosokat. Ezúton szeretnénk 
megköszönni önzetlen segítségüket és 
támogatásukat Sindel Lászlónak és 
segítőinek, akik Szarvasról saját 
költségükön több hintóval, szebbnél 
szebb lovakkal jönnek, ezzel ékesítve 
felvonulásunkat. 
November 5-én megrendezésre került 
az elszámoló buli, amelyre a 
táncosokat, segítségeket és főbb 
támogatókat hívtuk meg. A zenét 
Kengyel László biztosította. 
Táncosaink: ifj. Gortva Zoltán – Kocsis 
Brigitta (bírópár); Veres Péter – 
Horváth Nóra; Túri Ferenc – Kiss 

Edina; Túri Adrián – Molnár Nikolett; 
Túri Bence – Túri Petra; Túri Péter – 
Bertus Tünde; Horváth Norbert – 
Fialka Judit; Rozmis István – Fialka 
Marianna. 
Támogatók, segítők:  
Csépa Község Önkormányzata; Csépa 
Községért Alapítvány; Fialka György, 
Csépa Község Polgármestere; Nagy 
Ferenc és neje; Nagy Zoltán Phoenix 
Mecano; Szilver Tánciskola csépai 
táncosai; Csépai Sportegyesület; 
Önkormányzati Konyha; Csépai 
Polgárőr Egyesület; Csépai Rendőrség; 
Gortva Zoltán; Horváth László; 
Horváth Attila; Velő Lászlóné; 
Harmatos Józsefné; Banka Andrásné; 
id. Pintér Lászlóné; Kállai Ilona; Bori 
Jánosné; Duszkáné Karl Ágnes; Oberna 
István; Gödöllei Krisztián Kínai Bolt; 
Lantos Aliz Katalin; Tisza Terra 
MGTSZ; Almádi Emil Táp Kft. 
Tiszaföldvár; Szín István és neje Faház 
ABC; Szendrei Lászlóné; 
Kunszentmárton Takarékszövetkezet; 
Kunszentmárton Rendőrkapitányság; 
Treznyák Mihály; Lovas Sándor; 
Polyák László; Gyovai Sándor; Cseh 
István; Vincze István; Nagy László; 
Kiss Magdolna; Tóh G. Krisztina; 
Törőcsik Zoltán; Réti József és neje; 
Réti Balázs; Tóth Ferencné; Dobákné 
Deák Éva; Mészáros Mária; Bujdosó 
Géza> Sajó István; Zarnócz Pálné; 
Maródiné Erdősi Katalin; Kómár 
Károly; Zarnócz Lászlóné; ifj. Bíró 
József; Berényi Zoltán; Berényi 
Zoltánné; Berényi Beatrix; Túri 
Ferencné; Gólya András; Pintér László; 
Pintér Csaba; Kissné Talmácsi Mária; 
Veres Árpádné; id. Oberna Istvánné; 
Jakab András; Kaszanyi László; id. 
Harmatos Józsefné; Nagy Ilona; Budai 
Antalné; Galu Mama; Nagy Andrea; 
Hegedűs Csaba; Csongrádi Ferenc; 
Fialka István; Kiss István Mihály; 
Sindel László; Nagy Regina; Oberna 
István Kunszentmárton; Cseh László; 
Fialka Istvánné; Benke Tibor; Bélteki 
Zsolt. 
A tavalyi bevétel egy részéből 
táncosaink egy felejthetetlen hetet 
töltöttek Balatonszárszón a Csépa 
Község Önkormányzatának üdülőjében. 
Rendezők: ifj. Gortva Zoltán – Kocsis 
Brigitta (bírópár); Lantos Krisztina; 
Mészáros Mária; Gortva Zoltánné; 
Csépa Községért Alapítvány. 
  Kiss Edina és 
  Lantos Krisztina írta.
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ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI- ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 
A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése 
értelmében a helyi önkormányzat a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról minden év 
május 31-ig átfogó értékelést készít, 
amelyet a Tisztelt Képviselő-testület 
megtárgyal. 
Az értékelés tartalmi követelményeit a 
gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. Rend. 
10. számú melléklete tartalmazza. 
Az értékelés célja, hogy a Tisztelt 
Képviselő-testület nyomon kövesse és 
lehetősége szerint biztosítsa a 
gyermekek védelmét és 
esélyegyenlőségét. A Gyvt. 94.§ (1) 
bekezdése alapján a települési 
önkormányzat feladata a gyermekek 
védelme helyi ellátó rendszerének 
kiépítése és működtetése, a területén 
lakó gyermekek ellátásának 
megszervezése. 

A Gyvt. 94.§ (2) bekezdése szerint az 
önkormányzat biztosítja a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatást, a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, 
a személyes gondoskodást nyújtó 
alapellátások keretében a gyermekjóléti 
szolgáltatást a gyermekek napközbeni 
ellátását, a gyermekek átmeneti 
gondozását; szervezi és közvetíti a 
máshol igénybe vehető ellátásokhoz 
való hozzájutást. A 94/A. § alapján a – 
utóbb felsorolt - személyes 
gondoskodás keretébe tartozó 
gyermekjóléti alapellátásokat a 
települési önkormányzatok a külön 
jogszabályban meghatározott többcélú 
kistérségi társulás útján is 
biztosíthatják. 
A gyermekek védelmét ellátó helyi 
önkormányzatnak kiemelt feladata a 
gyermekek mindenekfelett álló 
érdekének figyelembevétele, a 
törvényben elismert jogainak 
biztosítása, az egyenlő bánásmód 
követelményének betartásával. 

A település demográfiai mutatói 
A hivatalosan 1852 fő lélekszámú 
községben a lakosság megoszlása: 0-18 
éves 424 fő (23%), 19-60 éves 994 fő 
(54 %), 61-100 éves 434 fő (23 %). A 
munkanélküliség aránya ebben az 
évben sem csökkent, a lakosság száma 
évről-évre csökken.  
A 2010. évet komoly népvándorlás 
jellemezte; családok ki- és beköltöztek 
településünkön, amely a közoktatási 
intézmények nyilvántartásaiban is 
megmutatkozott. 0-3 éves: 72 fő, 4-6 
éves: 81 fő, 7-14 éves: 193 fő, 15-18 
éves: 78 fő, 19-24 éves: 146 fő. 

Az önkormányzat által nyújtott 
pénzbeli, természetbeni ellátások 

biztosítása 
A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény által szabályozott 
pénzbeli ellátások és természetbeni 
ellátások: Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, Rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás.

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma 2010-ben: 

Megnevezés 0-6 éves 7-14 éves 15-18 éves 19- éves Összesen 
Gyermekek száma 116 119 76 11 322 
Ebből tartósan beteg, fogyatékos 21 25 17 1 54 

 
A Gyermekjóléti szolgálat szakmai 

munkája 
Gondozási feladatok: 
a) Alapellátásban történő gondozás: 
Önkéntesen veszi igénybe a lakosság, 
mert ismerik a szolgáltató 
tevékenységet, vagy jelzés esetén a 
családgondozó felveszi a kapcsolatot a 
családdal. Felkínálja a szolgálat 
segítségét. Ha a család elfogadja a 
segítséget, elindul a családgondozás, 
megállapodás kötése, ki milyen 
feladatot vállal a probléma megoldása 
érdekében. 

b) Védelembe vétel: Ha nem fogadja el 
a család a szolgálat segítségét, akkor a 
gyermekjóléti szolgálat javaslatot tesz a 
gyámhatóság felé a gyermekvédelembe 
vételére. A gyámhatóság határozatban 
rendeli el a családgondozást, a 
szolgáltatás igénybevételét, a 
szolgálattal való együttműködést.  
c) Átmeneti nevelésben lévő 
gyermekek vérszerinti családjában 
végez családgondozást.  Segítséget 
nyújt a szülőknek abban, hogy 
személyükben, életvitelükben,  

változtatni tudjanak, hogy meg tudják 
teremteni a megfelelő 
lakáskörülményeket és anyagi 
biztonságot, hogy gyermekeiket ismét 
saját családjukban nevelhessék. 
d) Utógondozás: átmeneti vagy tartós 
nevelés megszűnése után - kivéve, ha a 
gyermeket örökbe fogadták - a 
gyámhivatal legalább egy év 
időtartamra elrendeli a gyermek 
utógondozását. Célja, hogy elősegítse a 
gyermek családi környezetébe való 
visszailleszkedését.

 
Gondozási esetek típusa Gyermekek száma 

alapellátás 16 
védelembe vétel 31 

utógondozás 0 
Összesen: 47 

 
Felmerülő problémák 

A gyermekjóléti szolgálat gondozási 
eseteiben hátrányos és veszélyeztetett 
gyermekekkel találkozik. A gyermekek 
veszélyeztetettségének okai egyrészt a 
családok anyagi helyzetére vezethetők 
vissza. Sokan küzdenek anyagi 
problémákkal.  A mindennapos 
megélhetési gondok miatt a családok 
túlzott mértékben vállalnak 
kölcsönöket, mert azt hiszik így 

könnyebb lesz az életük, de az anyagi 
bizonytalanság csak tovább fokozódik. 
Közüzemi számláikat nem tudják 
fizetni, így a szolgáltatások 
kikapcsolásra kerülnek. 
Egyes családoknál sajnos már 
tendencia, hogy ilyen esetekben 
keresnek másik ingatlant, ahová néhány 
hétre, illetve hónapra a tulajdonos 
beengedi őket, majd onnan is menniük 
kell, mert lelakják az ingatlant, 

szolgáltatói tartozást halmoznak fel 
vagy nem tudják fizetni a lakbért. 
Egyre több család érkezik a településre, 
akik korábbi lakóhelyükről hasonló 
helyzetük miatt „menekülnek” ide, 
bízva a jobb életkörülmények és 
lehetőségek reményében. 
Több családban alakul ki családi-
kapcsolati konfliktus, veszekedés, 
amelyeknek folyamatos szemtanúi 
illetve résztvevői a családban élő 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 7 
gyermekek. Ilyenkor elsősorban a 
szülők között folynak viták, de gyakran 
a gyermekek válnak másodlagos 
áldozatokká. A családi viszályoknak 
gyakran kiváltó oka az alkoholos 
befolyásoltság, melynek gyakori 
következménye az agresszív viselkedés. 
A gyermekbántalmazás minden formája 
károsan befolyásolja az egészséges 
személyiségfejlődést. Vannak olyan 
szülők, akik olyan súlyos formában 
bántalmazzák gyerekeiket, hogy életre 
szóló nyomot hagynak a lelkükben. 
Hozzátartozók közötti erőszak miatt 3 
esetben került sor ideiglenes 
távoltartásra, mely 5 gyermekek 
érintett. 

Évről évre visszatérő gondot okoz a 
tankötelezettség elmulasztása. 2010 
októberében került bevezetésre az 
iskoláztatási támogatás folyósításának 
felfüggesztésére való lehetőség – 
védelembe vétellel együtt - abban az 
esetben, ha a tanköteles, 18. életévét 
még be nem töltött gyermek igazolatlan 
iskolai hiányzása meghaladja az 50 
órát. A 2010-es évben az iskolai 
jelzéseket követően 6 esetben indult 
eljárás, ezen felül egy esetben - a 
személyes gondoskodás más 
formájának elrendelése miatt - az 
eljárás a gyermekjóléti szolgálat 
javaslattételét követően megszűnt. A 6 
megindult eljárás eredményessége az év 

végéig nem volt mérhető a törvényben 
előírt időkeretek alkalmazása miatt. 
Egyre inkább jelen vannak a  deviáns 
viselkedésű gyermekek, melynek 
hátterében gyakran a szülők 
elhanyagoló nevelése, agresszivitása, 
italozó, drogozó életmódja áll. 
Különösen nagy a gond ezeknél a 
gyerekeknél, mert a szülők sem 
következetesek elvtelenül védik 
gyermekeiket, így a probléma kezelése 
komoly akadályokba ütközik. 
További problémát jelent, a szülők 
életvezetési problémái, a gyermekekkel 
való kevés törődés és a helytelen 
nevelési attitűdök, kapcsolattartási 
problémák.

 
A kezelt probléma típusai: Esetek száma Gyermekek száma 

Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő, stb.) 7 2 
Gyermeknevelési 1 6 

Magatartászavar, teljesítményzavar 22 9 
Családi konfliktus (szülő-szülő, szülő-gyermek) 4 5 

Szülők vagy a család életvitele 11 14 
Szülői elhanyagolás 35 25 

Családon belüli bántalmazás 4 12 
Fogyatékosság, retardáció 1 1 

Szenvedélybetegség 4 7 
Összesen: 89 81 

 
A jegyzői hatáskörben tett 
gyámhatósági intézkedések 
A védelembe vétel gyámhatósági 
intézkedés. A Gyvt. 68. §. (1) 
bekezdése alapján „Ha a szülő vagy 
más törvényes képviselő a gyermek 
veszélyeztetettségét az alapellátások 
önkéntes igénybevételével 
megszüntetni nem tudja, vagy nem 
akarja, de alaposan feltételezhető, hogy 
segítséggel a gyermek fejlődése a 
családi környezetben mégis 
biztosítható, a települési önkormányzat 
jegyzője a gyermeket védelembe 
veszi.” 
(Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek 
vagy más személy által tanúsított – 
magatartás, mulasztás vagy körülmény 
következtében kialakult állapot, amely 
a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 
erkölcsi fejlődését gátolja vagy 
akadályozza.) 
Az eljárás elsősorban azt a törekvést 
szolgálja, hogy a gyermek – annak 
ellenére, hogy a család súlyos 
gondokkal küzd – segítséggel a 
családjában legyen tartható. A gyermek 
alapvető joga, hogy saját családjában 
nevelkedjen.  
Az önkormányzat jegyzője védelembe 
veheti a gyermeket gyermekjóléti 
szolgálat javaslatára, vagy rendőrség, 
bíróság, illetve ügyészség kérelmére is 

valamely szabálysértés, vagy 
bűncselekmény elkövetése 
következtében. 
A család anyagi nehézségeire, illetve 
lakásproblémáira való hivatkozással 
nem lehet gyermeket kiemelni a 
családból. Családból való kiemelés 
történhet másik szülőnél, vagy 
hozzátartozónál, vagy a szolnoki 
Befogadó Otthonban, ideiglenes 
hatályú elhelyezés formájában. A 
gyermekvédelmi feladatoknak az 
intézeti elhelyezés nem lehet a célja, 
így a jelzőrendszer tagjainak sem. 
A jelzőrendszer tagjainak (Gyvt. 17.§ 
(1) bekezdése) – kivéve a társadalmi 
szervezeteket, egyházakat, 
alapítványokat – mulasztását a törvény 
szankcionálja. Ha a jogszabályban 
meghatározott személy vagy szerv 
alkalmazottja a törvénybe foglalt jelzési 
vagy együttműködési kötelezettségének 
nem tesz eleget, a gyámhivatal – 
jelzésre vagy hivatalból – értesíti a 
fegyelmi jogkör gyakorlóját és 
javaslatot tesz az érintett személlyel 
szembeni fegyelmi felelősségre vonás 
megindítására. A gyermek sérelmére 
elkövetett bűncselekmény gyanúja 
esetén a gyámhivatal (szociális és 
gyámhivatal) büntetőeljárást 
kezdeményez. 

A Gyvt. 17.§ (3) bekezdése értelmében 
a jelzőrendszer tagjai a gyermek 
családban történő nevelkedésének 
elősegítése, a veszélyeztetettség 
megelőzése és megszüntetése 
érdekében kötelesek egymással 
együttműködni és egymást kölcsönösen 
tájékoztatni. 
2010. évben: Nyilvántartott 
veszélyeztetett kiskorúak száma 62 fő, 
ebből 28 fő veszélyeztetettsége 
megszűnt (vagy azért, mert betöltötte a 
18. életévét, vagy mert a 
veszélyeztetettségre okot adó 
körülmények már nem állnak fenn). A 
tárgyév végére 38 fő gyermek maradt 
nyilvántartásban, a családok számát 
tekintve 16. 
A helyi óvodában a gyermekek 
veszélyeztetettségét: a fejtetvesség, 
népvándorlás, szociokulturális 
lemaradás, nehéz anyagi körülmények, 
életvezetési problémák, alacsony 
iskolázottsági szint, rosszabbodott 
életkörülmények okozzák.  
Az iskolákban – a jelzések alapján - 
néhány gyermek igazolatlan iskolai 
mulasztása mutatkozik meg, mint 
elhanyagolás. 
A tárgyévben védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma 39 fő, amelyből 10 
fő a szülőnek felróható magatartási 
okból - elhanyagolás; 3 fő a

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 8 
gyermeknek felróható magatartási 
okból; 4 fő gyermekkorú bántalmazása 
miatti okból; 22 fő környezeti okból 
(ebből 5 fő 50 tanórát meghaladó 
igazolatlan hiányzás miatt). Mind a 39 
gyermek részesült rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben. 
(Magyarázat: a 2009. évről 4 fő 
védelembe vett gyermek maradt a 2010. 
évre, így összesen 43 fő védelembe vett 
gyermeket tartunk számon, a tárgyév 
során.) A védelembe vételi 
felülvizsgálati eredmények: 2 gyermek 
esetében a védelembe vétel fenntartása. 
A tárgyévben megszűnt védelembe 
vétel 20 fő gyermek esetében: 6 
gyermek hozzátartozónál való 
ideiglenes hatályú elhelyezés miatt, 14 
gyermek költözés miatt. Az év 
folyamán 6 védelembe vett gyermek 
jött vissza településünkre az elköltözést 
követően. 
Gyámhatóság által elrendelt ideiglenes 
hatályú elhelyezés 6 fő gyermek (3 
óvodás korú, és 3 általános iskoláskorú) 
esetében történt, mind a 6 gyermek 
hozzátartozónál. A gyámhivatali 
felülvizsgálat eredményeként a 6 
gyermek változatlanul maradt 
családbafogadással a hozzátartozónál.  
Iskoláztatási támogatás folyósítás 
felfüggesztése az igazolatlan iskolai 
hiányzások okán (2010. 08. 30. – 2011. 
01. 31. időszakaszban) 6 fő gyermek 
esetében történt – 2 általános iskolás (1 
helyi és 1 tiszakürti), 4 középiskolás.  
10 tanórát meghaladó hiányzásról 
kapott jelzés 9 gyermek esetében 
történt (3 általános iskolás, 6 
középiskolás). 7 gyermek esetében nem 
emelkedett a tanórai hiányzás a 
tárgyévben. 1 gyermek elköltözött 
településünkről, 1 gyermeknél pedig 
megemelkedett a tanórai hiányzás 
száma 50-re. 
50 tanórát meghaladó hiányzásról 
kapott jelzés 7 gyermek esetében 
történt a tárgyévben (3 általános iskolás 
– 2 helyi és 1 tiszakürti intézményből, 4 
középiskolás), mind a 6 fő részesült 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben.  
1 gyermek elköltözött településünkről a 
tárgyévben, az iskoláztatási támogatás 
folyósításának felfüggesztésére az ő 
esetében nem került sor.  
Eseti gondnokként mind a 6 főnél a 
családgondozó lett kirendelve. A 6 fő 
gyermek közül 4 lett védelembe véve 
az eljárás során, 2 gyermek már 
védelem alatt állt. A 6 gyermekből 1 
gyermek jár az intézkedés óta iskolába! 
A védelembe vétel felülvizsgálata: 

A védelembe vételt indokolt esetben 
max. 2 évig tartja fenn a gyámhatóság.  
A települési önkormányzat jegyzője – 
kérelemre bármikor, hivatalból legalább 
évente – felülvizsgálja a védelembe 
vétel indokoltságát. Haladéktalanul 
értesíti a gyámhivatalt a szükséges 
intézkedések megtétele céljából, ha 
a védelembe vétellel a gyermek 
veszélyeztetettségét megszüntetni nem 
lehet, és alaposan feltételezhető, hogy 
segítséggel sem biztosítható a gyermek 
családi környezetben történő megfelelő 
gondozása, nevelése vagy 
a védelembe vétel már két éve fennáll 
és a védelembe vétellel a gyermek 
veszélyeztetettségét nem sikerült 
megszüntetni (2009. 09. 01-jét 
követően indult védelembe vételi, 
illetve felülvizsgálati eljárásokban). 

Városi Gyámhivatal hatósági 
intézkedéseire, feladataira vonatkozó 

adatok 
A kunszentmártoni Városi Gyámhivatal 
döntései: Átmeneti nevelésbe vétel 6 fő 
gyermek esetében; Gyám kirendelése 3 
fő gyermek esetében; 7 kiskorú 
gyermek (2 család) gyámsági ügyének 
felülvizsgálata, a gyámság 
fenntartásával; 6 kiskorú gyermek (1 
család) ideiglenes hatályú 
elhelyezésének megszüntetése; 5 
kiskorú gyermek esetében küldött 
jelzést családon belüli erőszak miatt 
ideiglenes távoltartás alkalmazásáról. 
Jövőre vonatkozó javaslatok, célok 
meghatározása 
A helyi kisebbségi önkormányzattal 
való rendszeres kapcsolattartás 
fenntartására van szükség. A cigány 
kisebbségi gyermekekkel kapcsolatos 
esetmegbeszélésekre minden esetben 
javasolt meghívni az önkormányzat 
elnökét, elnökhelyettesét.  
Azon gyermekek veszélyeztetettségével 
kapcsolatban, ahol a gyermek pártfogói 
felügyelet alatt áll - az előző évhez 
hasonlóan -, javasolt a kettős védelem: 
a pártfogói felügyelővel együtt családot 
látogatni, illetve a tárgyalásra 
meghívni. 
2009. év végén kezdődő szabadidős 
programok folytatása a következő 
években is szükségszerű. Jelenleg heti 
egy délután történik a helyi Művelődési 
Házban. 
Drog prevenciós programot ki kell 
terjesztenünk településünk egész 
lakosságára vonatkozóan. 
A gyermekjóléti/gyermekvédelmi 
feladatok ellátásában kreatívnak és 
rugalmasnak kell lennünk ahhoz, hogy 
a településünk problémáit helyben 
tudjuk orvosolni. Lépést kell tartanunk 

felgyorsult társadalmunkkal ahhoz, 
hogy gyermekeinket a jó irányba tudjuk 
terelni. Ehhez minden érintettnek be 
kell ismernie saját korlátait és 
hiányosságait. A sajnálat és a másik 
megítélése nem segít a bajban. A 
problémás gyermek megbélyegzése 
sem segíti őt az előrehaladásban. Saját 
szemléletmódunkon is szükségszerű 
változtatni, így a gyermeket nem a 
grabancánál, hanem az értékeinél, 
képességeinél megfogni.  
Javasolt a jelzőrendszeri tagok – 
konferencia keretében történő - 
részletes tájékoztatása arról, hogy 
mikor, hová és hogyan kell jelzéssel 
fordulni a gyermekek elhanyagolása, 
bántalmazása esetén. 
A rendőrség tájékoztatása szerint azt a 
szülőt fel lehet jelenteni, akinek 
gyermeke hónapok óta nem jár iskolába 
(a szülő egyetértésével). 
A gyermekkorú és a fiatalkorú 
bűnelkövetők és az általuk elkövetett 
bűncselekmények 
A kunszentmártoni Rendőrkapitányság 
5 gyermek (5 család) vonatkozásában 
küldött jelzést: 2 fő szabálysértést, 1 fő 
garázdaságra való felbujtás bűntettét, 2 
fő lopás bűncselekményét követte el, és 
1 fő megszökött a kollégiumból. 5 
gyermek családon belüli erőszak miatt 
került veszélyeztetett helyzetbe. 
A 2009-es adatokhoz képest nem 
változott a tárgyévben a gyermekek és 
fiatalkorúak által elkövetett 
szabálysértések, illetve 
bűncselekmények száma.  
Prevenció: A helyi általános iskolában 
működik minden évben a 
kunszentmártoni Rendőrkapitányság 
által vezetett DADA program. 
Hozzátartozók közötti erőszak miatt 
alkalmazott ideiglenes távoltartás: 3 
családnál – 5 gyermek - történt a 
tárgyévben; 1 esetben hivatalból indult 
az eljárás, 2 esetben pedig a sértett 
hozzátartozó feljelentése alapján.  
A rendőrséggel és a Pártfogó 
Felügyelettel a kapcsolat aktív, minden 
tekintetben számíthatunk munkájukra, 
együttműködésükre. 
A Pártfogói Felügyelettől két esetben 
kaptunk jelzést, 1 gyermek pártfogó 
felügyeletének megszüntetéséről, és 1 
gyermek pártfogó felügyeletének 
elrendeléséről. Az utóbbi gyermek 
elkerült Csépáról. 
A települési önkormányzat és a civil 
szervezetek közötti együttműködés 
Községünk egyik civil szervezete – a 
Polgárőrség – javaslataival, tanácsaival, 
segíti a gyermekjóléti feladatok 
ellátását.
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EGYHÁZI HÍREK Egyházközségünk programjai: 
Adventről 

November hónap végétől megkezdődik 
a keresztény kultúrkörben az adventi 
időszak, mely négy hétből áll. Az 
advent szó a latin advenio (eljön, 
közeledik, megérkezik stb.) igéből 
származtatható. Advent szó jelentése: 
Úrjövet. Advent beköszöntével - a 
polgári naptárral ellentétben - kezdődik 
meg az egyházi liturgikus év, mely két 
nagy időszakra különül el: a.) dec. 16-ig 
az eszkatológikus várakozás ideje, 
Krisztus második dicsőséges 
eljövetelére való várakozás; b.) dec. 17-
től dec. 24-ig tartó idő pedig Jézus 
születésére készít elő.  
Advent első nyomai Galliában és 
Spanyolországban a 4-5. sz.-ban 
találhatók. A húsvéti vigíliához 
hasonlóan ez elé is 40 napos 
előkészületi idő került, amely így nov. 
11-én (Szt. M árton napján) kezdődött. 
Rómában az 5-6. sz.-ban jelentkeznek 
az adventi készület nyomai. A mai 
gyakorlat irányába mutató intézkedés 
volt, amikor Nagy Szt. Gergely pápa 
négy adventi vasárnapot írt elő a pápai 
liturgiában. A római advent 
középpontjában nem Krisztus világvégi 
eljövetele állt, hanem első eljövetele 
testben. Galliában viszont a második 
dicsőséges eljövetelének várása állt 
előtérben, és így advent bűnbánati idő 
lett. A 12.sz.-ban a római liturgia is 
átvett ebből az eszkatológikus várásból 
és bűnbánati jellegből (pl. a 
szentmisében elmarad a Dicsőség 
éneklése; a lila, a bűnbánat színe 
használatos; az oltár nem díszíthető 
virággal). 
Így hazánkban is az advent az 
előkészület, várakozás, reménykedés 
ideje, amelyet régebben böjttel is 
megszenteltek. Ezért emlegetik a 
szegedi öregek kisbűt, tápaiak 
ádventbűt néven. Szerdán és pénteken 
szigorú böjt volt, szombaton pedig 
húsételtől való megtartóztatás. E 
böjtöket az ország több vidékén az 
öregje, így a bokortanyák evangélikus 
tirpák népe is tartotta. A zajos 
mulatságtól is tartózkodott, csak a 
disznótorok családias hangulatában 
olvadt egy kissé föl (vö. Bálint Sándor: 
Karácsony, húsvét, pünkösd). Régen 
ádvent kezdetét éjféli harangszóval 
jelezték, amelyet hazánkban egyes 
helyeken (így a budai ciszterci 
plébániatemplomban) felújítottak. 
Adventben elterjedt szokás az adventi 
koszorú használata négy fehér 
gyertyával és lila szalaggal ellátva.  

Advent harmadik vasárnapján, az öröm 
vasárnapja (gaudete vasárnap) az Úr 
eljövetelének közelségét ünnepeljük; e 
nap liturgikus színe a rózsaszín, ezért az 
adventi koszorú szalagjainak egyike 
lehet rózsaszín. A gyertyák szimbolikus 
jelentéssel is bírnak, melyek egy-egy 
közösségre vagy személyre utalnak: 1. 
Ádám és Éva – mint akiknek elsőként 
ígérte meg Isten a megváltást (hit); 2. 
zsidó nép – akiknek megígérte, hogy 
közülük származik a Messiás (remény); 
3. Keresztelő Szt. János – aki hirdette 
Jézus eljövetelét, és készítette az utat az 
emberek szívéhez (szeretet); 4. Szűz 
Mária – aki megszülte a Isten Fiát 
(öröm gyertyája). 
Az adventi koszorút szépen lehet 
fölhasználni templomban és otthon a 
családban. Minden vasárnap eggyel 
több gyertyát gyújtunk meg, a hétről 
hétre növekvő fény az egyre jobban 
közeledő ünnepre figyelmeztet. 
Különösen az esti és hajnali miséken 
alkalmazható, ahol a fény hatása jobban 
érvényesül.  
Az advent igazi szakrális ízét, meghitt 
hangulatát a hajnali mise vagy angyali 
mise, a régiségben aranyos mise, 
liturgikus szóval roráté adja meg, 
amely még a középkori hazai liturgia 
maradványa. A hívek a hajnali sötétben 
várják a napfényt, a Messiást, mint 
hajdan a próféták. Hagyományőrző 
helyeken alig veszik észre, ami pedig 
egyébként nehezükre esik: a korai 
fölkeléssel, a hóval, faggyal járó 
áldozatot. A havat különben még a 
templomba menés ideje előtt illik 
elsöpörni, de ezért e korai munkáért 
sem zúgolódik senki. 
Másik népi ájtatosság a „szállást keres a 
Szent Család”. Ez abban áll, hogy 
karácsony előtt 9 napon át a Szent 
Család képét vagy szobrát más-más 
családhoz viszik egy napra, és ott a kép 
vagy szobor előtt házi ájtatosságot 
tartanak.  
Kedvelt még a Luca-napi búzaültetés. 
Egy kis tányéron vagy cserében 
búzaszemeket csíráztatnak, s azok az 
ünnepre szépen kikelnek. Hasonló az 
ágak kivirágoztatása. Természetesen 
számos népi hagyománnyal 
találkozhatunk még országszerte, 
melyekről most nem tudunk írni.  
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei 
esztendőben, idén is lesz minden nap 
roráté (hajnali) szentmise, melyre 
szeretett hívunk mindenkit, hogy 
együtt, közösen készülhessünk Krisztus 
születésnapjára, Karácsonyra. 

nov. 20-án, Krisztus Király ünnepe – 
10.30-kor ünnepi szentmise 
nov. 27-én, Advent I. vasárnapja – 10. 
30- kor ünnepi szentmise 
november hónapban reggel 6.30-tól 
hajnali, roráté misék 
adventi lelkigyakorlat, dec. 18-án, 
Advent IV. vasárnapján 10.30-kor 
Csonka Csaba atya vezetésével.  
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 
programjainkra!  

Lengyel Zsolt  
plébániai kormányzó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS 
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a csépai 
ügyfélszolgálat helye megváltozott. 2011. 
decembertől a Polgármesteri Hivatalban, 
Csépa Rákóczi út 24. szám alatt fogadjuk 
ügyfeleinket minden hónap első hétfőjén 
13-15-ig. Az alábbi ügyek intézésével 
kapcsolatosan várjuk ügyfeleinket: 
megrendeléssel, szállítással kapcsolatos 
bejelentések; számlaegyenleg- és 
adategyeztetés; tartozásrendezés; 
szerződéskötés; adatváltozás bejelentése; 
postacím változásának regisztrálása 

REMONDIS KFT. 
 
 
 
 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Házasságkötés: - 

 

Születés: 
Czifra Csaba és Puporka Veronika 
gyermeke: Czifra Márkó Csaba 
Méhész Mónika gyermeke: Takács 
Korina 
Szanda Tibor és Berényi Veronika 
gyermeke: Szanda Dániel 
 

Halálozás: 
Bende István (élt 83 évet) 
Hajagos Imréné szül. Busa Mária 
(élt 77 évet) 
Lantos Imre (élt 81 évet) 
Flikinger Mártonné szül. Mészáros 
Mária Magdolna (élt 72 évet) 
Asztalos Istvánné szül. Futó Margit 
(élt 75 évet) 
 

HIRDETMÉNY  
Csépa Község Önkormányzata a 
tulajdonában lévő 
DAEWO LUBLIN típusú 
gépkocsit eladásra kínálja. 
Vételi ajánlatukat a község 
jegyzőjénél, Dr. Enyedi 
Mihálynál 2011. december 8-ig 
nyújthatják be. 
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BARNA GÁBOR – KUNSZENTMÁRTON SZÜLÖTTE, A TISZAZUG JÓ ISMERŐJE, KUTATÓJA 
A II. világháború utáni nehéz évtizedek 
politikai, gazdasági intézkedései, az 
erőszakos ideológiai szemléletváltás 
érintette, sújtotta a családok többségét 
is, amit a gyermekek is érzékeltek. Így 
volt ez az ő családjuk esetében is. 
Erőfeszítések, nehézségek árán, de 
sikerült a szülőknek „embernek” 
maradni az akkori embertelen, embert 
próbáló életfeltételek mellett is. 
A nyitott szemmel járó gyermek 
felfedezte, látta a korabeli rendszerben 
meglévő ellentmondásokat, mely 
elgondolkoztatta; s próbálta ezekre 
megkeresni a magyarázatot. Tudjuk 
azonban, hogy abban az időben ez nem 
volt egyszerű, hisz sok mindenről nem 
volt tanácsos beszélni. A nehézségek 
ellenére azonban a szülőktől 
biztonságot, derűs gyermekkort, 
egymás iránti figyelmet, emberi tartást, 
hit- és egyházhűséget kaptak a 
gyermekek. 
Gyermekkorában érdeklődése 
sokirányú volt. Iskolás éveiben 
elsősorban Baldaszti József 
irányításával alakult ki benne a humán 
érdeklődés, de mindenféle könyv 
„falója” volt. A sportversenyek 
rendszeres résztvevője – az atlétikai 
versenyeken a csépai Barta Kálmán, 
Fialka György, Szabó Károly riválisa – 
volt. 
Általános és középiskolás korában 
történelem és néprajzi témájú 
dolgozataival országosan is sikerrel 
szerepelt, melynek egyenes 
következménye volt az egyetemi 
felvétel Debrecenbe történelem-latin 
szakra, majd felvette a néprajz szakot 
is, s mindből diplomázott. Tanárai 
közül többel mély baráti és emberi 
kapcsolatba került. A hasonló 
gondolkodás, világnézeti szemlélet 
miatt azonban Bálint Sándor tudós és 
tanár volt rá legnagyobb befolyással, 
akivel a hetvenes években került 
kapcsolatba, mely egyre mélyült, és 
ennek köszönhetően ma is az ő volt 
tanszékén dolgozik vezető 
professzorként. Az ő hatására kezdett, s 
foglalkozik ma is a vallási kultúrával. 
Családja –így ő is- szoros kapcsolatban 
volt a helybeli egyházfiakkal, akik 
alakították világnézetét, emberi 
magatartását. Bár középiskoláinak 
befejeztével már nem 
Kunszentmártonban lakik, de tovább is 
szoros érzelmi szálak fűzik 
szülővárosához – igazi lokálpatrióta. 
Noha 2009-ben 94 éves édesanyját 
elveszítette, a családi házat azonban 

míg tudják, próbálják megtartani, s 
továbbra is családi fészekként kezelni, 
ahol évente megrendezik a gyarapodó, 
nagy családi találkozót. 
Szülei életét példának tekinti, melynek 
folytatását magára nézve is 
felelősségteljes kötelességének tartja. 
Mindent megtesz szűkebb és tágabb 
családjáért, munkahelyi kapcsolatában 
lévő emberekért, valamennyi 
ismerőséért, hozzá segítségért 
fordulókért; egyáltalán nemzetünk 
fennmaradásáért, boldogulásáért. 
Tehetsége, hihetetlen munkabírása 
révén, munkaköri kötelezettségén túl 
sok emberrel került kapcsolatba –időt, 
fáradságot nem kímélve-, akiket 
sikerült megnyernie a honismeret-
néprajz „szent” ügyének. 
Már egyetemista korában elhatározta 
lakóhelyének és környezetének, a 
Tiszazugnak minél részletesebb 
néprajzi „feltérképezését”, gyűjtését. 
Ennek érdekében végigjárta a hajdan 
volt kunszentmártoni járás községeit, 
ahol kapcsolatot próbált létesíteni 
elsősorban a közművelődés területén 
dolgozókkal, és megnyerni őket a 
kutatás ügyének, ami általában 
eredményesen zárult. Így kapcsolódtam 
be én és családom, illetve rajtunk 
keresztül tanítványaim ebbe a munkába 
a hetvenes évek elején, ami kisebb-
nagyobb intenzitással a nyolcvanas 
évek közepéig tartott. Ez a munka a 
Megyei Múzeumnak a szervezésében a 
Tiszazug tematikus kutatásává vált. 
A kutatás, a gyűjtés, elsősorban a 
diákok számára, az általa összeállított 
kérdőívek alapján kezdődött, amelybe 
bevonták szüleiket, nagyszüleiket, és a 
rendelkezésre álló alapanyagokból 
együtt csináltak tárgyakat, játékokat 
(kukoricaszár, csutka, gyékény, 
fűzvessző, különböző csontok, gombok, 
agyag). A pályázatok értékelésére a 
tavaszi úttörő kulturális szemlén került 
sor járási szinten. Az őrsvezetők 
dagadó mellekkel vonultak ki a 
helyezést jelentő oklevelekért, majd a 
végén kérdések özönével árasztották el 
Barna tanár urat. 
Az osztálytalálkozókon ma is szívesen 
emlegetik, emlékeznek a közösen 
végzett munkára, amin jól 
elszórakozunk. A kutatás ideje alatt a 
felnőttek számára évente rendezett 
kutatótáborban (Tiszakürt, 
Kunszentmárton) rendszeresen részt 
vettünk, ahol mi amatőrök 
muzeológusok irányításával 
dolgoztunk. Az esti módszertani 

megbeszélésen a tapasztalatcserék sok 
segítséget jelentettek számunkra. Az 
évenként változó kutatott témaköröket 
gyűjtöttük, illetve pályázatot írtunk 
belőle, melyet az októberben rendezett 
honismereti hónap több napos 
tanácskozása alkalmával értékeltek. Az 
eredményes pályázatírók előadást 
tartottak, ismertették kutatásuk 
eredményét. Az amatőrök bevonása 
ebbe a munkába kétoldalú: előnyt jelent 
a helyismeret, ugyanakkor nehézség a 
szakmai alapismeretek, a gyakorlat 
hiánya, melynek pótlása nem kevés 
feladatot jelent a szakember számára. 
Véleményem szerint őrá leginkább a 
tekintélyt sugárzó Tanár Úr megszólítás 
illik. Ő ugyanis azt csinálta, csinálja, 
ahogy József Attila írta: „Én egész 
népemet fogom / Nem középiskolás 
fokon / taní- / tani!” 
Az oktatási intézmények hallgatóin 
kívül tanulhattak, tanulhatnak tőle a 
munkatársak, a vele munkakapcsolatba 
került amatőrök, kiknek országos 
szinten is előkelő helyezést elért 
munkái igazolta Tanár Úr jó tanítási 
módszerét. 
Noha a nyolcvanas évek közepén 
befejeződött az első Tiszazug kutatás, 
de a tájhoz erősen kötődő Barna Gábor 
kapcsolata továbbra is élő maradt. 
Egyetemi hallgatóival időnként 
megjelenik, kutatnak, illetve szervezett 
rendezvényeken is részt vesznek. 
Az első Tiszazug kutatás 
eredményeként az ő szerkesztésében 
jelent meg községünkről: „Csépa 
Tanulmányok egy alföldi palóc kirajzás 
népéletéből” című tanulmánykötet még 
1982-ben. 
2007-ben indult –csak szakemberek 
bevonásával- a második Tiszazug 
kutatás, mely 2011-ben fejeződött be. 
Ennek ő és hallgatói aktív résztvevői 
voltak. A gyűjtés eredményeiről 
könyvek, kiadványok jelentek meg. 
Az ő általa vezetett intézményben 
végzett községünk egykori lakója, Kása 
Anita, ki a szakdolgozatához szükséges 
anyagot itt gyűjtötte. A Szegedi 
Egyetem –Barna Gábor által kiépített- 
egyetemi cserekapcsolatok révén jutott 
el ő is külföldi tanulmányútra. 
2010-ben 60. születésnapját ünneplő 
Barna Gábor professzor tiszteletére 
néprajzkutató kollégái szerkesztésében 
a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi 
és Kulturális Antropológiai Tanszéke 
kiadásában „Olvasó Tanulmányok a 60 
esztendős Barna Gábor tiszteletére” 
címmel színvonalas kötetet jelentettek 
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meg, a 900 oldal 93 tanulmányt 
tartalmaz. Előszavában egyik volt 
tanítványa méltatja a magyar néprajz 
tudomány nemzetközi szinten is ismert 
és elismert alakját. Ő a köszöntést 
elsősorban emlékeztetőnek tartja 
kötelességére, felelősségére, 
feladataira. Örömmel fogadta, hogy a 
könyv érzékelteti azt a hazai és 
nemzetközi szakmai és emberi 
kapcsolathálót, amiben dolgozik, ami 
nélkül nehéz lenne élni, létezni. 
A több mint 40 éves kutatómunka 
eredménye: 9 önálló könyv, 50 
szerkesztett könyv, folyóiratok, 
tanulmányok, közlemények magyarul 
400, idegen nyelven 60. Tehetsége, 
alkotókészsége lehetővé teszi, hogy 
újabb és újabb feladatokat, tennivalókat 
tervezzen. Szinte mindegyik 
munkájában olvashatunk a 
hazaszeretetről, hűségről, kitartásról, 
alázatról, emberi tartásról, a hitről a 
szellemi és lelki értékekről. Emberi és 
tudósi tevékenysége, erkölcsi 

értékrendje útmutatásul szolgálhat 
mindannyiunk számára. Keressük tehát 
az értékeset, a hasznosat ebben az 
értékzavaros világban! 
Egyetemi diplomáját 1973 júniusában 
kapta meg okleveles történelem és latin 
szakos középiskolai tanárként és 
etnográfusként. Egyetemi doktori 
szigorlatot 1974-ben tett, kandidátusi 
értekezését 1989-ben írta meg a 
búcsújárás néprajzáról. 1998-ban 
tudományos fokozatot szerzett a vallási 
társulatok témakörben. Az MTA 
doktora címet 2007-ben kapta 
„csoportszerveződés és egyéni szerepek 
a népi vallásosságban”. Ezután nevezte 
ki Sólyom László egyetemi tanárnak. 
Sok-sok munkájához kapcsolódó 
egyesületnek, tudományos társaságnak 
tagja, aktív közreműködője, melyek 
többségében vezető szerepet tölt be. 
Sokirányú szakmai, illetve tudományos 
munkájának elismerése hosszan 
sorolható. Kitüntetései: 1967 – 
országos Középiskolai Tanulmányi 

Verseny történelem V. helyezett. 1972. 
X. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia Budapest miniszteri 
nagydíj. 1981. Jankó János-díj, Magyar 
Néprajzi Társaság. 1994. 
Nagykunságért díj. 2000. 
Össterreichische Gesellshaft für 
Volkskunde levelező tagja. 2001. 
Széchenyi István Professzori 
Ösztöndíjas. 2005. Pro Scientia érem 
(Gleszer Norbert tudományos diákköri 
dolgozatának témavezetéséért). 2006. 
Pro Urbe Kunszentmárton. 2010. Jász-
Nagykun-Szolnok megyéért díj. 2011. 
Mestertanár. 
Szeretném remélni, hogy akiknek volt 
alkalmuk személyesen találkozni, 
beszélgetni vele tapasztalataik 
hasonlóak a leírtakkal. Köszönjük neki 
és kutatótársainak, hogy tájegységünk, 
községünk múltjára „fényt derítenek”, s 
ezt kiadványokban is megjelentetik az 
utókor számára! 

Csetényi Mihályné

 
EGY KŐ IS LEHET AJÁNDÉK 

Különleges ajándékot vehettem át Egedi Ferenctől, amit a 
csépai Petőfi Sándor Általános Iskola tanuló ifjúságának 
rendelkezésére bocsátott a feleségével egyetértésben. 
-Feri bácsi, honnan származik ez a kő? 
-Szicíliából, az Etna tűzhányó kőzete. 
-Kitől kapták ezt a ritkaságot? 
-Keresztfiunktól kaptuk, aki családjával ott nyaralt. A 
véletlen hozta, hogy éppen a közelben voltak egy vulkáni 
kitörés alkalmával. Kempingeztek, és tűzropogásra lettek 
figyelmesek. Azt hitték, tűzijáték, hiszen minden ünnep 
kísérője napjainkban azon a vidéken is. Végül kiderült, hogy 
vulkánkitörés szem-és fültanúi. 
-Miért döntöttek a feleségével úgy, hogy az iskolának 
ajándékozzák? 
-Kaptam,-adtam. Reméljük, hogy a gyerekek földrajzi 
ismereteinek gyarapítását segíti ez a szemléltető eszköz. 
Bízunk benne, hogy jól döntöttünk.  
Az Etna (szicíliai nyelven Muncibeddu, olaszul Mongibello 
vagy Etna, latinul Aetna) egy napjainkban is aktív vulkán 
Szicília északkeleti részén, Catania és Messina között, a 
sziget keleti partján. A vulkán területe 1200 km², kerülete a 
hegy lábánál 135 km. Európa legmagasabb működő vulkánja: 
jelenlegi magassága 3329 méter, ami állandóan változik a 
kitörések miatt. 
A Hawaii-szigetek vulkánjaihoz hasonlóan az Etna sem 
pusztító erejéről híres. Aktivitását a hosszú lávafolyamok, 
magasra törő lávaszökőkutak jellemzik, és ezek számos 
turistát vonzanak a környékre, mert viszonylag közelről és 
biztonságban figyelhetik meg a vulkáni jelenségeket. Bár az 
Etna a világ egyik legaktívabb vulkánja, a hegy lejtőin és 
környékén több tízezer ember él, aminek fő oka a bor- és 
gyümölcstermelésre kiválóan alkalmas, termékeny vulkáni 
talaj. 
A feljegyzések szerint a legnagyobb pusztítást 1169-ben 
történt, amikor tizenöt ezren, 1669-ben pedig húszezren 

vesztették életüket. A legújabb kutatások viszont cáfolják 
mindkét katasztrófát, legalábbis azt, hogy azokat a vulkán 
okozhatta. 
A feljegyzés annyiban lehet igaz, hogy abban az évben 
tényleg volt az Etna környékén több ezer halálos áldozatokat 
követelő természeti katasztrófa, de azokat földrengés okozta. 
A következő nagy kitörés, amiről írásos emlék is van, 1755-
ben történt, de a lávafolyam lassúsága miatt sikerült a 
környékről mindenkinek időben elmenekülnie. 1767 és 1865 
között nagyjából tíz évenként tört ki erőteljesebben az Etna. 
A legpusztítóbb kitörés 
Az 1865-ös dühöngést követően egy héttel a környéket a 
Richter-skála szerinti 4,7 erejű földrengés rázta meg. 1865 
óta a kitörések periódusokban követik egymást, és jellemző 
rájuk, hogy mindig a sorozat utolsó kitörése a legerősebb. A 
huszadik század legerősebb, és legpusztítóbb kitörése 1928-
ban volt, amikor Mascali környékéről, mintegy nyolcezer 
lakost kellett kitelepíteni. A házak és az utak rommá váltak, 
és közel tíz évig tartott az újjáépítés. A közelmúlt aktív 
időszakait a kutatók 1874–1892, 1908–1928, 1942–1951, 
1971–1993 között határozták meg. 
Jelenleg is aktív időszakát éli az Etna, ami 2001-ben 
kezdődött, és jó párszor okádott tüzet a hegy. Az idén 
januárban is kisebb zűrzavart okozott a környék életében, de 
csupán annyi történt, hogy a környező települések 
hamufelhőben úsztak egy darabig. Nagyobb baj mind a mai 
napig nem történt, de a szakemberek nem győznek 
emlékeztetni arra, hogy bár az Etna nem tartozik a gyilkos 
vulkánok közé, nem árt az óvatosság, és a krátereinek állandó 
és fokozott tanulmányozása. 
2011. májusában és júliusban is kitört Olaszország és 
Európa legnagyobb működő vulkánja, az Etna.  

Kovácsné Németh Mária

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



Hagyomány, hogy kerékpáros kirándulásokat szerveznek az osztályok. Cikk a 4. oldalon. 
 

  

  

 

 
Az 1849. október 6-án Aradon kivégzett vértanúkra 

a 8. osztályosok műsorával emlékeztünk. 

 

 
Kőzet az Etnáról. Cikk a 11. oldalon. 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


