
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A 2012/13-as tanév első osztályosai tanító nénijükkel 

Fotó: Kovács Sándor 

 
Az 1960-ban végzett nyolcadikosok találkoztak 

Fotó: Nagy Lajosné Fodor Éva 

 
Reusz József plébános celebrálta az aug. 20-i szentmisét 

 
A Szent István parkban volt az ünnepi megemlékezés 

 
Az útprogram keretében jelenleg a Gyója és Hajlás felé 

menő út rendbetétele folyik 
Fotó: Kovács Sándor 

 

 
Erzsike óvó nénit búcsúztatták az óvodások 

Fotó: Bozsik Ibolya 

Fotók: Pintér Csaba 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Csépa Községi Önkormányzat 
Képviselő testületi üléseiről röviden: 
2012. augusztus 14-én rendkívüli ülést 

tartott a testület. 
A testület indítványozta a MÁV-
START Zrt felé, Szentes-Csépa-
Lakitelek –Kiskunfélegyháza 10.56 óra, 
és Kiskunfélegyháza-Lakitelek-Csépa-
Kunszentmárton-Szentes 11.58. órakor 
induló járatok visszaállítását, mivel az 
új fekvőbeteg ellátási rend sok betegség 
vonatkozásában a kecskeméti kórházat 
is bekapcsolta, illetve a járóbeteg 
szakrendelés maradt Szentesen és 
Kunszentmártonban.  

2012. augusztus 30-án nyílt és zárt 
ülést tartott a testület 

Polgármester Úr a beszámolójában 
tájékoztatta a testületet, hogy 
közoktatási intézményeink élén 
vezetőváltás történt. Ebből az 
alkalomból köszöntötte Mészáros 
Mária igazgatónőt - aki két iskola és 
óvoda intézmény vezetői tisztét tölti be 
-, Havrilla Sándornét, aki a 
közelmúltban nyerte el az óvoda 
tagintézmény-vezetői állását, valamint 
Otrosinka Ferencnét, aki jelenleg 
megbízott tagintézmény-vezetőként 
látja el feladatát a csépai Petőfi Sándor 
Általános Iskolában. Fialka György 
polgármester úr mind hármójuknak jó 
egészséget, sok ambíciót, jó hangulatú 
tanévet kívánt.  
Nyugdíjas búcsúztatásra is sor került. 
Zagyi Jánost, aki az idősek otthonában 
gondozóként dolgozott, az ő nyugdíjas-
búcsúztatásán vettünk részt. A testület 
augusztus 20-án községi ünnepségen 
elismerte, és megköszönte munkáját. 
Védőnőnk Juhász Lászlóné nyugdíjba 
vonult, helyettesítése megoldott. 
Munkáját ez év augusztus 20-án a 
képviselő testület elismerte, és 
megköszönte. 
Lezárult a balatonszárszói üdültetés, 
számos pozitív tapasztalattal. 
Folyik a közmunkaprogram. Az 
útprogram keretében jelenleg a Gyója 
és Hajlás felé menő út rendbetétele 
folyik. 40 cm-es útalappal készült el az 
út.  
Többszöri felszólításra a közútkezelő 
elkezdte a Csépa-Csongrád közötti 
útszakasz, út melletti gallymentesítését. 
Eredendően úgy szántuk, hogy a 
levágott ágakat az óvoda fűtésére 

használjuk. Sajnálatos tűzeset miatt ez 
megsemmisült. 
A polgármester úr ismételten 
tájékoztatta a képviselő-testületet az 
ivóvízminőség-javító program aktuális 
történéseiről. Az új közbeszerzés 
korrekt, a projekt zavartalanul folyik. 
A csépai önkormányzat vízszintes 
tengelyű kaszát szerzett be, amely a 
talaj egyenetlenségét is le tudja 
kaszálni. 
A tájékoztatóból megtudtuk, hogy nyert 
a csépai önkormányzat ravatalozóra 
beadott pályázata. Régóta pályázunk, 
hiszen a településünk központjában 
lévő temető halottasháza és környéke 
felújításra szorul. A beruházást 
követően méltó körülmények között 
búcsúzhatunk halottainktól. 
A nyári szünetben a Petőfi Sándor 
Általános Iskolában két osztályterem 
került festésre. A Vackor Művészeti 
Óvodában közelmúltban történt meg 
egy csoportszoba és egy öltöző 
parkettájának csiszolása, valamint a 
szükségszerű karbantartási munkák egy 
része is megtörtént. A tüzelőtároló 
építése is megkezdődött, reméljük, a 
rossz idő beálltáig sikeresen be is 
fejeződik. 
Lezajlott a gyermekek nyári 
étkeztetése, mely nagyon sok 
kisgyermeknek biztosította a konyhai 
dolgozók által kiváló minőségben és 
mennyiségben elkészített ételt.. 
Köszönet illeti a konyha dolgozóit, akik 
a nyári szabadságolások mellett is 
megoldották a rájuk háruló plusz 
feladatot. 

Még egyszer röviden a Falunapról. 
A falunapi rendezvény elszámolása a 
pályázati előírások szerint rendben 
megtörtént, a képviselő-testületet erről 
konkrétan és részletesen tájékoztatták a 
szervezők, mely az ülés 
jegyzőkönyvében megtalálható. 
Helyi termék bemutatójaként az előző 
számban méltatottak közül véletlenül 
kimaradt a kecskesajt bemutató. A 
képviselő-testület köszönetét fejezi ki 
Barta Tibor és családja részére, hogy a 
sokak számára ismeretlen, ám 
rendkívül ízletes kecskesajtot kínálva 
mutatta be ezt a hagyományos ételt.  
A halászati-vadászati törvény 
szellemében van a kormánynak olyan 

elképzelése, hogy a Tisza-parti 
települések vagyonának részévé váljon 
a folyó védelme, és jó gazda módjára 
gondoskodjanak róla. Mindaddig, amíg 
a törvény nem születik meg, 
foglalkozni kell a Tisza élővilágával, 
hogyan tud az önkormányzat segíteni. 
Ezért Csépa Község Önkormányzata 
kinyilvánította csatlakozási szándékát 
„A Horgászegyesületek a Tiszáért” 
Társuláshoz.” 

2012. szeptember 20-án nyílt és zárt 
ülést tartott a testület 

Tájékoztató a rendelet-tervezetek 
előkészítésében való társadalmi 
részvételről 
Csépa Község Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 6/2007. (IV. 13.) sz. 
önkormányzati rendelet alapján az 
önkormányzati rendeletet-tervezetet 
társadalmi egyeztetésre kell 
bocsátani, melynek keretében az 
állampolgárok, a nem állami és nem 
önkormányzati szervek, szervezetek 
a rendelet-tervezettel kapcsolatosan 
véleményt nyilváníthatnak. 
A rendelet-tervezet véleményezése az 
alábbi elektronikus levélcímen 
lehetséges. E-mail cím: 
csepa.polghiv@t-online.hu 
A képviselő – testület a rendeletalkotás 
során a beérkezett véleményeket 
mérlegeli, de a véleményekkel 
kapcsolatban egyedi válaszadási 
kötelezettség nem terheli. 
Nem vehető figyelembe az a 
vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, 
a rendelet – tervezet tárgyához nem 
illeszkedik, vagy név nélküli. A 
névtelenül beérkezett véleményeket 
azok figyelembevétele nélkül törölni 
kell.  
A rendelet-tervezetet úgy kell az 
önkormányzat honlapján 
(www.csepa.hu) közzétenni, hogy 
annak céljához és hatályba lépéséhez 
igazodóan a véleményezésre 
jogosultaknak elegendő idő, de 
legalább három nap álljon 
rendelkezésére a tervezettel kapcsolatos 
véleményeik kifejtésére. 
A beérkezett vélemények, a 
véleményezésre jogosult nevének és e-
mail címének kezelése a véleményezett 
rendelet hatálybalépésétől számított egy 
évig történik. Az adatok kezelése 
magában foglalja az említett adatok 
gyűjtését, tárolását, közzétételét, 
felhasználását és törlését is. 
Nem kell véleményezésre bocsátani: 1. 
a költségvetésről szóló rendelet-
tervezetet, 2. a helyi adóról szóló 
rendelet-tervezetet, 3. a költségvetés 
végrehajtásáról szóló rendelet-
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tervezetet, 4. fizetési kötelezettségekről 
szóló rendelet-tervezetet, 5. a 
Képviselő-testület és szervei szervezeti 
és működési szabályait meghatározó 
rendelet-tervezetet, 6. a köztisztviselői 
jogviszonyban állók munkavégzésével 
és juttatásaival kapcsolatos rendelet-
tervezetet, 7. a rendelet-tervezetet, ha 
annak sürgős elfogadásához 
kiemelkedő közérdek fűződik, 8. az 
önkormányzati rendeletet módosító 
rendelet-tervezetet, ha az csak 
magasabb szintű jogszabály módosítása 
miatt szükséges rendelkezéseket 
tartalmaz, 9. a rendeletet-tervezetet, ha 
az egyeztetés Csépa Község 
Önkormányzatának pénzügyi, 
gazdasági, természetvédelmi, 
környezetvédelmi, vagy 

örökségvédelmi érdekeinek védelmét 
veszélyeztetné, 10. a törvényességi 
ellenőrzésért felelős szerv felhívására 
törvénysértés megszüntetése érdekében 
előkészített rendelet-tervezetet. 
Kiemelkedő közérdek különösen az 
olyan körülmény, amelynek 
bekövetkezése esetén az 
önkormányzatot jelentős anyagi hátrány 
érné. Az egyeztetésre bocsátott 
rendelet-tervezeteket a közzétételtől 
számított egy évig nem lehet a 
honlapról eltávolítani.” 
A testület előterjesztést és intézkedési 
tervet fogadott el a csépai 
polgármesteri hivatal átalakítására 
A közös önkormányzati hivatal 
létrehozására vonatkozó szabályok 
2013. január 1-jén lépnek hatályba, így 

első alkalommal a legutóbbi 
általános önkormányzati választás 
évének – 2010. január 1. – 
lakosságszámát kell figyelembe 
venni. Csépa községben állandó 
lakos: 1885 fő, a lakónépesség: 1874 
Ft. 
Közös önkormányzati hivatalt 
hoznak létre azok a községi 
önkormányzatok, melyek 
lakosságszáma nem haladja meg a 
kétezer főt. A közös önkormányzati 
hivatal létrehozása tehát minden kétezer 
fő lakosságszámot meg nem haladó 
település számára kötelező, arról 
azonban az önkormányzatok – a 
törvényi keretek között – önállóan 
döntenek, hogy mely településekkel 
kívánnak közös hivatalt létrehozni.

 

SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENY RECEPTEK 
Ígéretünkhöz híven megjelentetjük a falunapi a süteménysütő-verseny díjazottjainak receptjeit. 
 

A közönség által leadott szavazatok alapján: 1. 
helyezett TALMÁCSI JÓZSEFNÉ Marika néni 
MEGGYES PITE. Hozzávalók: 200 g vaj, vagy 
margarin, 200 g cukor, 1 tasak vaníliás cukor, 6 
tojássárgája, 1 tojás, 2 ek rum, 100 g őrölt mandula, 
vagy dió, 200 g liszt, 1 csapott teáskanál sütőpor, 
300 g meggy. Vajat a cukorral elkeverjük. 
Hozzáadjuk a vaníliás cukrot, tojássárgáját, tojást, 
rumot, mandulát, lisztet és a sütőport. A tésztát 
sütőpapírral bélelt formába öntjük és rászórjuk a 

meggyeket. Sütés után a pitét hagyjuk kihűlni. Porcukorral 
megszórva tálaljuk! 
 

A zsűri döntése alapján: 1. helyezett: BANKA 
ANDRÁSNÉ Erzsike - HÁJAS GYŰRŰCSKE. 
Hozzávalók: 70 dkg rétesliszt, 40dkg darált sertés 
háj, 2 ek tejföl, 1 db tojás, 1 dl fehér bor vagy 1 ek. 
ecet, 1 csapott kanál só, 1 ek cukor, 1ek víz.. A 
hájat 10 dkg liszttel jól összedolgozzuk és hidegre 
tesszük. A maradék lisztből és a többi 
hozzávalóból rétes tésztát készítünk, amit deszkán 

jól kidolgozunk, és 15 percig pihentetünk. Ezután a tésztát vékonyra 
kinyújtjuk és a lisztes hájat a tésztára kenjük. Az egészet 
felcsavarjuk, nyújtófával előbb kissé ellapítjuk, majd téglalap alakúra 
kinyújtjuk és négyszeresre hajtogatjuk; ezután 20 percig hideg 
helyen pihentetjük. A nyújtást és a (már csak) háromszoros 
hajtogatást és a 20 perces pihentetést még kétszer megismételjük. A 
kidolgozott, jól lehűtött, és kinyújtott tésztát közepes nagyságú 
fánkszaggatóval kiszúrjuk. Minden második korongnak a közepét 
kisebb formával még kiszúrjuk. A korongokat vízzel megkenjük és 
ráfektetjük a „gyűrűket”(a kiszúrt közepű tésztákat) és világosra 
sütjük.  A kisült sütemény közepét cukorral meghintjük, és 
savanykás lekvárral betöltjük 
 

  A közönség által leadott szavazatok alapján:  
2. helyezett: LANTOS KRISZTINA - KAKAÓS 
KALÁCS. Hozzávalók: 1 liter tej, 25 dkg 
margarin, 5 dkg élesztő, 1,4 kg liszt, 1 csipet só, 1 
marék cukor, 1 tojás a kenéshez. Töltelékhez: 10 
dkg kakaópor, 10 dkg cukor 20 dkg margarin. A 
tészta hozzávalóit összegyúrjuk, megkelesztjük. A 
töltelék hozzávalóit langyos margarinnal 
kikeverjük. A tésztából három téglalap alakot 
formázok, mindhármat megkenem a töltelékkel. 
Felsodorjuk, majd összefonjuk a három téglalapot. 
A tetejét tojással megkenjük, megsütjük. 
 
A zsűri döntése alapján: 2. helyezett: LANTOS 
KRISZTINA – TÚRÓS BUKTA. Hozzávalók: 1 l 
tej, 1,4 kg liszt, 5 dkg élesztő, 1 marék cukor, 1 
csipet só, 25 dkg Rama kocka margarin. Töltelék: 
0,5 kg túró, mazsola, 3 vaníliás cukor, 1 citrom 
leve és héja, 2-3 ek. tejföl, 2 tojás sárgája (ha túl 
lágy, pici búzadarát teszünk bele). A tejet 
langyosítsd meg, morzsold bele az élesztőt, és egy 
kiskanál cukorral futtasd fel. A lisztbe öntsd bele az 
élesztős masszát, és kicsit keverd össze a 
hozzávalókkal. Keleszd egy órán keresztül. Amikor 
megkelt, lisztezett deszkán nyújtsd ki fél centi 
vastagra. Vágj ki belőle 8x8-as négyzeteket. A 
túrót morzsold össze, tedd bele a töltelék 
hozzávalóit, majd alaposan keverd össze. A 
négyzetek közepére halmozz egy kicsit a 
töltelékből, majd hajtsd össze, és a végeit alaposan 
nyomd össze. A tetejéhez egy tojást verj fel, és 
kend meg vele. Előmelegített sütőben süsd 
aranybarnára. 
 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEMÉNYE 
Köszönetet mondunk a polgármesteri hivatalnak. A tiszazugi mozgáskorlátozottak és a csépai csoport nevében köszönetet 
mondok a csépai polgármester úrnak, a polgármesteri hivatalnak és a bizottsági tagoknak a pályázatunk pozitív elbírálásáért. 
Ezen összeget kirándulásokhoz használtuk fel. 
Kettő kirándulásunk volt busszal, ezeken 36 fővel vettünk részt. Nagyon jól sikerültek! Továbbá kétszer voltunk a 
balatonszárszói nyaralóban 40 fővel. Mindenki nagyon jól érezte magát. Szeretném megköszönni a szervezőknek, a vezetőség 
tagjainak a szervezésben való segítséget, a tagságnak a részvételt, hogy jelenlétükkel támogatták a kirándulásokat! 
Kérem Önöket, hogy továbbra is szíveskedjenek támogatni a mozgáskorlátozottak csépai csoportját! 

Németh Ferenc csoportvezető 
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LELKIPÁSZTORI BEKÖSZÖNÉS ÉS MEGHÍVÁSOK 
E lap hasábjain is köszöntök szeretettel minden csépai lakóst, 
mint a Csépai Plébánia-körzet 2012. aug.1-vel kinevezett 
lelkipásztora, (Reusz József) - József atya. Ha Isten küld 
bennünket, papokat valahová, akkor szívesen megyünk, 
hiszen ezt vállaltuk a papszenteléskor. Mégis különös 
köszönet, hogy Csépán kedves és jószándékú emberek 
fogadtak és segítettek ismeretlenül már a költözésben is. 
Kívül-belül megszépült templomot találtam, ami 
letagadhatatlanul az itt élő templomszerető, Isten ügyéért 
áldozatot hozó emberek gondosságáról is árulkodik. Ezek 
után egyből megerősödött bennem küldetésem, jövetelem 
sürgető teendője: a lelki templomoknak, Szentlélek 
templomainak építésével, szépítésével kell ezt nemes 
valóságot folytatni. Amint ez megfogalmazódott bennem 
máris beköszöntött a szeptember, mely a Jóisten új 
lehetőségét, a Teremtő és a csodálatos teremtett világ 
megismerésének új időszakát kínálta ajándékba az új tanév 
megkezdődésével. Egyházunknak pedig állapotbeli 
kötelessége az Örömhír hirdetése, a kapott hitünk 
továbbadása. Bár az örömöt az ember sosem „kötelességből” 
adja tovább, hanem az öröm természetéből adódóan. „Az 
ÖRÖM alapvető tulajdonsága, hogy nem fér a bőrébe, 
tovább akar terjedni.” - mondják a bölcsek. Tehát ez az 
időszak a krisztusi örömhír továbbadása, az evangéliumi 
magvetés intenzív folytatása, ill. újra megkezdése minden 
tekintetben. Örömmel, szívvel-lélekkel vállalom ezt a 
krisztusi küldetést az egész egyházközséggel együtt, de 
különösen azokkal, akik átérzik fontosságát. Akár úgy, hogy 
szenvednek, gyötrődnek a valódi, tartós boldogság hiányától. 
Akik imájukkal, példájukkal, szavaikkal, biztatásaikkal, 
konkrét szolgálataikkal – avagy anyagiakkal is segítik, 
támogatják a krisztusi Örömhír terjedését, s ezáltal maguk is 
befogadják és életre váltják azt. 
Krisztus Egyháza 2000 éve rendíthetetlenül hirdeti 
ÖRÖMHÍRÉT! Mivel Jézus az egész emberiség Megváltója, 
egytől-egyig mindenkiért emberré lett, tanított, példát adott, 
mindenkiért szenvedett, meghalt és feltámadt, ezért az 
Örömhír - Jézus tanítása - megismerésére minden embernek 
joga van. Az Egyháznak minden embert, minden korosztályt, 
minden életállapotú embert meg kell szólítania a II. Vatikáni 
Zsinat dokumentumainak nyomatékos határozata alapján is. 
A sok-sok idevonatkozó zsinati dokumentum tanításából 
Boldog II. János Pál pápa sokat emlegetett felszólítását 
helyeztem szívem központjába és lelki szemeim elé 
mottóként: „Nyissátok ki, sőt tárjátok szélesre a kapukat 
Krisztusnak!” ezért 2012. szeptemberétől a sekrestye 
mögötti hittanteremben: a csépai plébánia-körzet 
„kapunyitásai”, meghívásai: 
Nyugdíjasok, korábban születettek rendszeres 
összejövetele: nov. 1 – ápr. 30-ig: minden kedd de. ½ 10 – 
12 – ig. Az idősödő korban az Evangélium örök fiatalságának 
megélése keresztény közösségben a megújuló Egyházunk 
zsinati tanításával való alapos megismerkedése által. Közös 
imák, beszélgetések, bibliamagyarázatok, szentségimádások, 
krisztusi közösségteremtő teázások…  
Szülők, felnőtt érdeklődők összejövetele: minden hónap 1. 
és 3. hétfő esti mise után (Óra 19: a templomi meghirdetés 
alapján!) Ismerkedés a nagykorú kereszténységgel, vagyis 
meghívott az is, aki nincs megkeresztelkedve, sosem volt 
templomban és talán még Istenről sem hallott tanúságtevő 
hitelességgel, legfeljebb csak káromlás formájában. Vagyis 

MINDENKI, aki kereső és nyitott, érdeklődő. Továbbá ezen 
együttléteken megbeszélésre kerülnek mindennapi komoly 
személyes és nevelési kérdéseink, hogy a fiataljainknak, 
gyermekeinknek a megújuló Egyházunk tanításának jegyében 
tudjunk segíteni, jó példát adni, helyesen együtt nevelni az 
Egyházzal. Szülői tekintélyünkben megerősödhessünk, hogy 
hiteles legyen hozzászólásunk mindahhoz, amit ők ma 
tanulnak a keresztény életről… és a kereső ember számtalan 
kérdéséről… (pl. Mi az, hogy meggyőződéses hívő? - Van 
anélküli is? Van-e Isten? Ha tényleg van, akkor ki teremtette? 
Honnan a világmindenség? Hogyan keletkezett a Szentírás? 
Ha Isten könyve, miért van benne annyi érthetetlenség és 
tévedés?  Mi az értelme az életnek, a szenvedésnek? 
Érdemes-e becsületesnek lenni akkor is, ha nem jár érte 
jutalom? Van-e értelme a szeretetnek akkor is, ha nem 
hálálják meg? Mi lesz velünk a halál után? A szentségek csak 
szép vallási, ájtatossági gyakorlatok? Hogyan újulhat meg 
egy házastársi kapcsolat? Van-e végleg elrontott élet? … stb.) 
Tizen- és huszonévesek ifjúsági összejövetele: pénteken 
esti mise után (Óra 19: a templomi meghirdetés szerint). 
Kereső fiatalok fóruma, akik már belátják, hogy egyetlen és 
megismételhetetlen az életük. Nem kísérletezhetek vele. De 
hát annyi fiatal, annyi ember boldogtalan, elrontotta az életét. 
Rám is ez vár? - Nyugodj meg, nem kötelező elrontanod!!! – 
De jó, és mi a titka? – Gyere, hívd barátaid is, mert éppen 
erről beszélgetünk minden péntek este, s egyidőben életre is 
szeretnénk váltani? – Igen! Ha érdekel, jöjj ezekre az 
estékre… - Ebben a csoportban készülhetnek a fiatalok 
legkorábban a bérmálás szentségére, vagy bármelyik 
elmaradt beavató szentségre (keresztelés, elsőáldozás) is. 
Ugyanakkor ezek az ifjúsági összejövetelek már távolabbi 
előkészítők az elkötelezett hivatásokra, köztük a keresztény 
házasságra is és a keresztény közösségi életre egyaránt. 
Általános iskolások és óvodások hittanbeírató íveit is várjuk! 
Cél, hogy a plébánia a közösségek közösségévé váljon. A 
lelkipásztorok tegyék lehetővé, és irányításukkal a hívek 
hozzanak létre sajátos réteghelyzetüknek, 
érdeklődésüknek és életkoruknak megfelelő csoportokat, 
közösségeket.” (Szinódusi Könyv 309. pontja) 
Első lépésben a fenti ajtónyitásokat, találkozási fórumokat 
kezdeményezi egyházközségünk. Továbbiakban az 
Egyházzal egységben készenlétben áll a huszonévesek, 
családok, jegyesek, férfiak, elvált és újraházasodottak 
csoportjait nyitottá tenni, valamint a Baba-Papa-Mama Klub 
megindítását, ahol az  újszülöttektől az óvodáskorig 
gyermekek és szüleik találkozhatnak közös programra, 
beszélgetésre, játékra rendszeresen a Missziós-házban vagy a 
hittanteremben. Szeretnénk a hivatalos Munkacsoportokat 
(pl. Karitász Szeretetszolgálat, Liturgikus mcs., 
Utcaapostolok,…stb) létrehívni a megújulási lelkiségi 
csoportok működésével együtt.  
Ez a terv és sok-sok kapunyitás, fórum magának a 
Gondviselő Istennek szeretete, amit ajándékba készített 
számunkra, fogadjuk el, vegyük át Tőle, de ügyeljünk arra, 
hogy passzivitásunkkal ne szalasszuk el, s főképp nehogy 
üres zsákkal menjük érte. Ehhez kértük 2012. szept. 9-én 
közösen a Hittanévnyitó Szentmisénkben a Szentlélek 
Úristen segítségét az egész Egyházközségre, s fohászkodjunk 
továbbra is: VENI SANCTE SPIRITUS! = Jöjj Szentlélek 
Úristen! 

Lelkipásztori szeretettel: József atya 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 5 
ISKOLAKEZDÉS 

Kedves gyerekek! 
Még biztosan mindannyian a nyári 
élmények hatása alatt álltok, és nem is 
igen akarjátok elhinni, hogy véget ért a 
vakáció. Van azért jó dolog is az 
iskolakezdésben, mert sokan örültök 
annak, hogy újra láthatjátok az ismerős 
arcokat, a hiányzó barátokat, 
osztálytársaitokat. Induljon számotokra 
ez az új iskolaév 3 nagyon fontos 
üzenettel, mégpedig azért, hogy minden 
reggel mosolyogva, jó szájízzel 
léphesse át tanár és diák egyaránt ennek 
az iskolának a küszöbét! Először is, 
mivel a tanulás és az eredmény nélküli 
iskolát még mindig nem találták fel, 
éppen ezért kérlek benneteket, 
engedjétek tanáraitoknak, hogy 
képességeiteket tovább fejlesszék, 
hiszen a ti hozzáállásotokon, 
szorgalmatokon és értelmeteken is 
múlik, hogy milyen minőségű a tanítás, 
fegyelem van-e egy tanórán. 
Másodjára, tanulmányaitokban és a 
sportban legyen köztetek tiszta és 
tisztességes a verseny! És végül, de 
nem utolsó sorban. Az osztályaitokban 
és az iskolában kialakult közösségeket 
ápoljátok, erősítsétek, és ne 
széthúzzátok! 
Kívánom, hogy legyen derűs ez az 
iskola, de ugyanakkor legyen rend és 
fegyelem is a mindennapokban! 
Tisztelt Szülők! 
Az iskolakezdés megváltoztatja a 
családok életét, különösen ahol először 
megy a gyermek, „a család szeme 
fénye” iskolába. Biztosan tele vannak 
félelemmel, aggodalommal, de azt 
hiszem, ez természetes velejárója a mai 
napnak. Egyre viszont megkérem 
Önöket: bízzanak bennünk! Mi 
pedagógusok mindent meg fogunk 
tenni azért, hogy a ránk bízott féltett 
kincseik - gyermekeik - ügyes, okos és 
jól nevelt fiatalokká váljanak. Bízzanak 
tanítóinkban, tanárainkban, ugyanakkor 
szeretném megkérni Önöket, hogy 
segítsék pedagógusaink munkáját 
gyermekeik boldogulása érdekében! Mi 
továbbra is nyitottak, együttműködők 
és felkészült pedagógusok vagyunk, de 
biztosan nem tévedhetetlenek! Éppen 
ezért kérem Önöket, osszák meg velünk 
véleményüket, tapasztalataikat az 
iskoláról! Mondják el, ha úgy 
gondolják, valamit jól csinálunk, mert 
nem csak a gyerekek, hanem a 
felnőttek, a pedagógusok is örülnek az 
elismerésnek. Jelezzék azonban még 
időben azt is, ha valamiről más a 
véleményük! Beszéljük meg a 

problémákat, és tegyünk közösen a 
megoldásért! Valamennyi 
pedagógusomhoz bizalommal 
fordulhatnak kérdéseikkel, 
javaslataikkal! Bízom benne, hogy a 
szülők és az iskola EGYET AKARVA, 
EGYMÁST SEGÍTVE meg tudja majd 
valósítani elképzeléseit ebben a 
tanévben is!  
Szabályok fontossága 
Minden gyermek egyedi és 
megismételhetetlen lény, aki születése 
pillanatától kezdve vágyik a világ 
komplex megismerésére. Fő célunk a 
gyermek segítése ebben a tanulási 
folyamatban: egy kiegyensúlyozott, 
önálló személyiség nevelése, aki saját 
adottságaihoz, ismereteihez képest a 
legjobban el tudjon igazodni jelenlegi, 
ill. későbbi életében a világ dolgaiban. 
Mivel az ember elsősorban biológiai 
lény, ezért nem tudja magát a 
természeti környezet állandóan, 
meghatározott ritmusban történő 
változásaitól függetleníteni. Annak 
ellenére sem, hogy a reklámhadjárat 
bizony a tudatalattinkra is hat: vegyél 
sétáló palackban kólát, iszogass egész 
nap, egyél ott, ahol éppen kedved van, 
gyorséteremben, az utcán egy bódénál 
állva fogyassz egészségtelenebbnél 
egészségtelenebb ételeket. Van aki 
megpróbálja felforgatni a természetes 
napirendjét, de ettől sokan rosszul érzik 
magukat, ténferegnek a világban, vagy 
ahogy ma halljuk „a mának, a 
„pillanatnak élnek”, sokszor fel sem 
fogják ebbéli állapotukat, azok okait 
meg még kevésbé.  
Ha nincs rendszer, rend az életünkben a 
mi fejünk felett is összecsapnak 
hullámok, nem tudunk dolgozni, 
zaklatottá válhatunk, nem lesz időnk 
sem munkára, sem pihenésre, sem 
önvizsgálatra, sem a környezetünkben 
élő társainkra. 
A kisgyermekeknek még nem alakult ki 
az időérzékük, nekik még fontosabb a 
meghatározott napirend, hiszen egyedül 
ez biztosítja eligazodásukat időbeli 
tájékozódásukat mindennapjaikban. 
Ezért a kisgyermekek esetében még 
fontosabb az állandóság a napi, heti, 
évszakok és évek rendszerében, ez 
segíti táplálni a bennük élő ősi 
bizalmat, mely szerint a Világban rend, 
béke és harmónia uralkodik.  
A későbbi jó szokások alapjait is ebben 
az időben teremthetjük meg, mely a 
további életében tartást ad nekik, illetve 
segítheti a helyes értékrendjük 
kibontakozását. A gyermek vágyik a 

rendszerességre, arra, hogy bizonyos 
tevékenységek, cselekvések, történések 
mindig ugyanabban az időben 
történjenek, ez biztonságot ad neki. 
Ezek azok a kapaszkodók, melyek 
segítik, hogy bizonyos helyzetekben 
úrrá tudjon lenni félelmén, 
kétségbeesésén. Pld. Az első napok 
történései az iskolában, a beszoktatás 
idején. Ha ugyanabban az időben van 
az ebéd, majd a tanulás, tudja, utána jön 
érte édesanyja. Mivel nincs még jó 
időérzéke, csak a tanulási idő 
befejezésekor tudja, hogy most 
hamarosan jönnek értem, akkor 
megnyugszik. És jönnie kell az 
édesanyának, különben kétségbeesik a 
gyermek. 
A családi és társadalmi szabályok révén 
a gyermekek és felnőttek egyaránt 
biztonságban érzik magukat. 
Magától értetődőnek tekinthető, hogy a 
kisgyermeket meg kell akadályozni 
abban, hogy kiszaladjon az úttestre 
vagy belenyúljon a konnektorba. Meg 
kell óvni attól, hogy önmagában kárt 
tegyen. Legalább annyira fontos 
azonban a másik ember jogainak 
tiszteletben tartása. A gyermeknek meg 
kell tanítanunk, hogy más emberek 
sérthetetlenségének jogát tiszteletben 
tartsa. Például egy kétéves gyereknek 
meg kell tanulni, hogy ne üssön a 
homokozó lapáttal más gyerek fejére. A 
szabályok betartása nem jelenti azt, 
hogy nem élhetünk szabadon. A 
szabályok a korrektségről szólnak és az 
emberek megnyugszanak, ha azt érzik, 
hogy becsületesek. 
A nevelési folyamatban újra és újra 
meg lehet és meg is kell beszélni ezeket 
az értékeket, a legfontosabb mégis az, 
hogy mi magunk példát mutassunk. A 
gyermek legfőbb jellemzője ugyanis az 
utánzás. Egy ilyen értékrendszer 
értelmét mindenki felfedezheti, ha 
megérti, hogy személyesen neki is az a 
legkellemesebb, ha barátságosan és 
tisztelettel kezelik, nem csapják be, ha 
fáj valami vagy bánat éri, akkor egy 
őszintén együtt érző embert tudhat 
maga mellett, és bízhat a barátságában. 
Ezeknek az értékeknek az elsajátítása 
tesz képessé bennünket az egymással 
való felelősségteljes kapcsolatra. 
Első osztályosaink névsora: Czinka 
Benjamin, Cseh Dominik, Cseh Fanni 
Éva, Cseh László Dávid, Demeter 
Dorina Tünde, Farkas Hajnalka, 
Gyertyános Hanna, Györe József, 
Gyurik Tamara Boglárka, Hürkecz 
Máté, Kanalas Margaréta Terézia, 
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Kanalas Roland, Kocsis Miranda Laura, 
Kolompár Jácinta Terézia, Kolompár 
Patrícia Beáta. Kripner Réka Violetta, 
Lantos Dominika Mirtill, Oberna 

Lionel, Rostás Bianka, Sárközi Adél 
Ráchel, Szabó Gergő Bence, Szanda 
Tibor Márk, Szíjártó Virág, Szvoboda 
Csanád, Szvoboda Petra Tünde, Urbán 

Veronika, Vajda Attila István, Vaszil 
Tibor. Osztályfőnök: Pintér Lászlóné 

Mészáros Mária 
igazgató

 
SZANDAVÁRI TÁBOROZÁS 

A csépai Petőfi Sándor Általános Iskola DÖK, Obernáné 
Nagy Gizella tanár néni vezetésével, nyári diáktábort 
szervezett, a Nógrád megyei Szandavárra. 
2012. augusztus 13-18. tartott a program. Vonattal utaztunk 
Csépáról Budapesten keresztül Szandavárra. Eseményekben 
gazdag hetet töltöttünk ott. Az első nap azzal telt, hogy 4 
csapatot alkotva megismertük a falu nevezetességeit. A 
falubeliek kedvesen fogadtak bennünket. Segítettek az 
ismeretek gyűjtésében. Megnéztük a szandai várat. Oda-
vissza 12 km-t gyalogoltunk. Az egyik nap elutaztunk 
Hollókőre. Ez a falu a világörökség része. Kirándulásunk 
egyik célpontja a hollókői vár volt, ahol korabeli fegyvereket, 
ruhákat láttunk. A Babamúzeumban a különféle népviseletbe 
öltöztetett babákat csodáltuk meg. Megnéztük az ófalu utcáit, 

házait. Hollókő Palócföld „fővárosa”. A falubeliek közül az 
idősebbek palóc népviseletben járnak. Visszatérve a 
táborhelyünkre sokat játszottunk; röplabdáztunk, 
lábtengóztunk.  Megismerkedtünk az íjászkodás, sustyafonás, 
makramé készítés tudományával, a kecskesajt készítés 
fortélyaival. Voltunk vadlesen is.  A reggeli, ebéd és vacsora 
a palócvidék ízeit, jellegzetességeit, hagyományait tükrözte. 
Köszönjük azoknak, akik lehetőséget adtak, hogy ilyen 
élményben legyen részünk! Csodálatos hetet töltöttünk a 
táborban. Reméljük, hogy az elkövetkező nyári szünetben 
ismét lesz lehetőségünk táborozásra! 

Jordán Tünde 8. o.; Multyán Bernadett 7. o.; Multyán 
Ágnes 6. o. tanuló élménybeszámolója

 
OSZTÁLYTALÁLKOZÓ AVAGY TALÁLKOZZUNK MINDEN ÉVBEN! 

1960-ban végeztük el a nyolcadik 
osztályt, s 2010-ben volt az 50 éves 
találkozónk. Nagyon- nagy izgalommal 
vártuk. Nem csalódtunk. Jobban már 
nem is örülhettünk volna egymásnak! 
Fantasztikus volt újra együtt lenni! El is 
határoztuk, hogy minden évben 
összejövünk. 

Így találkoztunk szept. 1-én ismét. 
Nehezen kezdődött. A temetőben Velő 
Irénke sírjánál már kissé szorongtunk, 
hogy jönnek-e, akik ígérték. Kevesen 
voltunk. Aztán mégis kikerekedett a 
helyzet: Ott volt mindenki, aki ígérte! 
Két évig csak telefonon üzenhetett 
Czúcz Ottó, mert nem tudott jönni. 
Most jött és együtt voltunk újra annyi 
év után! Hogy mekkora varázsa van 
egy ilyen találkozásnak? Néhány 
vélemény, fénykép is tanúskodik erről: 

Fabó Györgyné Túri Pöszi: 
Nagyon jó, hogy találkozhatunk. 
Jobban ráérünk már, mint mikor be 
voltak osztva a perceink, meg az 
emlékek is egyre-egyre előjönnek, 
színesednek. Jó beszélni a régi időkről. 
Akik elkerültek innen, szívesen jönnek 
vissza a rokonokhoz, halottaikhoz is. 

Nagy Lajosné Fodor Éva: 

Minden évben egy fénypont az 
életemben, amikor mehetek Csépára az 
osztálytalálkozóra. A még ott élő 
osztálytársaim Herczeg Julika, Túri 
Pöszi, Szénászki Esztike megrendezik , 
amit nagyon köszönünk nekik. Mindig 
jól érezzük magunkat. Örülünk 
egymásnak és megtervezzük a 
következő évi találkozót. 
Reménykedünk, hogy azt is megérjük. 
Nagy élmény a régi osztályképeket 
nézegetni, beszélni róluk. Szívesen 
emlékszem vissza a szegény, de mégis 
szép gyermekkoromra. 
Szerettem mindig Csépát. Szeretettel 
gondolok vissza a Tiszta Szívű Csépai 
Emberekre! Örülök, hogy a facebookon 
keresztül felfedezhetek sokakat, és 
tudhatunk egymásról. Ezúttal is nagy 
szeretettel üdvözlök minden ismerős 
Csépait! Nagyon szeretnék még sokáig 
hazajárni, mert ha én Csépára megyek, 
még mindig Haza megyek! 

Tóth Andrásné Szénászki Eszter: 
Ismét találkoztunk! Találkozni jó érzés! 
Igen sokan el tudtak jönni, bár nem 
teljes létszámban. Szeretettel öleltük, 
üdvözöltük egymást. Az egész nap 
minden óráját jó érzéssel, vidámsággal 
éltük meg, régi emlékek idézésével. Jó 
volt újra gyermekké lenn! 
Nagy öröm volt számunkra Dr Czúcz 
Ottó osztálytársunk megérkezése, mert 
elfoglaltsága miatt eddig még nem 
tudott közénk eljönni! 
Szép napunk volt! 

Tassy Jenőné Szvoboda Eszter: 
A találkozót kedves, volt 
osztálytársaink nagy szervezkedése 
előzte meg, bizakodva abban, hogy 

minél többen jelennek meg, 
mindnyájunk örömére. 
Nagy várakozással jelentünk meg az 
önkormányzat konyhájára, ki itallal, ki 
süteménnyel. A szervezők, mint kis 
fogadóbizottság vártak bennünket. 
Meghitt érzés volt újra találkoznunk.  
Az ebédet megelőzően a temetőbe 
mentünk, Velő Irénke osztálytársunkról 
a sírjára helyezett virágcsokorral 
emlékeztünk meg. Visszatérve Julika 
néhány mondattal köszöntött 
bennünket. Itt emlékeztünk meg 
elhunyt tanárainkról, osztálytársainkról, 
Majd mindenki beszámolt életének 
alakulásáról, az elmúlt egy év 
változásairól. 
A konyha dolgozói finom ebéddel 
kínáltak. Ebéd után folytattuk a késő 
délutánig elhúzódó beszélgetést, együtt, 
külön-külön, kötetlen formában, 
Mindenkiről sugárzott az öröm! Újra 
találkoztunk! Sajnos, sokak számára 
érdektelen volt ez az élmény. Nem 
tudják, mit hagytak ki! Ezen a napon 
elfelejtettük minden gondunkat, 
problémánkat! Feltöltődtünk szép 
emlékekkel, jó érzésekkel! 
Jövőre is találkozunk! Reménykedünk, 
hogy a most megjelenteken kívül azok 
is eljönnek, akik valamilyen oknál 
fogva nem lehettek itt az idén! 
Nagyon jól éreztük magunkat, 
felejthetetlen volt! Köszönjük a 
szervezőknek: Nélkülük ez a csodás 
nap nem lett volna! 
Köszönjük a konyha dolgozóinak a 
szépen megterített asztalt, a finom 
ebédet és a kedves kiszolgálást! 
Viszontlátásra jövőre!

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 

 
Csépa Község Képviselő-testülete 2004 decemberében hozott döntése értelmében önkormányzati díjakat, 
kitüntetéseket adományoz, ünnepélyes keretek között a Falunapon illetve augusztus 20-án. Így jöttek létre 
a CSÉPA KÖZSÉGÉRT DÍJ, ÉLETMŰ-DÍJ, SZÉP OTTHON, PÉLDÁS PORTA kitüntető címek. 
 
 

Hagyomány Cséa községben, hogy augusztus 20-án ünnepélyes keretek között kerül sor az önkormányzat által alapított díjak 
és kitüntetések átadására: Csépa Községért, Csépa Községért Életmű, Szép otthon, példás porta. 
A 2001-ben felállított Szent István - szobor országunk, községünk jelképe. Azóta jeles ünnepünk meghatározó helyszíne a 
csépai Szent István park.  
2007. augusztus 20-án került sor az Egészségház névadójára, ekkor Dr. Surányi Lajos főorvos úr emlékére és tiszteletére az Ő 
nevét vette fel az intézmény. Az Ő kezdeményezésére, de már a felesége által létrehozott ösztöndíj átadására minden évben 
ezen a napon kerül sor. 
2012. augusztus 20. „Csépa Községért” kitüntetést kapta Juhász Lászlóné az egészségügyben, védőnői pályán eltöltött 38 év 
elismeréséül, kiemelkedő szakmai tevékenységéért. 
Kiemelkedő szakmai munkájáért, a csépai idős emberek gondviselésének szolgálatában eltöltött idő elismeréséül Zagyi 
Jánosnak „Csépa Községért” kitüntetést adományozta 
Csépa Község Önkormányzata. 
Kiemelkedő társadalmi munkájának elismeréséül „Csépa Községért” kitüntető díjat kapott Pintér László. 
 A kitüntetéseket Fialka György polgármester adta át. 
 

 

 

 
Pintér László kitüntetésben részesült. 

 
Fotók: Pintér Csaba 

 
A Dr. Surányi Lajos ösztöndíj átadása: Fialka György, 

Bódi Dorina, Dr. Surányi Lajosné 

Zagyi János átveszi a kitüntetést Fialka György 
polgármestertől. 

Balra: Juhász Lászlóné védőnő, a kitüntetett. 
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JUHÁSZ LÁSZLÓNÉ, PIROSKA VÉDŐNŐ 
1974. 03.01-én Cserkeszőlőben kezdődött védőnői 
munkája. Tiszasas, Tiszaug, Csépa község védőnői 
körzetében folytatódott pályafutása.  
  1985. június 01. napjától a csépai területet látta el. Ezzel 
párhuzamosan Tiszasas, és Szelevény községek védőnői 
tevékenységét is hosszú éven át végezte.  
  Munkáját nagy felkészültséggel, lelkiismeretesen, 
tudásának legjavát adva látta el. S ugyanígy tett saját 
családja körében is, három gyermekének felnevelése, 
magánélete követendő példaként állítható az ifjú családok 
elé. 
   A gondozottai számára mindig elérhető, bármilyen 
szakmai, vagy egyéb jellegű kérésekkel, bizalommal 
fordulhattak hozzá. Mostanra már azok az anyukák vitték 
hozzá gyermekeiket, akiknek babaként Piroska volt a védő 
nénijük. 
Fogantatástól egészen iskolás korig kísérte a gyerekeket. 
Jelen volt a fiatal családok életében, osztozott örömükben, 
bánatukban. 
Bizalmas viszonyt alakított ki a leendő anyukákkal, 
egészségügyi, ill. más természetű problémáikkal is 
felkereshették.  
Legnagyobb sikerének azt élte meg, ha a babák szépen 
fejlődtek, a szülők elégedettek, és boldog az egész család. 

A településeinken élő halmozottan hátrányos helyzetű 
családok gondozását is szívügyének tekintette, fontos volt 
számára, hogy rendszeresen segítse a gyermekek minden 
napjait. A családokat képessé tegye arra, hogy gyermekeik 
otthon maradhassanak. 
S hogy ne kelljen kiemelni őket a családból, - már 
komplex feladatot, gondoskodást, és nem utolsósorban 
nagy - nagy türelmet igényelt.  
Juhász Lászlóné védőnői munkája mellett a 
gyermekvédelem nehéz feladatát is végezte sok éven át. 
Ebben a munkában is nagy szüksége volt empátiájára, 
feltétel nélküli szeretetére, kedves, ám mégis határozott 
személyiségére. A tiszteletet, amely felé áradt, soha nem 
követelte, ajándékba kapta azoktól, akiknek több évtizeden 
keresztül gondját viselte.  
Méltán szólíthatták és szólíthatjuk most és nyugdíjba 
vonulása után is VÉDŐ NÉNINEK. 
Az egészségügyben, védőnői pályán eltöltött 38 év 
elismeréséül kiemelkedő szakmai tevékenységéért 
„CSÉPA KÖZSÉGÉRT KITÜNTETŐ DÍJAT” 
adományoz Csépa Község Önkormányzata, megköszönve 
mindazt a felelősségteljes munkát, és az odafigyelő 
gondoskodást, melyet községünk gyermekei, leendő 
felnőtt lakosai érdekében végzett.

 
Interjú Juhász Lászlóné védőnővel 

Honnan indult az életed, hogy vezetet 
az utad erre a pályára? 
Az általános iskola elvégzése után 
Kunszentmártonban, a mai József Attila 
Gimnázium elődjében érettségiztem. 
Ezután Szegeden a Védőnőképzőben 
szereztem képesítést. A cserkeszőlői 
kezdet után úgy alakult, hogy 
lakóhelyemhez közel találtam munkát. 
Családommal Szelevényben élünk, 
férjem Juhász László, három lányunk 
van, egy unokánk. 
Szakmai munkaterületed Tiszaug, 
Tiszasas, Csépa és Szelevényhez 
kapcsolódik. 
38 évi szakmai munka után mentél 
nyugdíjba, Csépa védőnőjeként. 
Csépa védő nénije, Piroska, aki a 
kisgyerekek életét még óvodás és 
iskolás korban is figyelemmel kíséri, 
fogalom a gyermekes családok körében. 
Figyelme a kicsikre és a nagyobbakra 
egyaránt irányult. A szülőkön kívül az 
óvoda, az iskola szakembereivel jó 
munkakapcsolatot tartott fenn, ezáltal 
volt munkája hatékony. 
Az egészségügyi szűrő vizsgálatok, egy-
egy rejtett betegség, probléma 
feltárását szolgálják. Az érintettekkel 
való jó munkakapcsolatnak köszönhető, 
hogy egy látási, hallási, esetleg 
ortopédiai probléma előbb-utóbb 

felszínre került, még, ha a családban 
korábban erre nem derült fény. Ilyen 
esetekben a szülők szakirányú 
vizsgálatokon kapnak pontos 
diagnózist. A betegség feltárása, 
kezelése és gyógyítása szakellátás 
során történik. 
Mi a tapasztalatod, napjainkra mely 
betegségek csökkentek, vagy fordulnak 
elő ritkábban, amelyek pályád kezdetén 
gyakoriak voltak? 
Egykor, a csecsemő- és kisgyermekkori 
betegségek között a hasmenéses 
megbetegedés, a bőrkiütés volt a 
leggyakoribb. Napjainkban ez csak 
nagyon ritkán fordul elő. Szerencsére. 
A meghűlés is sokkal kevesebb. 
Mely területen jelentkezik több 
megbetegedés a kisgyerek körében? 
Kiemelkedő nincsen. 
Ha „Az egészséges élet alapjai 
gyerekkorban” címet kellene 
összefoglalnod, mi a legfontosabb, 
véleményed szerint? 
Mindeneknél a legfontosabb a 
megelőzés. 
Már a fogantatást megelőzően az 
egészséges életmód az édesanya 
részéről. Dohánymentes környezet. A 
megfelelő táplálkozás. A kellő higiénia. 
Ne fertőződjön az anya és a magzat! A 

terhes gondozás során a vizsgálatok 
időbeni elvégzése. 
A születés után az anyatejes táplálás, 
amely legalább a csecsemő 6 hónapos 
koráig nagyon fontos. Az édesanyák és 
a környezet dohánymentessége ezután 
is alapkövetelmény. Amennyiben az 
édesanyának nincs teje, a szoptatás nem 
lehetséges, akkor tápszerrel kell táplálni 
a babákat. Ezzel a későbbiekben 
esetlegesen jelentkező allergiát 
védhetik ki az édesanyák. A hat 
hónapos kor utáni táplálkozás során a 
vitaminoknak, a gyümölcsnek van nagy 
szerepe. Természetesen az anyatej a 
továbbiakban is lényeges. A tehéntej és 
egyéb tejtermékek 1 éves kor után 
adhatók. 
A táplálkozáson túl a sok mozgás, 
kúszás-mászás, a jó levegő, egészséges 
környezet a babák és kisgyerekek 
megfelelő fejlődésének az alapja. 
A nyugdíjas évek a Te terveidben sem a 
semmittevés korszakát jelölik. Milyen 
elfoglaltságokra készülsz? 
38 éven keresztül a munkába járás, 
utazással járt. A napi munka után ott 
voltak a gyerekeink, a háztartási 
teendők és egyéb munka, ami mellett 
egyéb kikapcsolódást már nem kellett 
keresni. Mára lányaink felnőttek, önálló 
családot alapítottak. Ha idejük engedi, 
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együtt vagyunk. Az unokánkkal való 
együttlét nagy öröm. Ha az időm 
engedi, elolvasom azokat a könyveket, 
amelyeket félre tettem egykor, időhiány 
miatt. Szeretünk utazni, országot, 

világot látni. Ha az egészségünk és az 
anyagi lehetőségeink engedik, ez is 
terveim között szerepel. Szeretek sütni-
főzni. Ezután erre is több időt 
fordíthatok. Ami azonban mindennél 

fontosabb, a gyerekeink, az unokánk, 
várjuk az unokákat! 
További terveid megvalósításához jó 
egészséget, sok energiát kívánok! 

Kovácsné Németh Mária
 

ZAGYI JÁNOS 
Az Őszikék Egyesített Szociális Otthon dolgozója, immár 
17 éve, itt helyezkedett el, miután 1990-es évek elején 
Édesanyjával Budapestről haza költöztek a szülőfalujukba. 
1995. február 1-jén kezdett dolgozni az Otthonban, mint 
szociális gondozó. 
Az évek során sok- sok munkatárssal és több vezetővel 
dolgozott együtt, mindenkivel megtalálva a közös hangot, 
a jó együttműködést. 
Munkájában, következetes, szorgalmas, önmaga 
képességeivel tisztában lévő, jó konfliktuskezelő, 
beszédes, segítő szándékú, a közösségért tenni akaró 
embernek ismertük meg. 
Bölcs humorérzékkel látta el a munkáját, ennek érdekében 
rendszeresen sportolt, fiatalságát, jó erőnlétét megtartva. 
Azt mondta:” Mindig azok az emberek érintettek meg, 
akik elesettek, betegek voltak, segítséget igényeltek.” 
Minden alkalommal, türelemmel, odafigyeléssel 
közeledett házi gondozottjaihoz. 
Az idős emberek már nagyon várták a hétfőt, amikor ismét 
jön János és bevásárol, gyógyszert írat fel, befizeti a 
számlákat a postán, megpermetezi a gyümölcsfát, füvet 
nyír, kertet kapál, vagy csak hozza az ebédet és meg lehet 

tőle kérdezni, hogy mi újság van a faluban? És lehet vele 
egy kicsit beszélgetni; mert az is olyan jó , hogy valaki 
rányitja az ajtót az emberre és van hozzá néhány kedves 
szava… Aki ismeri Jánost tudja,hogy ennek az elvárásnak 
maximálisan igyekezett megfelelni munkája során. 
Megbízható volt nemcsak a munkájában, a gondozattak 
megoszthatták vele, szomorúságukat, örömeiket. Diszkrét 
volt, még a háta mögött sem mondott rosszat senkiről. 
Munkáját SZOLGÁLATNAK TEKINTETTE. 
Vass Albert így ír erről: 
„Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az 
életben - kötelességen belül, vagy azon felül is talán -, 
mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az 
emberi világ több kell, legyen, mint egy bonyolult 
szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék 
szerepét tölti be... Minden embernek kell, legyen egy 
feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való.” 
Kiemelkedő szakmai munkájáért a csépai idős emberek 
gondviselésének szolgálatában eltöltött idő elismeréséül 
Csépa Község Önkormányzata Zagyi Jánosnak 
„CSÉPA KÖZSÉGÉRT KITÜNTETŐ DÍJAT” 
adományozta.

 
Interjú Zagyi Jánossal 

Hosszú időt töltöttél Csépától távol. 
Mivel foglalkoztál korábban? 
1964-ben kerültem el Csépáról. A 8. 
osztály befejezése után Budapestre 
kerültem, édesanyám ekkor már ott 
dolgozott. A XI. kerületben a 31. számú 
Építőipari Vállaltnál lettem ipari tanuló. 
Általános építészeti gépész szakmát 
tanultam. Vasszerkezeti lakatosként 
ennél a vállalatnál dolgoztam 28 évig. 
A 90-es években bekövetkezett 
történelmi sorsforduló hozta változások 
következtében a munkahelyemen nagy 
átalakulások történtek. Életemben ez 
hozta a változtatás szükségességét.  
Miért döntöttél, illetve együtt 
édesanyáddal úgy, hogy Csépára 
jöttök? 
A felmerülő problémák és a 
lehetőségek kapcsán ez tűnt a 
legnyilvánvalóbbnak. A szülőfaluhoz, a 
rokonsághoz való visszatérés. Akkor 
konkrét elképzelésem nem volt, hogy 
hogyan tovább. Milyen munkalehetőség 
van a faluban? 
Aztán úgy alakult a helyzet, hogy 
felmerült egy ötlet. A szociális 
gondozók között jó lenne egy férfi is, 

aki a nehezebb fizikai munkában 
komoly segítség lenne. A 
magatehetetlen gondozottak emelgetése 
nem könnyű feladat. Az idő 
bebizonyította, hogy jó döntés volt az 
akkori vezető, Varjasi Ferencné 
részéről, hogy szociális gondozónak 
alkalmazott. Szerettem a munkám, jól 
éreztem magam a munkatársaim és a 
gondozottak között egyaránt. Nem volt 
mindig minden felhőtlen, de olyan 
nincs is. Akkor voltam nyugodt, ha a 
feladatkörömhöz tartozó idős 
embereket naponta, rendszeresen, 
lehetőleg ugyanabban az időben 
meglátogattam, bevásároltam Nekik, és 
elvégeztem a tennivalókat. Tudtam, 
hogy kinek mik a szokásai, ízlése, 
bevásárláskor a kávé milyen legyen stb. 
Az időseknél az állandóság biztonságot 
jelentett. Örömet, bánatot csak 
ismerősnek lehet elmondani. Nekem is 
jól esett, hogy mennyire várnak, mikor 
érkezem, várták, milyen hírt, újságot 
mesélek. Az idegenekkel szemben 
bizalmatlanok, de ez teljesen 
természetes.  10 embernél intéztem a 

teendőket, figyelemmel kísértem az 
életüket. Tettem a dolgom. 
A nyugdíjba vonulás, nem az élettől 
való elvonulást, visszavonulást jelenti, 
hanem a munkás hétköznapok egyik 
formájának a végét, egy újabb, - sok 
esetben még aktívabb – kezdetét. 
Ez a kor sok energiát és tenni akarást 
rejt magában. 
János, van-e terved energiáid 
lekötésére, vagy az eddigi teendőid 
nyugodtabb megvalósítására fordítod 
az időd? 
Édesanyám 84 éves. Ő sem lesz már 
fiatalabb, így az öregséggel járó 
nehézségekre több figyelmet tudok 
fordítani, hisz állandóan mellette 
lehetek. Az életünkben felmerülő 
teendőket átvehetem. 
Emlékszem, hogy egykor az őszi 
időszaktól kezdve megtelt a focipálya 
esténként a kortalan, amatőr 
focistákkal, élén Veled. 
Sokan azt gondolják, hogy a vidéken, 
kertes házban élő ember mozog, 
dolgozik eleget, hogy rendben tartsa 
környezetét. Ez igaz. Lelkileg mégis 
más az a mozgás, amelyik a 
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kikapcsolódásért, a közösségi együtt 
létért történik. Ilyen számodra a foci. 
Szerveződik ez a program, hiszen a 
legtöbb hasznos elfoglaltság úgy jön 
létre, ha valaki szervezi, ösztönzi az 
embereket, kézben tartja az 
eseményeket. Hívja a sporttársakat! 
A játék előtti beszélgetés, viccelődés is 
része az együtt sportolásnak. A csapat 
ismét szerveződik. Szeretnénk újból 
csatasorba állni és esténként focizni! 
Remélem minden összejön! 
Mindig a foci jelentette számodra a 
sportot? 
Amióta az eszemet tudom igen. 
Emlékszem, kb. 1962-1963 körül 

lehetett, 12-13 éves voltam, amikor 
Tasi Oszkár tanárunkkal 
Kunszentmártonban gimnazistákkal 
szemben foci - döntőt játszottunk. 
Hihetetlen volt, de nyertünk. A 
jutalmunk egy gombóc fagyi volt. Az 
élmény felejthetetlen maradt. 
Tapasztalatokkal a hátad mögött milyen 
tanácsot adnál? Napjainkban - az 
anyagiakon kívül, – mivel segíthetünk 
embertársainknak, legyen az idős vagy 
fiatal? 
Ez 10 millió forintos kérdés lehetne 
Vágó István vetélkedőjében. Tanácsot 
adni nehéz és nagy felelősség. 
Mindenkinek saját magának kell 

megtalálnia a megfelelő megoldást, 
hisz a saját terhünket érezzük nehéznek. 
Olykor elegendő valakit meghallgatni. 
Jó humorú, nyugis embernek tűnsz. Így 
van? 
Barátságosnak, udvariasnak lenni, nem 
teher. Beszélgetni szeretek. A munkám 
során és a mindennapi életben egyaránt 
szót tudtam érteni az emberekkel, 
legyen az idős vagy fiatal.  
Ha pedig a foci a téma? Az 
kimeríthetetlen! 
Gratulálok a kitüntetésedhez és 
köszönöm az interjút! 

Kovácsné Németh Mária

 
PINTÉR LÁSZLÓ KÖZTISZTVISELŐ 

1996. óta a Községi Önkormányzat Műszaki Ellátó 
Szervezetének vezetője, majd 2005. óta a Községi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselője, 
ahol műszaki ügyintéző; valamint a polgárvédelem és 
pályázatírás feladatait látja el.  
Ha Pintér Lászlót méltatjuk, idézhetjük James Arthur 
Baldwin gondolatait: 
„A tehetség mögött köznapi szavak rejlenek: szorgalom, 
szeretet, szerencse, de mindenekelőtt kitartás.” 
Munkáját szorgalmasan, lelkiismeretesen, megbízhatóan, 
végzi. Köztiszteletben álló, segítőkész személyiség, 
munkatársai és az ügyfelek megbecsülését, elismerését 
egyaránt magáénak tudhatja.  
Nevéhez megannyi sikeres nagy horderejű pályázat 
fűződik. Idősek, fiatalok egyaránt részesültek a pályázatok 
eredményeiből. Megemlítem az útfelújítások pályázatait, 
az Őszikék Otthon akadálymentesítését, az általános iskola 
és az óvoda nyílászáróinak cseréjét, a községi játszóterek 
megépítését, és nem utolsósorban a falunapok anyagi 
fedezetének pályázati hozzájárulásának biztosítását. 
Számtalan társadalmi munkában végzendő megbízást lát 
el: 1996 óta az Alapítvány Csépa Községért 
kuratóriumának tagja, és egyben elnökhelyettese is.  

2002 és 2005 között önkormányzati képviselő, a Pénzügyi 
bizottság elnökeként segítette az Önkormányzat munkáját.  
Részt vesz a Római katolikus egyház életében is, 
hozzájárulva az önkormányzat és az egyház jó 
kapcsolatának fenntartásához. 
Több évtizede vesz részt a községi ünnepségek 
szervezésében, technikai lebonyolításában; munkaidőn túl 
is, szabadidejét áldozva teszi szebbé ünnepeinket és a 
falunapok rendezvényeit. Azt észrevenné mindenki, ha 
Pintér László és az általa irányított kis csapat nem lenne 
jelen az ünnepeink előkészületeiben és az ünnepségek, 
rendezvények utáni teendőket nem látnák el. Így évről 
évre nyugodtan ünnepelhetünk, hiszen gondos, mindenre 
kiterjedő figyelemmel, szerényen, csendben teszi a dolgát. 
A község lakosai bizalommal fordulnak hozzá, tanácsát 
kérik ügyes-bajos dolgaikban. Kis közösségünk minden 
rétege számíthat a segítségére, türelmes, igyekszik 
megtalálni a megoldásokat. 
Csépa Község Önkormányzata kiemelkedő társadalmi 
munkájának elismeréséül „CSÉPA KÖZSÉGÉRT 
KITÜNTETŐ DÍJAT” adományoz Pintér Lászlónak.

 
Interjú Pintér Lászlóval 

Pintér Lászlót, vagy ahogyan 
mindannyian nevezzük Pintér Lacit, 
Csépán mindenki ismeri, hiszen 
születése óta, közel 55 éve itt él. 
Végzettségét tekintve elektrotechnikus, 
de a munkahelyén nem a szorosan vett 
szakmájában dolgozik.  
A csépai önkormányzatnál 1996-ban 
kezdett, mint közalkalmazott, a műszaki 
szervezet vezetője volt. Az 
önkormányzati intézmények 
átszervezése után, 2005-ben 
köztisztviselővé nevezték ki. 
Természetesen ezt a kinevezést nem 
adják ingyen, ehhez egy nagyon komoly 

vizsgát, az ún. köztisztviselői 
alapvizsgát le kell tenni. 
Munkahelyén, a polgármesteri 
hivatalban kerestem meg, ott készült ez 
az interjú vele. 
- Mint intézményvezető tudom, hogy ha 
valami elromlott, ha pakolni kell, ha 
bármi cserére szorul, Pintér Lacinak 
kell szólnom. De tulajdonképpen mi is 
tartozik a munkakörödhöz, mi minden 
az, amit napi 8 órában el kell 
végezned? 
- Miután köztisztviselő lettem, a 
munkám jellege is megváltozott. Mivel 
bevezetésre került a hazai és az Európai 
Unió által pénzügyileg finanszírozott 

pályázati rendszer, melyhez Csépa 
Község Önkormányzata is szervesen 
kapcsolódott; az önkormányzati 
intézmények felújítása és fejlesztése 
csak ezekből a forrásokból 
finanszírozható. Munkaidőm nagy 
részét a pályázatok megírása, műszaki 
lebonyolítása és pénzügyi elszámolása 
teszi ki. 
- Itt időzzünk el egy pillanatara, mert a 
pénzügyi finanszírozás rendkívül fontos, 
hiszen pénz nélkül semmi sincs, vagy 
fordítva, ha pénz van, bármit lehet! A 
legnagyobb volumenű pályázatokat egy 
kicsit bővebben kifejtenéd? 
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- 14 éve folyamatosan pályázunk a 
szociálisan rászoruló lakótársaink 
élelmiszerellátásának biztonságosabbá 
tételét szolgáló ún. Szociális 
Földprogramra. Az évek során nagyon 
sok családon tudtunk így segíteni. 
Kiemelném még a 
közmunkaprogramot, amelyben minden 
évben 25-50 fő helyi lakost 
alkalmazunk közmunkásként, így 
biztosítva munkahelyet számukra. Ezen 
pályázatok benyújtását, lebonyolítását, 
pénzügyi elszámolását, és az ezzel 
kapcsolatos napi teendőket végzem a 
polgármesterrel és a polgármesteri 
hivatal munkatársaival együtt. 
- Ezek voltak a legnagyobbak, de rajtuk 
kívül még nagyon sok pályázatot 
felügyeltél/felügyelsz. Melyek ezek? 
- Az elmúlt években és a jelenleg is 
futó pályázatok közül a következőket 
emelném ki:önkormányzati épületek és 
utak javítása, a Műszaki Szervezetnél 
használatos erő- és munkagépek 
beszerzése, fűtéskorszerűsítések, 
önkormányzati külterületi utak építése 
és felújítása, iskolai és óvodai 
nyílászárók cseréje, az iskolai 
vizesblokk felújítása, közterületi 
játszóterek építése együttműködésben a 
Csépa Községért Alapítvánnyal és a 
Községi Sportegyesülettel, turisztikai 
szálláshely kialakítás és berendezései, 
Őszikék Idősek Otthonának felújítása 
és akadálymentesítése, természeti károk 
okozta, ún. vis maior pályázatok, 
falunapi rendezvények pénzügyi 
finanszírozása. Jelenleg futó 
pályázataink: temetői ravatalozó 
felújítása, közmunkaprogram keretén 
belül mezőgazdasági feltáró út építése, 
illegális hulladéklerakók felszámolása 
és a megújuló energiaforrások 

hasznosítása terén az ún. 
kazánprogram, amelynek során 
gallyzúzást és bezsákolást végzünk, ezt 
pedig alternatív tüzelőanyagként az 
óvodában hasznosítunk fűtési célra. 
- Szó volt múltról és jelenről. És a 
jövő? 
- Beruházási terveink között szerepel a 
már az önkormányzat által is 
többszörösen tárgyalt, és a lakosság 
morális igényeihez is szükséges 
községünk bel- és külterületén 
telepítendő térfigyelő kamerarendszer 
kiépítése, amelyet több lépcsőben, 
önerőből és pályázati forrásból 
kívánunk megvalósítani. 
- Ez valóban egy régóta jelentkező 
igény a lakosság részéről. 
Mindannyiunk nevében remélem, hogy 
egyszer megvalósul! Még felsorolni is 
sokáig tartott az önkormányzati 
pályázatokat, de mint említetted, ezek 
csak egy részét – igaz, nagyobbikat – 
teszik ki a munkaidődnek. 
- Így van. Megpróbálom felsorolni 
mindazokat a hatáskörömbe tartozó 
feladatokat, amelyeket még végzek! 
Ezek: bizonyos építésügyi hatósági 
feladatok, birtokvédelem, polgári- és 
katasztrófavédelem, honvédelmi ügyek, 
környezetvédelmi feladatok, 
közbeszerzési eljárások; az 
önkormányzat mindennapos munkáját 
és határozatok előkészítését segítő 
tájékoztató anyagok, árajánlatok és 
szakvélemények beszerzése, a 
képviselő-testület tájékoztatása. 
- Kitüntetésedet társadalmi munkádért 
kaptad. Térjünk átt ezekre! Én és még 
jó néhányan tudjuk, hogy melyek azok a 
dolgok, amelyeket Te intézel, csinálsz, 
csináltatsz egy-egy rendezvényen, 
illetve előtte és utána. Ezek azok az 

alpolgármester asszony által is említett, 
ún. háttérmunkák. Kérlek, próbáld meg 
felsorolni Olvasóinknak, hogy pontosan 
mik is ezek! 
- Ezt úgy szoktuk emlegetni, hogy én 
vagyok a „mindenes”. A rendezvény 
helyszínének biztosítása (kültéri esetén 
előtte rendbe teszik a közmunkások az 
én irányításommal, beltéri esetén 
berendezzük a helyszínt), a szükséges 
berendezések összeállítása, helyszínre 
szállítása és működtetése, a helyszíni 
őrzés megoldása, az esetlegesen 
szükséges engedélyek, szerződések 
beszerzése, tűzvédelmi és 
katasztrófavédelmi szabályok 
betartatása, kapcsolattartás az illetékes 
hatóságokkal, szükség esetén a 
résztvevők tájékoztatása a várható 
rendkívüli helyzetről, logisztikai 
feladatok összefogása. Ezeket teszem 
általánosságban. Néhány konkrét 
példával illusztrálva: koszorúk, 
virágcsokrok, új kenyér megrendelése, 
színpad beszerzése, felállítása, zenei 
aláfestés. 
- Egyéb közösségeknek is tagja vagy. 
Melyek is ezek? 
- Kuratóriumi tagja vagyok a Csépa 
Községért Alapítványnak, valamint 
aktívan részt veszek a Római Katolikus 
Egyházközösség életében is. 
- Szabadidődben mit csinálsz vagy 
csinálnál szívesen? 
- Szeretek utazni, kirándulni bel- és 
külföldön egyaránt. Szeretek 
kertészkedni, mint mindenki tudja, 
mandulát termesztek. Horgászni is 
szeretek, amikor időm engedi. 
- Szeretnék gratulálni Neked Csépa 
Község Kitüntető Díjához! 
Megérdemelted! Köszönöm az interjút! 

Zarnócz Pálné
 

DR. SURÁNYI LAJOS ÖSZTÖNDÍJ 
BÓDI ALEXANDRA DORINA 
jelenleg a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző 
karának III. éves hallgatója Óvodapedagógus 
szakon. 
Szakmai gyakorlatát a Csépai Vackor Művészeti 
Óvodában kezdte, és itt szeretné eltölteni. 
Az utolsó tanévben fontos feladat számára a 
szakdolgozat elkészítése, amelyet a roma 
kisebbségről kíván írni a romák helyi 
hagyományairól, valamint az államvizsgára 
felkészülés és a záró foglalkozás megtartása. Az 
angol nyelvvizsga és a diploma megszerzése után 

gyógypedagógus szakon kíván tovább tanulni és 
mestervizsgát tenni.  
A tanulmányok befejezése után – ha lehetőség lesz 
rá, - akkor a helyi óvodában,- ha nem, akkor a 
környék valamelyik óvodájában szeretne 
elhelyezkedni, - így a megszerzett tudását a helyi 
kisgyermekek javára kamatoztatni; ha ez sikerül 
úgy kisgyermekkori álma válik valóra.  
TTaannuullmmáánnyyii  eellőőmmeenneetteellee  sseeggííttééssee  éérrddeekkéébbeenn  CCssééppaa  
KKöözzsséégg  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettee  éérrddeemmeessnneekk  ttaarrttoottttaa  aa  
ddrr..  SSuurráánnyyii  LLaajjooss  öösszzttöönnddííjj  eellnnyyeerréésséérree..

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 

SZÉP OTTHON, PÉLDÁS PORTA 
 

 
Cseh József Csépa Szt. Jakab A. u. 8. 

 

 
Bódi Józsefné Csépa Kossuth u. 19. 

 

 
ifj. Szendrei László Csépa Május 1. u. 8/a. 
 

Hajdú Gyula Csépa Béke u. 210. 
 

 

Rozmis Sándor Csépa Hunyadi u. 18. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotók: Kovács Sándor 
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ÜNNEPI BESZÉD AUGUSZTUS 20-ÁN 
Sajó Sándor: Magyarnak lenni 

(részletek) 
Magyarnak lenni, tudod mit jelent?/ 
Magasba vágyva tengni egyre lent./ 
Nagy szívvel, melyben nem apad a 
hűség,/ Magyarnak lenni: büszke 
gyönyörűség./ Magyarnak lenni, nagy 
szent akarat,/ Mely itt reszket a 
Kárpátok alatt./ Ha küszködőn, ha 
szenvedőn, ha sírva:/ Viselni sorsunk, 
ahogy meg van írva./ Lelkünkbe szíva 
magyar földünk lelkét,/ Vérünkbe oltva 
ősök honszerelmét./ Féltőn borulni 
minden magyar rögre,/ S hozzátapadni 
örökkön-örökre! 

Tisztelt ünneplő közönség, kedves 
vendégek! 

Ünnepelni jöttünk, hogy van hazánk, 
ahol élhetünk, s a költő szavait idézve, 
van magyar rög, ahová leborulhatunk. S 
azt, hogy van hazánk köszönhetjük I. 
Szent királyunknak, aki számára fontos 
volt, hogy népének ez a föld, ez az 
ország biztonságot, otthont adjon. 
Tudta, hogy népe számára ez a föld 
csak akkor lesz igazi otthonná, ha a 
pogány életet elhagyja, s Keresztény 
hitre tér. 
A magyar nép, már István király 
édesapja, Géza fejedelem idejében 
találkozott a keresztény vallással. Ő 
maga is keresztény szellemben 
nevelkedett. Amint édesapja örökébe 
lépett, rögtön felvette a kapcsolatot 
Rómával, a kereszténység 
központjával. Forma szerint fölvette a 
királyi címet. 995.- ben Gizellát, II. 
Henrik bajor király lányát vette 
feleségül. 
Ám az országban ekkor még számos 
törzs pogány életet élt, s nyíltan 
föllázadtak István, a királyság és a 
Katolikus hit ellen. 
Kupa volt az első törzsfő, aki zászlót 
bontott, s számos törzset maga mellé 
állított. István felismerte, hogy a 
pogány lázadók nem csupán az új hitet 
veszélyeztetik, hanem az ország 
fennmaradását is itt a Kárpát 
medencében. Szomorú kötelességet 
kellett teljesítenie: saját népe, a véréből 
való vér ellen kellett harcba szállnia. 
Az első eset, hogy magyar, magyarnak 
ontja vérét. Veszprém alatt ütközött 
meg a pogány, s keresztény magyar 
sereg. Kupa elesett a csatában, s 
vitézeinek egy része, vagy kereszténnyé 
lett, vagy szolgaságra jutott. 
A pogány had leverése után, István 
hivatalosan is fölvette a királyi címet. 

II. Szilveszter pápától kér koronát, s a 
koronával együtt megkapta a pápától az 
egyház szervezésére szóló 
felhatalmazást is. 
Biztosak lehetünk abban, hogy Szent 
István számára a királyság több volt 
mint hatalom, mint rang, Istentől jövő 
küldetésnek tekintette, melyben 
személyes példamutatásával, tudásával 
felelősséget vállalt népéért. Erre 
utalnak, fiához, Imre herceghez intézett 
intelmeinek következő szavai: 
„Drága fiam, ha azt akarod, hogy 
királyi koronádat megbecsülés övezze, 
olyan elővigyázatossággal és 
körültekintéssel óvd Katolikus, és 
apostoli hitedet, hogy példaképül 
szolgálj mindazoknak, akiket Isten 
alattvalóiddá tett, akik a hitüket nem 
teszik teljessé, és nem ékesítik fel 
cselekedetekkel, minthogy a hit 
cselekedet nélkül halott, sem itt nem 
uralkodhatnak dicsőséggel, sem az örök 
országnak nem lesznek részesei.” 

István király az országépítéssel 
párhuzamosan folytatta az 
egyházszervezet, és a középszintű 
igazgatás kiépítését. Tudta, hogy 
szigorú rend, fegyelem, szervezettség 
híján, nem lehet egy népet 
kormányozni. Királyként felelősséget 
érzett, és hatalmat gyakorolt az ország 
minden intézménye felett. Rendkívüli 
esetben, egyedit örvényhozói 
tejhatalommal rendelkezett. Általában 
azonban, a törvényeket a tanáccsal 
együtt hozta, melyek szükségességét A 

királyi törvénykönyv előszavában 
foglalták össze: 
„Mert minden nép saját törvényeit 
használja, ezért, mi is Isten akaratából 
kormányozván államunkat, a régi és új 
császárokat utánozván, törvényben 
testet öltött gondolkodás 
eredményeképpen előírtuk népünknek, 
miként éljen tisztességes és háborítatlan 
életet…” 
A közigazgatásban a vérségi 
kötelékeken alapuló berendezkedést a 
területi elven nyugvó egy-egy várhoz 
tartozó területi egységek, a vármegyék 
váltották föl. Ezekkel párhuzamosan 
építette ki a királyi fönnhatóság alatt 
álló katonai szervezetet, a várispánok 
rendszerét. 
Az addig jobbára nomád életet élő 
magyarság megkedveli a mezei 
munkát. A személy és vagyonbiztonság 
mindjobban erősbödik s az idegen 
kézművesek, kereskedők, iparosok 
bátorsággal vándorolnak be, s 
vegyülnek el a magyarok közt. Az 
idegenekről ezt írja a király Fiának: 
„A vendégek és a külhonból érkezők 
nagy hasznot hajthatnak, mert 
minthogy különféle tájakról és 
országokból jönnek különféle 
nyelveket, ismereteket és fegyveres erőt 
hoznak magukkal, s mindezek díszére 
válnak az országnak, emelik az udvar 
tekintélyét…Mert az egynyelvű és egy 
szokás szerint élő királyság, gyenge és 
törékeny.” 
Mint tudjuk, Szent István népe 
fennmaradásának biztosítását a 
keresztény hit felvételében látta, így 
nagy hangsúly fektetett az 
Egyházszervezet kiépítésére. 
Esztergomot érseki székhellyé teszi 
meg, püspökségeket, kolostorokat, 
plébániákat alapít. 
Épülnek a templomok a városokban és 
a falvakban.  Törvény rendeli el, hogy 
tíz falunak legyen egy temploma. A 
papságot anyagi kedvezésekben 
részesíti, de meg is indokolja ezt 
törvényeiben azzal, hogy a papság 
nehéz munkát végez. A püspökökre 
bízza az özvegyek és árvák oltalmát. 
Megtiltja a vasárnapi munkát, elrendeli 
a templomba járást. Bőkezűen 
gondoskodik az általa alapított 
püspökségekről, apátságokról. 
1018. után nyitotta meg a Nyugat-
Európából Magyarországon át 
Jeruzsálembe vezető zarándokutat. A 
zarándokút megnyitása rendkívüli 
súlyú, mert István ily módon 
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bekapcsolta országát az Európai 
közlekedésbe, ezzel erősítette az ország 
Európához való tartozását. 
Bár Szent István a maga korának 
világviszonylatban is jelentős 
fejedelme, életének utolsó éveit mégis 
szomorúság és aggódás töltötte ki. Öt 
fia közül csak Imre herceg élt meg 
férfikort, s 1031.-ben ő is meghalt. 
Utód nélkül maradt, nem volt, aki 
művét folytassa. A királyné, s vele az 
udvar idegen része a velencei Pétert 
jelölte ki utódul.  A 60. évén túl járó 
István, abban a tudatban készült a 
halálra, hogy Péter személyében mégis 
lesz utóda. Ám maradhatott benne 
bizonytalanság Péter személyét illetően, 
mert országát és koronáját a 
Boldogságos Szűzanya oltalmába 
ajánlotta. Ha visszanézünk népünk 
történelmére, érezhetjük Mária 
oltalmát, hiszen annyi vész, pusztulás, 
háború után, még mindig van 
Magyarország, van hazánk, mert vigyáz 
reánk a mi égi Édesanyánk. 
Szent István királyt 1038.-ban a 
Székesfehérvári templomban temették 

el. Ám nem temetődtek el eszméi, 
tanításai! 
Mit mond, mit üzen ma nekünk a Szent 
Istváni örökség? 
Ma is szükségünk van hazára, ahol élni, 
dolgozni, alkotni tudunk. 
Szükségünk van az Istenbe vetett hitre, 
a keresztény tanításra, erkölcsi tartásra. 
Kellenek az országnak vezetők, olyan 
vezetők, akik hatalmikat küldetésként 
élik meg. 
Felelősséget éreznek a rájuk bízott 
emberek sorsáért, otthont, megélhetést 
biztosítanak népüknek. 
A vezetők mellé kellenek segítők, akik 
munkájukban támogatják őket. 
Kellenek ma is törvények, melyek 
biztosítják a rendet, fegyelmet, melyek 
nélkül nem lehet közösségben élni. 
Mi, akik évről- évre eljövünk 
ünnepelni, vigyük most haza az 
ünnepből egy gondolatot: a következő 
évben egy kicsit jobb leszek, egy 
kicsivel jobban figyelek a másik 
emberre. 
Szent Pál apostol írja a Filippiekhez írt 
levelében: „… tegyétek teljessé 

örömömet azzal, hogy egyetértők 
vagytok, ugyanazon szeretet van 
bennetek, és együttérezve  ugyanarra 
törekedtek.” /Fil.2,2/ 
Sok mindenben különbözünk: 
társadalmi, anyagi helyzet, műveltség, 
politikai beállítottság, világnézet, 
vallási hovatartozás, de van, ami közös 
bennünk, amiben egyetértünk: 
Magyarok vagyunk, itt van a hazánk. 
Tágabb hazánk Magyarország, szűkebb 
hazánk Csépa. 
A Szózatban énekeljük: „Itt élned, 
halnod kell”, s megfordítva a hangsúlyt: 
itt kell élnünk, itt kell meghalnunk! 
Segítsük egymást, tegyük élhetővé, 
könnyebbé egymás életét! 
Kérjük Szent István királyt, 
imádkozzon népéért, népünkért, hogy 
100, 1000, vagy több év múlva is 
legyenek honfitársaink, legyen magyar 
föld, ahol élhetnek, legyen magyar rög, 
hová leborulhatnak, s igaz szívvel 
énekelhetik majd: 
„Isten, áldd meg a Magyart!” 

Papp Erzsébet 
kántor

 

NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS 
Önkormányzatunk évek óta részt vesz az ingyenes nyári 
gyermekétkeztetési programban. Az elmúlt években a 
rászorultak konzervben kapták meg a nyári ebédjüket. Ebben 
az évben egy egész más formában jelent meg a támogatás:  
Egyszeri meleg étkezés és kizárólag friss alapanyagok 
felhasználásával: zöldség, gyümölcs, friss hús. A beszállító 
csak őstermelő lehetett. Ez sok fejtörést és komoly kutató 
munkát vett igénybe. A kb. 20 cím közül csak egyetlen olyan 
őstermelőt találtam, aki vállalta, hogy heti két alkalommal 
friss húsárut szállítson Csépára!!! 
Sikerült felvenni a kapcsolatokat (zöldség és gyümölcs 
fronton is), indulhatott a program. Az Önkormányzat 100 fő 
részére nyújtott be igényt, amihez a támogatást meg is 
kaptunk, így június 18- augusztus 16 között 44 napon 
keresztül biztosítottuk az étkezést a gyermekek számára. 
Megemelt nyersanyagnormát alkalmaztunk, 230 Ft/fő/nap (az 
Ált. iskolai ebéd norma: 157 Ft/fő/nap) Minden nap kötelező 
volt biztosítani a friss tőkehúst vagy baromfit. Zöldségből, 
gyümölcsből a nyár minden íze szerepelt az étlapon.  
A nehéz kezdet ellenére szépen kialakult a rendszer.  

A gyerekek megtanulták, hogy azonos időben, szépen, 
fegyelmezetten kivárják a sorukat a rekkenő nyári hőségben 
is. 
Rendelkezésemre álló lehetőségeket igyekeztem maximálisan 
kihasználni és friss, bőséges, finom ebédet nyújtani a 
rászoruló kisgyermekek részére. 
E lap hasábjain keresztül szeretnék köszönetet mondani a 
polgármester úrnak, alpolgármester asszonynak, a 
képviselőtestület tagjainak, hogy ez a program létrejöhetett; 
valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, akik 
mindenben a rendelkezésemre álltak az adminisztráció 
lebonyolításában.  
Meg szeretném még köszönni valamennyi konyhai 
dolgozónak a türelmét, kitartását, fáradozását, hisz idejüket 
nem nézve szívvel-lélekkel végezték a munkájukat, hogy a 
gyerekek részére finom, bőséges, és jó ízű ételt készítsenek a 
meleg nyári napokban. 
Tisztelettel: 

Maródiné Erdősi Katalin  
konyhavezető

Tisztelt Csépai Lakosok! 
Ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, 
vagy találkozót szeretnének 
egyeztetni velem, kérem, 
személyesen jelezzék ezen 
igényüket a Polgármesteri 
Hivatalban, munkaidőben Cseh 
Lászlónénál, vagy a (56) 323-
001-es telefonszámon! 
 

Boldog István 
Országgyűlési Képviselő 

 Közterületek, ingatlanok tisztántartása 
A polgármesteri hivatal munkatársai felmérést 
végeztek a településen, mely során a 
lakóingatlanok tisztántartását, 
gyommentesítését, a biztonságos közlekedés, 
láthatóság érdekében a sövények, fák nyírását 
ellenőrizték. A felszólítások kézbesítésre 
kerültek. 
Szeptember hónapban megkezdjük a júniusi 
felmérés visszaellenőrzését. Amennyiben az 
ingatlan tulajdonosa a felszólításban 
foglaltaknak nem tett eleget, az 50.000 Ft-ig 
terjedő pénzbírság kiszabására kerül sor. 

 CCssééppaa  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  
éérrtteessííttii  aa  TTiisszztteelltt  LLaakkoossssáággoott,,  hhooggyy  
22001122..  sszzeepptteemmbbeerr    ééss  ookkttóóbbeerr  
hhóónnaappbbaann  aa  tteemmeettőőbbeenn  aa  rraavvaattaalloozzóó  
ééppüülleettéénneekk  ffeellúújjííttáássii  mmuunnkkáállaattaaii  
ffoollyynnaakk..  EEzzeenn  iiddőő  aallaatttt  mmiinnddeenn  
tteemmeettééss  iiddőőppoonnttjjáátt  eeggyyeezztteettnnii  
sszzíívveesskkeeddjjeenneekk  aa  PPoollggáárrmmeesstteerrii  
HHiivvaattaallbbaann  PPiinnttéérr  LLáásszzllóóvvaall,,  aa  
tteemmeettééss  hheellyysszzíínnéénneekk  bbiizzttoossííttáássaa  
éérrddeekkéébbeenn..  TTüürreellmmüükkeett  ééss  
mmeeggéérrttééssüükkeett  kköösszzöönnjjüükk!!  

PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  
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„ÓVODAI BEKÖSZÖNTŐ” 

Vackor az óvodába érkezik (részlet) 
Hej, óvoda, óvoda, de fényes az ablaka, 
de tágas az ajtaja,/ De szép tiszta 
minden terme, zsibong a sok gyerek 
benne;/ Olyan, mint egy kacsalábon 
forgó, ékes palota.” (Kormos István) 
Kormos István akár a mi óvodánkról is 
írhatta volna ezeket a dicsérő sorokat. 
Aki járt már nálunk tudja, a mi óvodánk 
pontosan ilyen, aki még nem, 
szeretettel várjuk, hogy minél előbb 
megtapasztalhassa. Gyerekzsivajtól 
hangos ismét a Csépai Vackor 
Művészeti Óvoda. Az idén 
szeptembertől 66 gyermek kezdte meg 
óvodai életét intézményünk falai 
között. Az utcáról szemlélődve nem is 
gondolnak arra, hogy a „színfalak 
mögött”, milyen komoly munka folyik 
annak érdekében, hogy ez a családias 
hangulatban történő önfeledt „játékba 
integrált tanulás”- amit az óvodától 
mindenki elvár megvalósuljon. Az 
önkormányzat, az óvodavezetés az 
óvodapedagógusok, a dajkák, a 
karbantartó, közreműködésével 
összehangolt, komoly, az óvodai 
életteret előkészítő szervező-tervező- és 
kivitelező munka folytatódik. A 
szokásoktól eltérően már augusztus 
végén fogadtuk a gyermekeket. Jól 
sikerült az óvoda – iskola átmenetet 
segítő hét, ahol igyekeztünk az eddig 
elsajátított ismereteket feleleveníteni, a 
nyáron elfelejtett szokás 
szabályrendszert gyakorolni. Reméljük 
nem volt hiábavaló az igyekezetünk és 
így könnyebb volt egyik napról a 
másikra hirtelen „ISKOLÁSNAK” 
lenni. 
Szelei Ferencné Erzsike óvó néni 
nyugdíjba vonult. Az óvodai évzáró 
ünnepségen méltó módon, sok 
szeretettel és tisztelettel köszöntünk el 
Tőle. 
2012. augusztus 1-től Havrilla 
Sándorné óvónő, közoktatás vezető 
látja el nyertes pályázat útján a 

tagintézmény-vezetői feladatokat, az 
igazgató tanács döntése alapján.  
Aktuális témák. A köznevelési törvény 
módosításának óvodai vonatkozásai 
2012. július 12-én fogadta el az 
országgyűlés a nemzeti köznevelés 
módosításáról szóló 2012. évi CXXIV. 
törvényt. Az óvodák fenntartói 
szempontból sajátos helyzetben vannak, 
hiszen ez az egyetlen intézménytípus, 
amelyet az új ágazati törvény továbbra 
is a települési önkormányzatok 
fenntartásában hagyott.  
A fenntartóval kapcsolatos törvényi 
változások így minket, bizakodunk, 
hogy nem érintenek negatívan. A 
törvénymódosítás óvodai vonatkozásai 
valójában pontosító, koherenciát 
megteremtő nyomkövető 
változtatásokban jelenik meg.   
Csoportszervezés: Az alapító okirat 
szerint változatlanul három csoportban 
szerveződött. A csoportok kialakítása: a 
pedagógiai programban 
megfogalmazott szempontok szerint 
megtörtént. A csoport létszámok 
ideálisak, 20-23 gyermek jár egy-egy 
gyermekcsoportba. Humán erőforrás 
alakulása: A tanév elején a 
nevelőmunkát 4 óvodapedagógus 
kezdte el. Szeptember közepétől a 
munkaügyi központ támogatásával még 
egy óvónő végzi a munkát, így 5 óvónő 
látja el a feladatokat. A szakvizsgázott 
óvodapedagógusok száma 3 fő, ők 
munkakörükben hasznosítják a képzés 
alatt szerzett tudásukat. Csoportonként 
1 fő pedagógiai munkát segítő 
szakképzett dajka néni dolgozik, 
udvarunkat 1 fő az iskolával közös 
karbantartó Marsinszky Zoltán 
gondozza.  
A nyitva tartás teljes idejében a 
törvényben előírt képzettséggel 
rendelkező pedagógus szakemberek 
foglalkoznak a gyermekekkel. A 
Pillangó kiscsoportban: Havrilla 
Sándorné (Évike óvó néni) és Hérán 

Imréné (Erzsike daduska néni), a 
Napsugár középső-nagycsoportban: 
Kiss Magdolna (Magdika óvó néni), 
Veres Nóra (Nórika óvó néni) és 
Halmainé Velő Erika (Erika daduska 
néni), a Méhecske csoportban: Bozsik 
Ibolya (Ibolya óvó néni), Réti Sándorné 
(Zsuzsika óvó néni) és Galvácsi 
Józsefné (Juditka daduska néni). 
Karbantartónk: Marsinszky Zoltán. 
Tárgyi feltételeink az Önkormányzat, 
az IPR pályázat, az SZMK, az 
Alapítvány a Csépai Óvodásokért, 
magánszemélyek és az itt dolgozók 
támogatása által folyamatosan javul. Az 
udvarra július 31-én Erzsike óvó néni 
szülői adományokból és a tornászok 
támogatásából udvari foglalkoztató 
asztalokat, padokat vásárolt, 140 000,-
Ft értékben. Augusztus végén 
felújítattunk egy csoportszoba és öltöző 
parkettáját.  80 db gyermekszék 
lakkozásra került. Minden 
csoportszobai szekrényajtó pántjainak 
cseréje megtörtént, így esztétikusabb 
kezelhetőbb lett a berendezés. Két 
mosdó és a folyosó kövezetét 
kijavították, újrafugázták. Hamarosan 
mindhárom öltözőbe új bútor kerül. Az 
udvari játékok felújítása megkezdődött. 
Lassan befejeződik a tüzelő tároló 
építése is. Minden támogatást 
odafigyelést tisztelettel és szeretettel 
megköszönünk gyermekeink és a 
magunk nevében.   
Egy megkezdett úton haladunk tovább, 
melyhez elengedhetetlen a vezetői 
elkötelezettségen túl, az alkalmazotti 
testület aktív támogatása és a szülők 
elelégedettsége, bizalma és segítsége, 
hogy a gyerekek által kedvelt, a szülők 
által elfogadott, innovatív, és a 
fenntartói igényeknek is megfelelő,  
közeli és távoli környezetünkben 
elismert óvoda maradjunk.  

Havrilla Sándorné 
tagintézmény-vezető

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Házasságkötés: 
Bobák Attila és Szőke Anna 
Molnár Sándor és Zámbó Edina 
 

Születés:  
Sipos Attila 
Pigniczki Lili Fruzsina 
Czinka Károly László 
Rostás Ramóna 
Veres Laura 
 

Halálozás: 
Tóth Istvánné szül. Olajos Erzsébet (élt 63 évet) 
Berkes Péterné szül. Csetényi Etelka (élt 85 évet) 
Juhász Imréné szül. Szántó Erzsébet (élt 74 évet) 
Lakatos István (élt 46 évet) 

  Akció! 2012. év 
 

Gondoljon elhunyt szeretteire! 
Urnás sírok: 70.000- 100.000 Ft 

Szimpla sírok: 250.000 Ft 
Dupla sírok: 300.000 Ft 

Családi kripta: 55.0000-1.000.000 Ft 
Családi urna: 150.000 Ft 

 
Az árak tartalmazzák: betonalap, 2 db váza, betűírás 
Garancia 50 év 
 

Érdeklődni, információ: 
Impala Kft 06/30-536-7266 

 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



AUGUSZTUS 20-I MONTÁZS 
 

 

 

 

 

 

Fotók: Pintér Csaba 

 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


