
 

 

 
Fórum a közbiztonságért. A képen Egedi István rendőr 

alezredes, Karsai Lajos rendőr százados és Csernus Krisztián 
  rendőrzászlós  Fotó: Kovács Sándor 
 

  

 
  Hagyományőrzés az oviban Fotó: Kiss Magdolna 
 

 
Ibolya óvó néni 25 éves jubileumi köszöntése 

    Fotó: Veres Nóra 
 

 
A megállapodás aláírása. A képen Berényi Veronika 

jegyző, Fialka György polgármester, Kállai Mária 
kormánymegbízott 

A szüreti felvonulás táncosai. Jobbra életkép a  
  felvonulásból.  Fotók: Kovács Sándor 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
A képviselő-testület közhatalmat 
gyakorolva, törvényi keretek között, 
jogszabályként, önkormányzati 
rendeletet alkothat a törvény által nem 
szabályozott helyi társadalmi viszonyok 
rendezésére. A rendeleteinket 
megjelenítjük az önkormányzat 
lapjában, a Csépai Naplóban, a 
www.csepa.hu honlapon, a 
polgármesteri hivatal hirdetőfalán, és a 
helyi könyvtárban is megtalálhat. Ezek 
a rendeletek helyi törvények. Kérjük, 
ismerjék meg a rendeleteket és a 
betartása mindenki kötelessége, aki 
Csépa településen él! 
Sokszor keletkezik bejelentés az 
elszaporodott rágcsálókról, a 
felhalmozódott trágyáról, amely bűzlik, 
közel van a szomszédos épülethez és a 
trágyalé is állandó gondot okoz a 
szomszédos épületekben élőknek. Senki 
nem a saját lakása ajtaja előtt gyűjti a 
trágyát, gyújtja meg tüzet, a 
szomszédra nincs tekintettel. Hát a 
jogszabályok szabályozzák ezeket a 
körülményeket, és ha önként nem 
szünteti meg az állattartó a 
szabálytalanságot, bizony birtokvitás 
eljárásra fog sor kerülni. Itt az idő a 
földekre kivinni a trágyát, és a trágyalé 
tárolásáról is gondoskodni kell! 
Csépa Községi Önkormányzat 
rendelete az állatok tartásáról:  
Az állatok tartására szolgáló 
helyiségeket szükség szerint ki kell 
takarítani és rendszeres fertőtlenítéséről 
gondoskodni kell! 
Az állattartó épületekben és 
környezetükben a rovarok (legyek) és 
rágcsálók elszaporodását meg kell 
akadályozni, rendszeres irtásukról 
gondoskodni kell!  
A trágyatárolás szabályai: 
Zárt rendszerű állattartás esetén a 
trágyalé zárt, szivárgásmentes 
gyűjtéséről gondoskodni kell! A 
trágyalé a kommunális 
csatornarendszerbe nem vezethető. 
Almos trágya tárolása az ingatlan 
udvarán csak kiépített, elfolyás-és 
szivárgásmentes átmeneti gyűjtőben 
megengedett.   
A keletkezett trágya kezeléséről, 
ártalmatlanításáról, elszállításáról - a 
környezet szennyezése nélkül - 
rendszeresen (évente legalább kétszer) 
gondoskodni kell! 
Az építésügyi és környezetvédelmi 
előírások 
Állattartó épületeket az építésügyi és 
környezetvédelmi jogszabályoknak és 

településrendezési előírásoknak 
megfelelően lehet létesíteni. 
Az állatok – kivéve kutyák –
elhelyezésére szolgáló építmények 
védőtávolsága: 
a) szomszédos lakóépülettől legalább 
10 méter, 
b) közhasználatú építményektől 
legalább 50 méter. 
A trágyatároló védőtávolsága: 
a) lakóépülettől legalább 10 méter, 
b) kúttól legalább 15méter. 
Állattartást úgy kell folytatni, hogy az 
se a felszíni, se a felszín alatti vizek 
fertőzését, káros szennyezését ne idézze 
elő! 
A kóbor ebek 
A gazdátlan, kóbor ebet a közterületen 
befogják és elszállítják a műszaki 
szervezet udvarára. A befogott ebet 
tulajdonosa 14 napon belül az oltási 
igazolás bemutatásával kiválthatja a 
felmerült költségek befizetése 
ellenében, amely jelenleg 500Ft/nap. 
Az állati hullák és állati eredetű 
hulladékok ártalmatlanná tétele: 
Az elhullott állatok tetemének 
elszállításáról, ártalmatlanná tételéről 
saját költségén a külön jogszabályban 
előírt módon a tulajdonos köteles 
gondoskodni! 
A közterületen talált állati hulla 
elszállításáról - ha annak tulajdonosa 
ismeretlen vagy ismeretlen helyen 
tartózkodik - a gyepmester köteles 
gondoskodni. A tulajdonos ismertté 
válása után az elszállítással, valamint az 
ártalmatlanítással járó költségeket a 
tulajdonos köteles az önkormányzat 
számára megtéríteni! 
2012. augusztus 1-jén lépett hatályba 
a kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról szóló 
rendelet módosítása. 
Az új előírások értelmében a kistestű 
ebeknek (20 kg-ig) legalább 10, 
közepes testűeknek (20-40 kg) 15, 
nagytestűeknek 20 négyzetméteres 
területet kell biztosítani a jövőben. 
Változnak a kikötve tartás szabályai is. 
Kistestű ebet legalább 4, közepes testűt 
6, nagytestűt 8 méteres eszközzel (lánc, 
kötél) szabad csak megkötve tartani. 
A jogszabályváltozás leglényegesebb 
pontja, hogy 2013. január elsejétől a 
négy hónaposnál idősebb ebek már 
csak elektronikus transzponderrel 
(chippel) megjelölve tarthatók. A 
gazdáknak még két hónap áll 
rendelkezésükre, hogy elvégeztessék a 
beavatkozást.  

A törvény kimondja, az eb 
transzponderrel történő megjelöléséért 
3500 forint kérhető, és ez magában 
foglalja a transzponder árát, a beültetés 
díját és a regisztrációt az országos eb-
adatbázisba. 
Felhívjuk az ebek tulajdonosait, hogy 
az ebeket az udvaron belül tartsák oly 
módon, hogy ne veszélyeztesse a 
járókelő testi épségét. Az ebek 
veszettség elleni oltásáról valamint 
chippel való ellátásáról a tulajdonos 
köteles gondoskodni, mindezek 
elmulasztása helyszíni bírság kiszabását 
vonja maga után. 
A csépai Római Katolikus Plébánia 
felújítási munkálatait az önkormányzat 
2012. évi költségvetésének általános 
tartalék terhére 150.000 Ft-tal, azaz 
egyszáz-ötvenezer forinttal támogatja, 
mely keretén belül szociális helységek 
hittanterem kerül kialakításra, valamint 
a szennyvízbekötést is az önkormányzat 
saját költségére végezte el. 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
hallgatók számára önkormányzatunk 
ez évben is kiírja 2013. évre. A 
pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében pályázói 
regisztráció szükséges, melynek 
elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/pal
ybelep.aspx. 
A regisztrációt követően lehetséges a 
pályázati adatok feltöltése a csatlakott 
önkormányzatok pályázói részére. A 
személyes és pályázati adatok 
feltöltését követően a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a 
pályázóknak. A pályázat csak a 
pályázati kiírásban meghatározott 
csatolandó mellékletekkel együtt 
érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül. A benyújtott pályázatok 
befogadását az önkormányzatnak az 
EPER Bursa rendszerben igazolnia 
szükséges. A nem befogadott 
pályázatok a bírálatban nem vesznek 
részt. A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzatokhoz történő 
benyújtásának határideje: 2012. 
november 23. (Bővebb tájékoztatás 
Kovács Sándor v. főtanácsosnál.
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JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatni szeretném Önöket a 
Polgármesteri Hivatal átalakításával 
kapcsolatban.  
Mint tudjuk, 2013. január 01-től 
felállításra kerülnek a járási hivatalok. 
Az 1980-as években már működött 
járási rendszer, most új szervezettel és 
új céllal kezdik meg működésüket a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok 
szervezeti egységei. 
Vidéken 175 járási, a fővárosban 23 
kerületi hivatal jön létre. A járási 
hivatal vezetője a járási biztos lesz. 
Feladata államigazgatási feladatok 
ellátása lesz, melynek nagy részét eddig 
a jegyzők látták el. 
Elsősorban okmányirodai feladatok, 
gyermekvédelmi és gyámügyi, egyes 
szociális, környezetvédelmi, 
természetvédelmi igazgatási ügyek 
intézése lesz a feladata.  
Csépa vonatkozásában Kunszentmárton 
lesz a járási székhely. A 
kunszentmártoni Járási Hivatal 
illetékességi területei a következők:  
Kunszentmárton (székhely), Cibakháza, 
Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, 
Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, 
Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, 
Tiszasas. A kunszentmártoni Járási 
Hivatal alkalmazottai az ügysegédek, 
melyek a hét meghatározott napjain 
ügyfélszolgálatot tartanak a 

Polgármesteri Hivatal egy 
meghatározott helyiségében. Az ehhez 
szükséges technikai eszközök 
biztosításáról megállapodást 
megkötésére került sor a JNK-Szolnok 
Megyei Kormányhivatalnál 2012. 
október 25-én. 
A megállapodás célja, hogy a létrejövő 
kormányhivatalok feladatainak ellátás 
biztosítása. Tőlünk a kunszentmártoni 
Járási Hivatalhoz 1 fő dolgozó kerül át, 
a csépai polgármesteri hivatalban egy 
irodát kellett kijelölni, amelyet 
ingyenes használatra átadunk, a 
tartozékokkal (számítógép, nyomtató, 
íróasztal stb.) együtt. 
Magyarország Országgyűlése a járások 
kialakításáról szóló törvényben úgy 
rendelkezett, hogy a települési 
önkormányzatok mindazon vagyoni 
értékű joga, amelyek a járásokhoz 
jogszabály által meghatározott, 
átvételre kerülő államigazgatási 
feladatok ellátását biztosítják 2013. 
január 1-jén a Magyar Állam ingyenes 
használatába kerülnek. 
A lakosságnak nem feltétlenül kell 
ügyei intézéséhez Kunszentmártonba 
utaznia, hiszen minden héten egy napot 
itt fog tölteni az ügysegéd, aki segít a 
Járási Hivatal hatáskörébe tartozó 
ügykörökben eligazodni. 
Természetesen ezen ügykörökben 

megszűnik a helyi mérlegelés, mellyel 
kivédhetők lennének azon zavarok, 
melyek egy rendkívüli esemény 
bekövetkezése okozhat. Ettől 
függetlenül az állam célja, egy 
hatékony, költségtakarékos, ügyfélbarát 
új közigazgatási rendszer kiépítése. 
Az új önkormányzati törvény feladat- 
és pénzelvonása miatt megkezdődik a 
csépai Polgármesteri Hivatal átalakítása 
is. Az új Önkormányzati Törvény 
szerint a 2000 lélekszám alatti 
településeknek társult önkormányzatot 
kell létrehozniuk. A csépai Képviselő 
Testület a novemberi ülésen dönt, hogy 
mely önkormányzattal szeretné ezt a 
társulási formát kivitelezni. A törvény 
adta lehetőségek közül valószínűleg a 
kunszentmártoni Hivatallal fogunk 
társulást létrehozni. A törvényi 
ismeretek és azok szélesebb körű 
alkalmazása szempontjából előnyös 
lehet az új társulás. A Képviselő-
testület által elfogadott intézkedési terv 
szerint a két önkormányzat között 
született megállapodás (amely a 
személyi és tárgyi feltételekről, 
feladatok kivitelezéséről szól) 
kidolgozása a december, január 
hónapban történik. Erről a következő 
számban fogom ismertetni Önöket.   

Berényi Veronika jegyző

 

GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK FIGYELEM: 
KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ! 

Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 
2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai 
választásokkal Megalakul az új Nemzeti Agrár- és 
Élelmiszerkemara. A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági 
és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a 
gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az egyéni 
vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes 
köztestületnek.  
Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése, 
versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme 
lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.  
Határidő: 2012. november 30.  
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-ig 
kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara 
honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az 
egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 
100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.  
Amennyiben Ön még nem tette meg, mielőbb regisztráljon, mert 
a november 30-i határidő a kamarai választásokon való 
részvételre nézve jogvesztő! Regisztráció: www.agrarkamara.hu 

Segít a kamarai tanácsadó és a falugazdász!  Ha technikai 
segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen 
igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában 
(lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász 
hálózatnál is.  
A Kamara központi ügyfélszolgálata is segíti a regisztrációt: 06-
80-911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu. Az 
Agrárkamara ezen felül november hónapban regisztrációs 
fogadóórákat is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai 
tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el 
regisztrációját.  
Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!  
Agrárkamarai Tanácsadók Jász-Nagykun-Szolnok megyében: 
5000 Szolnok, Baross u. 20. III. em. (Mezei Tibor 30/332-2809). 
Valamint Jászapáti, Törökszentmiklós, Mezőtúr, Kisújszállás, 
Kunhegyes, Tiszaföldvár, Jászberény, Abádszalók, Fegyvernek, 
Karcag településeken. 5440 Kunszentmárton Kerületiház út 10. 
(Kurucz István 30/332-1511)

 

KONZULTÁCIÓS FÓRUM A KÖZBIZTONSÁGÉRT 
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság vezetője Egedi István 
alezredes, 2012. szeptember 26-án konzultációs fórumot 
tartott munkatársaival Csépán, a Művelődési Házban. 
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, a rendőrség részére az 
ország valamennyi települését érintően konzultációs fórumok 
megtartását határozta meg. A megyei főkapitány által 

jóváhagyott terv szerint három település összevonásával 
került sor a fórumra: Csépa, Szelevény és Tiszasas. A 
községek önkormányzatának vezetői, valamint azon 
személyek kaptak meghívást, akik a helyi lakosság 
különböző életkorú csoportjaival - munkájukkal, 
hivatásukkal, egyéb közcélú tevékenységükkel 
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Német-olasz nyelvtanítás már 3 
éves kortól! 
Érdeklődni: 06 31/ 314-4305. 

Okleveles bébiszitter 
gyermekfelügyeletet vállal. 

Érdeklődni: 06 31/ 314-4305. 
Idős embereknek lelki támaszt, a 

mindennapokban segítséget 
nyújtok (bevásárlás, 

gyógyszerkiváltás stb.) 
Érdeklődni: 06 31/ 314-4305. 

összefüggésben - gyakran találkoznak, és képesek képviselni 
azokat.  
A fórum az alábbi kérdésköröket érintette: 
1. A résztvevőknek milyen elvárásai vannak a rendőrséggel 
szemben? Pl. A polgárokhoz közelibb, határozott fellépésű, a 
jelenleginél hatékonyabban intézkedő rendőrök, gyorsabb és 
eredményesebb felderítés. 
2. Tapasztaltak-e változást a közbiztonság megszilárdítására 
tett erőfeszítés hatására? 
3. Mi a véleményük a rendőrség tevékenységéről? / országos, 
megyei, helyi szinten/ 
4. Milyen döntéseket és intézkedéseket várnak a büntető 
politika és a közbiztonság terén? 
A rendőrség által szervezett konzultációs fórumon Szelevény 
és Csépa képviselete volt jelen. A rendőrség részéről Egedi 
István r.alezredes rendőrségi főtanácsos Kunszentmárton 
rendőrkapitányság vezetője, Karsai Lajos r.százados a JNSZ 

MRFK Rendészeti Igazgatóság képviseletében, Csernus 
Krisztián r.zászlós Cibakháza Rendőrőrs mb. parancsnoka. 
Egedi István alezredes úr bevezetőjében elmondta, milyen 
szándékkal kezdeményezte a rendőrség ezt a fórumot. Majd a 
jelenlévők véleményezték a rendőrség tevékenységét, 
hatékonyságát térségünkben. A meghívottak valamennyien 
egyetértettek abban, hogy a lakosság megítélése 
szempontjából a rendőrség fizikai jelenléte nagyon fontos. A 
térfigyelő kamerák felszerelésével kapcsolatos felvetésre 
Egedi alezredes és Karsai százados részletes tájékoztatást 
adott, kitértek a jogi lehetőségekre, az előnyökre, 
hiányosságokra, illetve arra, hogy a térfigyelő kamerák 
felszerelése milyen helyen, milyen „hatáskörre” jogosítja fel 
az alkalmazót. A rendőrség munkája mellett a polgárőrség 
tevékenysége, hatékonysága került szóba. 
A közös cél, vagyis a közbiztonság érdekében a jövőben 
további fórumokra kerül sor. 

Kovácsné Németh Mária
 

TISZTELT LAKOSAINK! 
Településünk képviselő-testülete 3 ülésén tárgyalt a település 
közbiztonságának helyzetéről. 
A téma kibontásához szükség volt arra, hogy az 
önkormányzati törvény szellemében meghatározzuk azt a 
területet, amelyen felmerül az önkormányzat feladata. Ez a 
közterület: utcák, terek, parkok, középületek.  
Nos, a feladat megítélésének különbözőségét pontosan ez a 
fogalom jelentette és jelenti ma is. 
Ugyanis a községünkben nem a közterületen, hanem a 
magánszemélyek sérelmére , magánterületen fedezhető fel a 
bizonytalanság és jogsértés. Ezért a helyzet javítása 
érdekében a testületnek a személyes biztonság felé kell 
fordulni. Ebben a kérdésben konszenzus kezd kialakulni. 
Előtérbe került a jelzőrendszeres hálózat kiépítésének 
gondolata, amelyre egy ilyet kiépíteni szándékozó cég 
(csépai úr) képviselőjével a közelmúltban tárgyalást 
folytattam. A testület nevében szándékot fejeztem ki a dolog 

iránti érdeklődésünkre. Jómagam is végeztem egy felmérést 
(140 fő), amely abban erősített meg, hogy az idősebb 
emberek a személyes védelmet részesítik előnyben. 
Tájékoztatom Tisztelt Lakosainkat, amíg ebből a dologból 
érdemleges eredmény lesz, a Munkaügyi Központtal 
egyeztetve, a Csépai Polgárőr Egyesülettel együttműködve 
Településőri Szolgálatot indítottunk 2012. november 5-tel. 
Minden nap 18 órától másnap 06 óráig 4 fő teljesít 
szolgálatot. 
Az önkormányzat járművel, ruhával fogja segíteni a szolgálat 
ellátását. A polgárőr egyesület szakmai, műszaki (telefon) 
segítséget és irodát biztosít a szolgálatot ellátóknak. Itt hívom 
fel szíves figyelmüket, hogy a szolgálat elérhetősége 
telefonon a 30/621-7500, vagy 30/621-7501 számon 
lehetséges. Kérem, legyenek bizalommal munkatársaim felé, 
s ha bármi gyanúsat észlelnek, kérjék segítségüket! 

Tisztelettel: Fialka György polgármester 
 

A FALUBAN SEMMI SEM TÖRTÉNIK? 
Gyakran hangzik el ez a felelőtlen 
mondat az emberek szájából. Itt az 
ősz, közeledik az év vége, így nem 
túlzott dolog a számot vetés. Az 
események összegyűjtésében 
segítségemre volt a Csépai Napló 
eddig megjelent anyaga. 
Időrendben. Farsangi mulatságot 
tartottak kicsik és nagyok. Nemzeti 
ünnepünk alkalmából községi, 
óvodai és iskolai szervezés 
keretében ünnepeltük március 15. A 
hősök napján megemlékező 
ünnepség keretében tisztelegtünk 
történelmi múltunk hőseinek, 
áldozatainak emléke előtt. A 
Falunap sokszínű programmal várta 
az érdeklődőket. Jakab napi búcsú, 
Szent István ünnepe, Szüreti 
felvonulás, Idősek napja, október 
23-i megemlékezés, sor kerül az 
iskola Műsoros estjére és a 
karácsonyi ünnepi összejövetelekre. 
Ezek a jelentősebbek. 

 Ezeken kívül az óvoda, az iskola, a 
különböző sport és egyéb 
szervezetek számos programba 
vonták be tagjaikat és az 
érdeklődőket aktív szereplőként, 
vagy érdeklődő nézőként. A kérdés 
azért merült fel bennem, mert a 
mindennapjainkban hajlamosak 
vagyunk figyelmen kívül hagyni 
azokat az értékeket, ami a szemünk 
előtt van, ami jó és szép. Kritizálni, 
lebecsülni valamit könnyű. Az 
általam és szerencsére sokak által 
jelen levő „érték ” annál is 
becsesebb, mert ezek a faluban élő, 
lakó, dolgozó emberek munkája, 
szándéka, szervezése által jöttek 
létre, korra és nemre való tekintet 
nélkül. Hogy ezek közül ki, 
mennyit kamatoztatott, melyiknek, 
mennyiben volt részese, az, az 
emberek érdeklődésén, 
kíváncsiságán múlott. 

Kovácsné Németh Mária 

 ANYAKÖNYVI HÍREK 
Házasságkötés: 
Borzák Rita és Tigyi Tamás 
Keresztes Éva és Csébi János 
Születés: 
Marusi Tímea Brenda 
Czinka Liliána Kiara 
Kis Lolita 
Halálozás: 
Imre Szilveszterné szül. Tóth Rozália (élt 
93 évet) 
Szelei János (élt 77 évet) 
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ISKOLAI HÍREK 
Változások 

A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, 
hónapokban új ruhába öltözik. Célom összeszedni azon 
változásokat, melyek a közeljövőben beköszöntenek 
óvodáink és iskoláink életében. 
2013. január 1-től a települési önkormányzatok által 
fenntartott köznevelési intézmények az óvodák kivételével 
állami fenntartásba kerülnek.  
A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési 
önkormányzat gondoskodik a köznevelési intézményei 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetéséről.  
A 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési 
önkormányzat vállalhatja az illetékességi területén lévő 
összes, saját tulajdonában álló, az állami intézmény-fenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről 
való gondoskodást. 
Tehát a csépai Petőfi Sándor Általános Iskola minden 
területen az állami irányítás rendszerébe kerül, míg a Vackor 
Művészeti Óvoda fenntartója marad továbbra is az 
önkormányzat. 
A közoktatás rendszere:  
A fenntartásban közvetlenül az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma után (a képen még más névvel) a Klébelsberg 
Intézményfenntartó Központ következik, aki a Járási 
Tankerületeken keresztül biztosítja a zökkenőmentes 
működést. Az országban 198 tankerület közel 2500 fővel fog 
működni. A Járási Tankerületi igazgatókat 2012. november 
1-től választották meg pályázat alapján.  
A központi költségvetés fenntartótól függetlenül biztosítja a 
nevelési-oktatási intézmény és a kötelezően igénybe veendő 
pedagógiai szakszolgálat ellátásához szükséges pedagógusok 
és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 
illetményét, munkabérét és ezek járulékait. 
Iskolai életet érintő közvetlen változások: 
Az új köznevelési törvénnyel érvényesek a tankötelezettség 
kezdetére vonatkozó új szabályok. A tankötelezettség végére 
vonatkozó új szabály 2012. szeptember 1-jétől hatályos, azzal 
az átmeneti rendelkezéssel együtt, melynek értelmében 

először azok számára csökken a tankötelezettségi korhatár, 
akik a 2011/2012. tanévben nyolcadikosok vagy ennél 
alacsonyabb évfolyamra járnak. 
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
a hatodik életévét betölti, vagy az azt követő évben válik 
tankötelessé. Az a gyermek, akinek esetében szakértői 
bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodába 
járhat.  
A tanköteles kor leszállítása ellenére az állam továbbra is 
biztosítja a térítésmentes továbbtanulás lehetőségét a 16. 
életévüket betöltött fiatalok számára az érettségi, illetve az 
első szakképesítés megszerzéséig. 
A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben a) nyolc 
évfolyamos általános iskola esetén tizenhatodik; b) 
középiskola és szakiskola esetén huszonegyedik életévét 
betölti; kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. Ha a 
tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem 
rendelkezik, abban a tanévben, amelyben tizenötödik életévét 
betölti, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen 
elvégzett, az általános iskola kezdeményezi a tanuló 
felvételét a Híd II. programba. 
A tanköteles, de általános iskolát elvégezni nem tudó vagy 
általános iskola elvégzését követően továbbtanulni nem tudó 
vagy nem akaró tanulók számára a köznevelési 
Hídprogramok biztosítanak lehetőséget a tanulás folytatására.  
Ezek a programok egyénre szabott segítséget nyújtanak a 
tanulóknak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe 
való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, valamint 
az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez.  
Három éves kortól kötelező az óvoda. A gyermeknek 
főszabály szerint három éves korától kötelező napi négy 
órában óvodai foglalkozáson részt venni. A jegyző a szülő 
kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő 
egyetértésével a gyermek ötödik életévének betöltéséig 
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 
alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.  

Mészáros Mária 
igazgató

 
A 2012/2013-as tanévet szeptemberben 
160 tanulóval kezdte a csépai Petőfi 
Sándor Általános Iskola. 
Osztálylétszámok és osztályfőnökök: 1. 
oszt. 29 fő, Pintér Lászlóné; 2. oszt.: 23 
fő, Kuti Gáborné; 3. oszt.: 18 fő, 
Otrosinka Ferencné; 4. oszt.: 16 fő, 
Deák Mónika; 5. oszt.: 21 fő, Gergely 
Sándorné (matematika, kémia); 6. oszt.: 
24 fő, Csongrádi Béla (testnevelés, 
technika); 7. oszt.: 15 fő, Kovácsné 
Németh Mária (magyar, ének); 8. oszt.: 
14 fő, Obernáné Nagy Gizella 
(történelem, angol). Iskolánk 
pedagógusai továbbá: Mészáros Mária 
igazgatónő (rajz), Maródi Kata 
(földrajz, könyvtár), Papp Ágnes (3. 
osztály: környezetismeret, ének, rajz, 
technika, testnevelés), Surányi Zsolt ( 
fizika, informatika). Óraadó Krucsó 
Erika (biológia), Csetényi Mihály 
(sakk). 

Vidékről bejáró fejlesztő pedagógusok 
és logopédus is együttműködik iskolánk 
pedagógusaival. Az 1. osztály munkáját 
jelenleg Solymosi Bernadett pedagógiai 
asszisztens segíti. Az iskola körüli 
mindennapi munkákban 3 takarító néni, 
egy iskolatitkár és egy technikai 
dolgozó vesz részt. Délutáni időben 
több választott programon, 
foglalkozáson tölthetik hasznosan 
idejüket tanulóink: táncoktatás a 
SILVER tánciskola szervezésében, 
hangszeres oktatás a Kunszentmártoni 
Zeneiskola szervezésében (gitár, 
zongora, furulya, ének), rajz szakkör, 
különböző sport szakkörök, felvételi 
előkészítő a 8. osztályosoknak. 
Ebben a tanévben is több programot, 
rendezvényt szeretnénk lebonyolítani, 
melyek az 1. félévben a következők: 
Szeptemberben a pákozdi csatára 
emlékeztünk iskolai programok 

keretében. Októberben rövid iskolai 
műsorokon az aradi vértanúk és az 
1956-os hősök emléke előtt 
tisztelegtünk. Október 17-én a 
Fegyverneki Általános Iskola 
tantestülete látogatott el hozzánk egy-
egy bemutató órát megtekinteni. 
Otrosinka Ferencné a 3. osztályban 
matematika órát, Gergely Sándorné a 7. 
osztályban kémia órát tartott. A 
vendégek elégedettek voltak tanulóink 
órai aktivitásával, tudásszintjükkel, 
fegyelmükkel. Október 19-én a 7. 
osztály „Suli-disco”-t szervezett, amely 
nagyon jó hangulatban telt. A 
színvonalas program lebonyolításában 
Obernáné Nagy Gizella tanárnő és a 
Diákönkormányzat tagjai, valamint 
Kovácsné Németh Mária osztályfőnök 
segítette a gyerekeket. Újból 
hagyományt szeretnénk teremteni 
iskolánkban azzal, hogy bevezetjük a 
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tantestületen belüli hospitálásokat, 
amely azt jelenti, hogy havonta egy-egy 
tanító vagy tanár bemutató órát tart 
valamelyik osztályban az intézmény 
többi pedagógusának. Októberben a 3. 
osztályban matematika órát látogattak 
kollégáink, melyet Otrosinka Ferencné 
vezetett. Novemberben a 6. osztályban 
Kovácsné Németh Máriánál magyar 
órán, decemberben a 7. osztályban 
Maródi Katánál földrajz órán 
hospitálnak a pedagógusok. Iskolánk 
ebben a tanévben került be a Bozsik 
Intézményi Programba. A 3. korcsoport 
körzeti tornáján az őszi bajnokságon 
Cibakházán focistáink 4. helyezést 
értek el. A sportolókat Csongrádi Béla 
tanár úr készítette fel. November 23-án 

kerül sor a tanévben az I. Műsoros 
estre, melyet a művelődési házban 
tartunk 17 órától. A rendezvényen 
iskolánk több osztálya fog szerepelni 
különböző színes, hangulatos műsorral. 
Ezúton szeretnénk meghívni minden 
kedves érdeklődőt, ugyanis reményeink 
szerint a programot meglepetés 
sztárvendég is fogja színesíteni. A 
belépőjegyekből befolyt összeget 
jutalmazási célokra fordítjuk. A 
kiemelkedő közösségi munkát végző, 
példamutató magatartású, jól tanuló, 
vagy éppen jól sportoló tanulóinkat 
fogjuk meglepni az összegen vásárolt 
ajándéktárgyakkal. Ezzel is szeretnénk 
ösztönözni minden tanulót a 
kiemelkedő, becsületes munkavégzésre. 

A tanévben a II. Műsoros estet 
tavasszal tervezzük. A Mikulás 
ünnepségünket december 6-án tartjuk 
osztálykereteken belül. A tavalyi 
sikeres Családi nap után az idén 
december 19-én délután szervezzük 
meg ezt a rendezvényünket, ahol a 
közelgő ünnepekre készíthetnek apró 
ajándékokat tanulóink szüleikkel 
együtt. A karácsonyi műsort december 
21-én 12 órától a művelődési házban 
mutatják be 1. osztályos tanulóink 
Pintér Lászlóné tanítónő 
felkészítésével. Az első félévet január 
11-én zárjuk. 

Otrosinka Ferencné 
tagintézmény vezető

 
SAKK HÍREK 

Falunapi sakkverseny 
A 2012. június 30-án megrendezett falunapi sakkverseny 
eredményei: I. helyezettek: Oberna Kristóf, Halmai Gréta, 
Oberna Dominik, Palotai Anna, Cseh Nóra, Szántó Ildikó, 
Pillár Richárd, Laczkó Sándor, Zarnósz Sándor, Cseh József, 
Velő Norbert, Gyóllai Nikolett. II. helyezettek: Papp Levente, 
Polyák Zsófia, Multyán Bernadett, Sárközi Soma, Berényi 
Tamás, Tóth Martin, Berényi Róbert, Szepesi Nikolett, Papp 
Dániel, Lantos László. III. helyezettek: Katona Zoltán, 

Szepesi Sándor, Borsos Norbert, Cselédes Dóra, Makula 
György, Sajó Gergő, Cseh András. 
A jó hangulatú sakkversenyen szóba kerültek a múltbeli 
sikerek, élmények, kalandos utazások. Jó volt látni a fiatalok 
és idősek ismerkedését, beszélhetését. Munkahelyi 
elfoglaltság miatt többen hiányoztak. A résztvevők hitet 
tettek a verseny folytatására, bővítésére. 

Kecskeméti Ősz Nemzetközi Sakkverseny 
2012. október 5. Eredményeink: 1. hely Cseh Nóra, 2. hely 
Multyán Bernadett, 8. hely Oberna Dominik, 10. hely Sárközi 
Soma, 12. hely Laczkó Sándor a 36 fős mezőnyben 

Csetényi Mihály
 

IDŐSEK NAPJA 
Községünkben már hagyománnyá vált, hogy évente-kétévente 
egy alkalommal összejövünk, hogy kifejezzük hálánkat, 
tiszteletünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú munkában 
töltött évek után köztünk töltik nyugdíjas éveiket. 
Ebben az évben október 14-én került sor a megemlékezésre a 
falu művelődési házában a Vöröskereszt szervezésével és az 
önkormányzat finanszírozásával. 
Minden 70. életévét betöltött lakosunk személyre szóló meghívót 
kapott, és visszajelzést kértünk részvételi szándékáról. Ennek 
ellenére voltak, akik váratlan okok miatt nem tudtak eljönni. 
A rendezvényen kb. 90 fő jelent meg; örültünk, hogy Reisz 
József plébános úr, Fialka György polgármester úr, Dobainé 
Nagy Éva az idősotthon-vezető, Tóth Lenke és Veres Margit a 
Vöröskereszt részéről megtisztelte rendezvényünket. A szeretet 
napján Szabó Károlyné köszöntötte a meghívott vendégeket. Ezt 
követően a Petőfi Sándor Általános Iskola műsora következett, 
majd a Mosoly klub énekkara szórakoztatta a vendégeket. 
Közben Fialka György polgármester úr megtartotta tájékoztató 
beszédét, a mely 3 fejezetben taglalta a település közelmúltját, 
jelenét és jövőjét. Beszéde első részében befejeződött 
fejlesztésekről adott tájékoztatást: óvoda fűtéskorszerűsítés, 
közműprogram, mezőgazdasági út felújító tevékenység, 
intézmények élén bekövetkezett vezetőváltásokról, 
nyugdíjaztatásról és azokról a munkálatokról, amelyek a közös 
hivatal kialakításával függenek össze. Jelenleg folyó 
munkálatokról: szeméttelep rekultivációja (nyertes pályázat), az 
ivóvízminőség-javító nyertes pályázata, mely közbeszerzési 
eljárás stádiumában van. Feltehetően november közepén 
befejeződik a ravatalozó felújítása, mely kb. 7 millió Ft-ba kerül. 
Befejeződött a Hajlási úti trafótól a Nádas kanálisig az út 
kialakítása. Beszéde befejező részében tájékoztatást adott a 
következő évben folyó munkálatok nagyságrendjéről: a 

vízminőség-javító program megvalósítása 700 millió, 
szeméttelepi rekultiváció 150 millió, valamint ha nyertes lesz a 
szabadidőpark kialakítása a téglaház agyaggödörbe, 40 millió. A 
beruházás a következő esztendőre fog esni, ezért kérte a 
hallgatóság türelmét a beruházásokkal összefüggő 
kellemetlenségek türelmes elviselésére. Tájékoztatást adott a 
tervben lévő kamerarendszer kiépítésének anyagi vonzatáról, és 
a vele elérhető közbiztonsági helyzet alakulásáról; kérte a 
hallgatóságot, hogy miután társadalmi vita folyik a beruházásról, 
mindenki, aki fontosnak tartja, mondja el véleményét. A 
jelenlévő kb. 90 fő nem tulajdonított érdeklődést a téma iránt. A 
hivatal átszervezésével kapcsolatban kifejtette azon törekvését, 
hogy a kialakult új helyzetben is kapja meg a lakosság az 
elvárható szolgáltatást. Végezetül jó egészséget, megbecsülést és 
kellemes időtöltést kívánt a megjelenteknek, megköszönte a 
szervezőknek az odaadó munkájukat. 
Ezt követte a megvendégelés: Bakonyi aprópecsenye 
rizskörettel, 1 szelet sütemény, üdítő és ásványvíz. Az ételt a 
kunszentmártoni Gastroház kft szolgáltatta. 
Uzsonna után Veres Margit a Vöröskereszt részéről is 
köszöntötte a megjelenteket.  
Ezúton is köszönetet mondunk Csépa Község 
Önkormányzatának és Fialka György polgármester úrnak, hogy 
lehetővé tette ezt a szép napot megszervezni és lebonyolítani. 
Köszönjük Kovácsné Németh Máriának, hogy az iskolások 
műsorát betanította, valamint a Mosoly klub tagjainak 
színvonalas műsorát. Dobainé Nagy Évának az Őszikék Otthon 
vezetőjének, hogy elősegítette az idősek el- ill. hazajutását az 
ünnepségre; nem utolsó sorban a táncos lányoknak: Kiss Edina, 
Fialka Judit, Fialka Mariann a segítségét. 

Szabó Károlyné
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SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL 

A Falunapot követően a második 
nagyobb községi rendezvény a szüreti 
felvonulás és bál. Az idén 2012. 
október 6-án rendeztük meg 
kisfalunkban, ami évek óta hagyomány. 
Egyre több embert mozgat, szórakoztat 
és csatlakozásra buzdít. A menetet a 
néptáncosok, csikósok, fogatosok 
valamint érdeklődő Csépaiak alkotják. 
Ebben az évben is a Csépa Községért 
Alapítvány fogott párfogásba minket. 
Néhány információt szeretnék 
megosztani tánccsoportunkról, amire 
igen büszkék vagyunk. A tavalyi szüreti 
bál óta eltelt 1 év eseményének 
sokaságában bővelkedett. 
Szilveszterkor, húsvétkor vidám 
hangulatú bált rendeztünk. Márciusban 
vadászbálra látogattunk el, májusban 
pedig Tiszasason majálison táncoltunk. 
Egyik legjelentősebb programunk volt a 
révfülöpi fellépés és ezzel egybekötött 
balatonszárszói nyaralás. A lakodalmas 
fesztiválra elvittük Csépa hírnevét. 
Júliusban községünk falunapján vettünk 
részt. A tánc mellett jutott idő a 
főzőversenyre, akadályversenyre is. 
Egész nap önfeledten, vidáman 
szórakoztunk. Ezt követték az 
augusztusi programok: pld.:a 
kunszentmártoni Borfesztivál, tiszaugi 
könyvtáravatás, amelyen szintén 
felléptünk. A tiszasasi Falunapon, új 
kezdeményezésként modern táncot 
adtunk elő. A lányok fellépő szoknyáját 
Kiss Jánosné Magdika néni varrta, amit 
ezúton is szeretnénk megköszönni. 
Szeptemberben, habár elkezdődött az 
iskola, a táncosaink nem csüggedtek. 
Egyik várva várt programunk a 
kunszentmártoni Városnap hintós lovas 
felvonulása volt. De aznap a tiszaugi 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete is 
meghívott bennünket. Október elején 
meghívást kaptunk Tiszaugra a Szöke 
Tisza Otthonba, ahol a sok lakó nagyon 
nagy szeretettel várt minket. Október 
5.én elkezdődtek a készülődések a 
Szüreti Felvonulásra és Bálra. De előző 
nap még volt egy nagyon fontos 
fellépésünk, ahol egy igen kedves 
közönségnek táncoltunk, hiszen a 
csépai Vackor Művészeti óvoda 
meghívásának tettünk eleget. Szívet 
melengető volt látni a csillogó 
gyermekszemeket, az apró kis kezeket, 
amint hálás, boldog tapssal köszönték 
meg fellépésünket. Az óvodában az 
apraját-nagyját bevontuk egy közös 
táncba is. Ezután a tánccsoportunk 
elkezdte a másnapi rendezvényre való 
készülődést. Nagy örömmel. 
buzgósággal díszítettük a termet,  
készülődtünk, vártuk a vidékről érkező 

hintósokat, fogatosokat. Ők az újonnan 
kialakított turisztikai szállóban töltötték 
az éjszakát, amit a csépai önkormányzat 
biztosított nekik. Gyönyörű, tiszta 
környezetben pihenhettek. Lovaiknak 
Vincze Imre biztosított szállást. Szolid 
vacsorával vendégeltük meg őket 
(halászlé, túrós csusza), amit Maródiné 
Erdősi Katalin és Szvobodáné Papp 
Beáta készített el. Szombat reggel egy 
kis meglepetés volt mindenki számára 
az új bírópár megjelenése (Szvoboda 
Máté és Nagy Regina,) és az őket 
kísérő magyar pár (Sajó István, 
Szvobodáné Papp Beáta), ami még 
látványosabbá tette a felvonulást. Az 
első tánc a presszó saroknál volt, 
remegő térdekkel álltuk végig a kisbíró 
köszöntőjét. A második táncra a posta 
sarkon került sor. Ragyogó napsütésben 
ballagott a menet Tiszasasra, a szokásos 
útvonalat követtük; mindenki örömmel 
táncolt. Visszatérve Csépára,az 
Önkormányzati Konyhán finom 
ebéddel várták Zarnócz Lászlóné, Ica 
néni és a konyha dolgozói a 
vendégeket. Az ebéd után remek 
hangulat alakult ki. Szelevény felé 
vettük az irányt. Szelevényen a Coop 
ABC előtt hatalmas érdeklődő tömeg 
várta a Csépai Néptánccsoport 
előadását. Délután 5 órára érkeztünk a 
csépai focipályához, itt ért véget az 
egész napos felvonulás. A szüreti 
hangulat végigkísérte a menetet. A 
zenekar húzta a nap végéig. Este a 
művelődési házban már az előre 
megterített és feldíszítet terembe léptek 
a vendégek. Jakab András falugazdász 
köszöntötte a vendégeket, amit nagyon 
szépen megköszönünk, és ezúton 
szeretnénk megkérni, hogy a jövő 
évben is segítsen nekünk a szervezői 
munkákban. Ezután emléklapok 
kiosztásával köszöntük meg a 
lovasoknak, a támogatóknak, a 
segítőknek a munkájukat. Elkészült a 
finom birkapörkölt, amit próbáltak 
minél gyorsabban felszolgálni a 
táncosok, melynek az illata egy pillanat 
alatt betöltötte a termet. Köszönjük 
szépen Kengyel Lászlónak és Cuczi 
Róbertnek a finom vacsorát, amit 
"ingyen" és önzetlenül készítettek el. 
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 ilyen szép hagyomány 
életben tartásának részese lehetek. De 
sajnos azt is meg kell említenem, hogy 
bár egy hónappal a rendezvény előtt ki 
volt plakátolva, hogy a támogatói 

jegyek csak elővételben kaphatok, 
mégis voltak olyan személyek, akik ezt 
a zártkörű rendezvényt megsértették. 
Ebből adódott egy kis nézeteltérés. 
Ennek ellenére a mulatozás vasárnap 
reggel fél nyolcig tartott. A büfét Danyi 
Attila és Zombori Orsolya biztosította. 
A mulatozók biztonságát a helyi 
polgárőrök, valamint Holló Zsolt, 
Révész Sándor rendőrök védték. Az 
utolsó vendég reggel nyolc órakor ment 
el a zenekarral. A rendezvény tiszta 
bevétele 178.800 Ft, amelynek nagy 
részét Kiss Magdolna, az alapítvány 
elnöke, számlára helyezett el. Kisebbik 
részét félretettük a jövő évi bál 
megrendezésére, hogy legyen 
kezdőtőkénk, és arra, hogy tudjunk 
ruhákat varratni, mert sajnos „nem 
kaptuk” mindet vissza. Meg szeretnénk 
köszönni a önkormányzat pénzügyi 
támogatását! Külön köszönetet 
szeretnénk mondani Fialka György 
polgármester úrnak, aki mindenben 
támogatott és segített minket; valamint 
Havrilla Sándorné alpolgármester 
asszonynak, Bíró József képviselő 
úrnak, Sajó István képviselő úrnak 
segítségét. Kiss Magdikának, a Csépa 
Községért Alapítvány elnökének, Nagy 
Ferencné, Julikának, akik 
fáradhatatlanul támogatják a táncosok 
munkáját. Ezúton szeretném 
megköszönni önzetlen segítségüket és 
támogatásukat Sindel Lászlónak és 
segítőinek, akik Szarvasról saját 
költségükön több hintóval, szebbnél 
szebb lovakkal jönnek, ezzel ékesítik 
felvonulásunkat. Táncosok: Horváth 
Norbert - Kocsis Brigitta, Túri Adrián - 
Horváth Nóra, Túri Ferenc - Kiss 
Edina, Túri Bence - Túri Petra, Túri 
Péter - Fialka Mariann, Hérán Barna - 
Pintér Dóra, Tamás Róbert - Fialka 
Judit, Gyovai Péter -Molnár Nikoletta, 
Molnár Adrienn. Bíró pár: Nagy 
Regina, Szvoboda Máté. 
TÁMOGATÓK: Csépa Község 
Önkormányzata, Alapítvány Csépa 
Községért, Fialka György polgármester 
úr, Havrilla Sándorné alpolgármester 
asszony, Nagy Ferenc és neje, Dr. Nagy 
Zoltán (Phoenix Mecano), Egedi László 
és neje(Svájc), Csépai Sport Egyesület, 
Önkormányzati Konyha, Deák István 
(Polgárőr Egyesület), Rendőrség Csépa, 
Kunszentmárton Takarékszövetkezet, 
Jakab András, Kaszanyi László, id. 
Harmatos Józsefné, Nagy Ilona, Budai 
Antalné, Csongrádi Ferenc, Fialka 
István,Sajó Lajos, Treznyák Károly, 
Zombori Orsolya, Danyi Attila, Túri 
Ferenc, id. Oberna Istvánné, Oberna 
István, Gödöllei Krisztián (Kínai Bolt), 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 8 
Tisza -Terra, Szín István (FaHáz abc) 
Szendrei Lászlóné, Réti Jozsefné és 
Réti Jozsef, Sajó István, Bíró József, 
Törőcsik Zoltán, Lovas Sándor, Polyák 
László, Vincze István, Nagy László, 
Pintér László, Tóth G Krisztina, Pintér 
Csaba, Kiss István Mihály, Sindel 
László, Oberna István 
(Kunszentmárton), Cseh László, 
Almási Istvánné, Imrei István, Huszka 
László, Cuczi Róbert, Kengyel László, 
Benke Tibor, Viktorin Róbert, Rozmis 
Józsefné, Horváth Sándor és neje 
(Szelevény), Vincze Imre, Szabo 

Józsefné, Nánai Ágnes, Beri Róbert, 
Szvobodáné Papp Beáta, Bobák 
Andrea, Zarnócz Lászlóné, Kómár 
Károly, Kiss Magdolna, Maródiné 
Erdősi Katalin, Zarnócz Pálné (Műv. 
Ház), Bujdosó Géza, Mészáros Mária, 
Dobákné Deák Éva, Velő Lászlóné, 
Harmatos Józsefné, id, Pintér Lászlóné, 
Bori Jánosné, Gólya András, Kissné 
Talmácsi Mária, ifj. Kiss István, 
Gyertyános Ferenc, Kovács Sándor. 
SZERVEZŐK: Lantos Krisztina, Kiss 
Edina, Kocsis Brigitta. 

Tánccsoportunk 2012. december 31-én 
este 7órakor Szilveszteri bált rendez az 
Önkormányzati Konyhán, ahol élőzene, 
vacsora (csontleves, birkapörkölt, sajtos 
pogácsa, éjfélkor svédasztal (párizsi 
szelet, Stefánia vagdalt, fasírtok, rántott 
karfiol, franciasaláta, burgonyasaláta), 
házi édes sütemények várják a kedves 
vendégeket. Támogatói jegyek csak 
kizárólag elővételben a rendezőknél 
kaphatók. A többi tájékoztatót majd a 
plakáton olvashatják. 

Lantos Krisztina, Gyovai Péter

 

SZÉP NAP VOLT! 
Úgy alakult, hogy az utóbbi években már meghívottként is 
csak részben tudtam ott lenni a szüreti rendezvényeken, s ez 
egyre inkább eredményezte, hogy mind nagyobb és nagyobb 
nosztalgiával és egyre erősebben törjenek fel bennem a szép 
múlt emlékei…  
Tulajdonképpen nem is emlékszem pontosan, hogyan 
kezdődött, csak annyi biztos, hogy nagy igyekezet volt arra 
nézve bennünk, hogy a régi népi motívumok, hagyományok 
újra kerüljenek elő, hátha jobbítanának az életünkön, hátha 
összehoznának embereket, fiatalokat, idősebbeket. Talán 
akkor még nem is gondoltunk rá, de most már tudom, hogy 
tudat alatt bizonyára egy nagy vágyunk is volt: hogy közösen 
érezzük meg, mennyit is érünk , mit tudunk adni-kapni 
ezeken az összejöveteleken egymástól, egymásnak. 
Hangsúlyozom: igazán én most döbbenek rá, most, amikor 
lassan elmúlik, lassan kényszerülök elhúzódni a sorból. 
Nagyon kettős érzés: félreállni, ugyanakkor őrizni az egyre 
szépülő emlékeket, s hinni benne, hogy másokban is 
(mindenkiben ) így épülnek, szépülnek az érzések. 
Mert az idén végre végig tudtam kísérni újra ezt a Csoda 
Csapatot, elejétől az esti mulatságig, s újra megélhettem az 
emlékeket együtt VELÜK. S nem véletlenül emeltem ki ezt a 
szót! Velük, a felvonulás minden résztvevőjével, a 
helytállókkal, s-persze- a nekem legkedvesebb táncosokkal! 
Régebben, amikor még én fogtam össze a táncosokat, évi egy 
rendezvény volt, kerestük az alkalmat, hogy többször is 
együtt lehessünk, Sok fiatal táncolt, dalolt együtt éveken át 
Változott az együttes összetétele: mentek , akik elkerültek 
Csépáról, s jöttek, akiknek kedvük volt közénk állni. Sokan. 
Sok kedves ismerős fiatal. Elrepültek innen, de ami a 
legfontosabb, jöttek is utánuk. Ma is vannak újak, vidámak, 
ötlet dúsak,,tettre készek,s ha kell, egymás után sokszor , 
képviselik a falujukat,szerepelnek mindenhol, ahová hívják 
őket. Színfolt a mi falunk életéből ez a kis csapat, minden 
segítőjével együtt. Most főleg Lantos Krisztára gondolok, aki 

nagyon sokat tesz  a rendezvény sikeréért, s minden egyes 
fellépésért. Bizony köszönet jár ezért nekik! Sok időt 
áldoznak fel erre! Persze, az együttlét öröme is összetartja 
őket 
Én visszanézek, és látom, ki mindenki volt a régiek között, 
akik szintén sokat tettek az ügyért, a rendezvények sikeréért. 
Köszönet jár nekik is. Biztosan tudom, hogy bennük 
ugyanúgy élnek az emlékékek, mint bennem és szeretettel 
gondolnak vissza a sok szép sikerre! 
Október 6-án ott lehettem, és megélhettem újra a siker erejét, 
s ezt a sikert most már az jelentette, hogy láthattam az újabb 
fiatal csapatot. A lovas hintósokat, a különböző felvételeket 
készítő fotósokat, egyéb segítőket, s a táncosokat, 
akik,fáradhatatlanul végigtáncolták a napot. Ők minden 
helyzetben mosolyogva, alkalmazkodva a lehetőségekhez 
igyekeztek mások örömét elővarázsolni, s akik az egy húron 
pendülő lábakkal, az egyformán röppenő szoknyákkal, a sok-
sok mosollyal az arcukon…engem elvarázsoltak. Büszke 
vagyok arra, hogy: VOLTAK, hogy: VANNAK, s remélem: 
LESZNEK még sokáig, hogy minél tovább várhassák az 
utcasarkokon az emberek őket,. s egymás örömére 
lehessenek! Bízom benne, hogy így lesz, hiszen a kisbíró pár 
máris a jövő! Milyen ügyesek voltak ők is! 
Az este a vacsora nyitótánca után, - ami fergeteges sikerrel, 
háromszori újrázással hívta táncba a közönséget is-szintén jól 
sikerült. Bár én már nem voltam ott, de a jó hír korán eljutott 
hozzám is. 
Végezetül-hogy ne hazudtoljam meg magam: ismételten 
megköszönöm mindenkinek, a régi „HARCOSOKNAK” is, 
és természetesen a maiaknak, hogy segítségükkel mindez 
létre jöhetett! 
A továbbiakban sok szeretettel kívánok jó egészséget, szép 
sikereket minden együttműködőnek! 

Nagy Ferencné

 

HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM AZ ÓVODÁBAN 
„Meghoztuk a falu apraját és nagyját, / 
Hogy együtt eljárjuk a szüret táncát. / 
Öreg, fiatal, felnőtt és gyermek, / 
Velünk jót mulatni gyertek!” 
Ha itt az ősz, akkor itt a szüret, és ha itt 
a szüret, akkor itt a szüreti mulatság 
ideje. Így volt ez az idén ősszel is. 
Községünk apraja-nagyja most is 
lelkesen várta a szüreti felvonulás és 
bál idejét. A szebbnél-szebb hintók, a 
pompás lovak, a magyar ruhába öltözött 
táncosok látványa sok felnőttnek és 

gyermeknek minden évben egyaránt 
élményt jelent. Ezt megkoronázza a 
csépai tánccsoport fellépése, akik a 
hagyományokat tisztelve, vidám 
népzenére ropják a táncot. Új 
kezdeményezésként, óvodánkba is 
meghívtuk a tánccsoport tagjait egy 
fellépés erejéig. Tettük, ezt azért, mert 
nevelési programunkban kiemelt helyen 
szerepel a hagyományőrzés, a 
népszokások ápolása. Tettük, ezt azért 
is, hogy minden gyermek részesüljön a 

népzene és néptánc komplex 
élményében. A kisebbek a készülődés 
izgalmával várták az eseményeket, a 
középső és a nagycsoportosok igazi 
lelkesedéssel, kíváncsi várakozással 
tekintettek a program elé. Október 5-én, 
így megérkeztek a táncosok az 
óvodába, Lantos Krisztina vezetésével. 
Az időjárás is nekünk kedvezett, hiszen 
ragyogó őszi napsütés keretezte be a 
tánccsoport fellépését. Az óvodásainkat 
és az óvodai dolgozókat egyaránt 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 9 
elbűvölte a bírópár rátermett szereplése, 
a táncosok színvonalas fellépése. Az 
apróságok a népzene - néptánc 
világából elvarázsolva figyelték az 
eseményeket. Szívet melengető volt 
látni a csillogó gyermekszemeket, az 
apró kis kezeket, amint hálás, boldog 
tapssal köszönték meg a fellépést. 
Természetesen a közös mulatság sem 
maradhatott el, az óvoda apraja-nagyja 
együtt ropta a táncot a fiatalokkal. 

Vidám, élményekkel teli programot 
zártunk, amelyek a gyermekek 
játékában továbbéltek, rajzaiban 
megelevenedtek. Ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani a szervezőknek, és 
a csépai tánccsoport tagjainak. 
Reméljük jövőre is megtisztelnek 
bennünket fellépésükkel, hiszen a 
hagyományőrzés, a tiszta forrás ápolása 
fontos feladatunk. 2012-ben is nagyon 
igazak Kodály Zoltán következő 

gondolatai.„Óvodáskorban a 
magyarság tudatalatti elemeinek 
beültetése, lassú kifejlesztése a 
feladatunk. Magyar mivoltunk 
épületének mintegy a földalatti alapjait 
kell itt kirakni. Minél mélyebbre épül a 
fundamentum, annál szilárdabb az 
épület.”  

Kiss Magdolna 
óvónő

 
ÓVODAI ESEMÉNYEK 

2012. október 26-án ünnepélyes keretek között köszöntöttük 
Bozsik Ibolya óvónőt 25 éves jubileuma alkalmából. Az 
intézmény nevében Havrilla Sándorné méltatta Ibolya óvó 
nénit, majd ezt követően Fialka György polgármester úr is 
köszöntőt mondott. 
„Igazi lelkünket,/ akárcsak az ünneplő ruhánkat/ gondosan 
őrizzük meg,/ hogy tiszta legyen majd az ünnepekre”/ József 
Attila/ 
Kedves Ibolya! 
Az ünnepek fontosak, a jeles napok megmérik az idő 
szüntelen folyását. Pihenőhelyeket jelölnek ki számunkra, 
ahol végiggondolhatjuk eddigi életünket. Ilyen ez a mai nap 
is. Amikor még kicsik voltunk, játszottunk a levélbe borult 
nyári fák alatt; pitypangot szedtünk a mezőn, hogy 
hazavigyük; rúgtuk a port az árnyas ösvényeken, 
dagasztottuk a sarat, élvezettel szórtuk az őszi leveleket. A 
kor nem aggasztott bennünket. Az évszakok rendre elhozták 
ajándékaikat, és nem éreztették velünk, hogy az idő nem 
múlik nyomtalanul felettünk. Ám a fák közül közben, egy-
kettő kidőlt. Volt, amelynek roppanását észre sem vettük, de 
volt olyan is, aminek dőlése megrengette az életünket.  Sétálj 
most velünk egyet az időben, és beszélgessünk el az elmúlt 
időkről, melyek közül a jók oly élénken élnek emlékeinkben, 
melyeket szívünk mélyén őrzünk! 
20 éves voltál, amikor ide kerültél, kicsit fogott rajtad is az 
idő, de huncut mosolyú kék szemed mit sem változott. 
Különösen látszik ez, ha gyermekekre figyelsz, ha játszol 
velük, ha gyönyörű hangodon énekelsz, ha mosolyogsz 
vidáman, amikor jól sikerült, amit elterveztél, ha vigasztalod 
a síró kicsinyeket. Persze ennyi hosszú év alatt szomorúságot 
is láttam a szemedben, de ez nem az a nap, amikor erről 
beszélni kellene. 
A legelső dolog, ami eszembe jut, emlékszem- Marika 
„kicsinek” nevezett el, amikor idekerültél. Sokszor szólítunk 
így, azóta is. Veled dolgoztam, amikor gyes után visszajöttem 

az új oviba, sokat segítettél az elméleti tudásom gyakorlati 
megerősítésében.  Szerény voltál és mégis határozott. 
Szorgalmasan tanultál a gyes alatt, munka mellet. Főiskolát 
végeztél, szakvizsgát tettél. Mindent megtettél annak 
érdekében, hogy szakmai tudásod tökéletesítsd.   Büszkék 
vagyunk sikereidre.  
Az esztétikai tanácskozáson remek játékfűzésével 
öregbítetted óvodánk jó hírét, a jó-gyakorlatok bemutatója is 
szakmai hozzáértésed dicsérte. Ez csak néhány a sok közül. 
Ha a hétköznapokat tekintem, egészen könnyű a dolgom, ha 
méltatni szeretnélek; 
Az első, ami a legfontosabb neked, két szép gyermeked, 
akiért oroszlánként küzdesz, kiváló anyaként.  
Megbízható, szorgalmas ember vagy. ELKÖTELEZETT jó 
óvónő, aki szereti a gyermekeket, küzd értük, és mellettük áll, 
ha szükség van a segítségre. A tétova édesanyjába 
kapaszkodó síró kiscsoportossal és az iskolába készülő 
nagycsoportossal is remekül boldogulsz.  Munkatársként is 
sok pozitív  tulajdonságod van:amit elvállalsz mindig 
pontosan teljesíted,felkészülten végzed a napi munkádat, 
eredményes az IPR-ben végzett tevékenységed,lehet rád 
számítani bármilyen munkában. Mi tudjuk milyen értékes, 
érzékeny ember vagy. Ezért az ajándékod mellé még 
szeretnénk becsomagolni egy kis ölelést; mert- az ölelés, 
amely annyi gondolatot, érzést szül, erősít, támogat, oly sokat 
jelenthet, annyi mindent kifejez. Az ölelés, amelyben lehet 
barátság, lehet szeretet, lehet szerelem, lehet Élet. Az ölelés, 
amely mindig készen áll, hogy felmelegítsen. Az ölelés, 
amely kellemes, meleg, puha, jó és bíztató. Fogadd szeretettel 
25 éves jubileumod alkalmával, ajándékunk mellé baráti 
ölelésünket. További jó munkát és jó egészséget kívánunk 
szeretettel! 

Havrilla Sándorné 
óvodavezető

 
LÁNYOK, ASSZONYOK FIGYELEM! 

Baba-mama klub 
Gyermeked a szemed fénye? 
Mindenből a legjobbat szeretnéd adni 
neki? Csak éppen bizonytalan vagy, mi 
lenne a helyes? Ez az első babád, nincs 
még nagy tapasztalatod a 
gyermeknevelésben? Jelentkezz a 
Baba-mama klubba! Itt megbeszélheted 
mindennapos gondjaidat olyan nőkkel, 
akik hasonló cipőben járnak. 
Tapasztaltabbaktól hasznos, kipróbált 
tippeket kaphatsz problémáid 
megoldására. 

Neked ez a baba már nem az egyetlen? 
Több gyermeket is felneveltél, számos 
tapasztalattal a hátad mögött? Neked is 
itt a helyed! Jelentkezz Te is a Baba-
mama klubba, hogy tapasztalatodat 
megoszd „kezdő” társaiddal! És ki 
tudja, még az is lehet, hogy Te is 
hallasz valami használható ötletet. 

Fitt klub 
Közeledik a tél. Hosszabbodnak az 
éjszakák, egyre többet mutat a mérleg. 
Az övé is, a tied is és az enyém is! Nem 
kell, hogy így legyen! A saját súlyodért, 
egészségedért kizárólag csak Te vagy a 

felelős! Ezt igazán nem kenheted 
másra! Már csak az a kérdés, tenni is 
akarsz ezért, vagy csak siránkozol 
minden kiló után. Gyere, jöjjön, 
legyünk minél többen! 
Összejöveteleinken étrendi, életmódbeli 
szemléletváltást tanulhatunk, közösen 
mozoghatunk. Hidd el, együtt 
könnyebb! 
Jelentkezni a művelődési házban lehet. 
Akinek egyik program sem nyerte el a 
tetszését, azt is várom, hiszen lehet, 
hogy szélesebb érdeklődésre számot 
tartó ötlettel áll elő. 

Zarnócz Pálné
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EGYHÁZI HÍREK 

A HIT = HITÉLET ÉVE: 2012. okt.11 – 2013. nov. 24. - a II. 
Vatikáni Zsinat 50. évfordulója alkalmából. 
Római Szt. Péter Bazilika és Váci Székesegyház után a 
Csépai Plébánia Körzetben is – mind a négy miséző helyen - 
hivatalosan az október 21-i szentmisék keretében 
megnyitottuk a HIT ÉVÉT és a Váci Egyházmegyei Zsinatot. 
1962-1965-ig tartott a II. Vatikáni Zsinat, amely kopernikuszi 
– 180°-os fordulatot, - szemléletváltást hozott a katolikus 
egyház életében. Az Egyházmegyei Zsinatoknak éppen ez a 
rendeltetése, hogy az élet minden területére átültessék a 
zsinati határozatokat. A Hit évében nézzük csak a hitátadás 
egy szeletét. Visszaállította a II. Vatikáni Zsinat az Ősegyház 
gyakorlatát, a felnőttek keresztségét (ill. a beavató 
szentségekhez – bérmálás, elsőáldozás – járulást) komoly (2-
3 vagy több év) előkészületi idő utáni személyes 
meggyőződésre, megtérésre eljutás és közösséghez 
kapcsolódás ténye alapján. Azok a felnőttek, akik ezt a több 
éves lelki érlelődési folyamatot végzik, ők a hittanulók. 
(Görögül: katekumenek.) Tehát általánosan megkeresztelni 
csak felnőtt hittanulókat szabad a megfelelő előkészület és 
lelki érettségre eljutás után. – Kisgyermekek keresztelése 
rendkívüli kivétel, abban az esetben, ha a szülők lelki 
érettsége, gyakorló keresztény élete garanciának tekinthető a 
gyermek kereszténnyé nevelésében.  
1. Mi a szerepe az új - katekumenális szemléletben - a 
Hitoktatásnak, hittannak? 
Ugyanaz, mint bármelyik másik tantárgynak. Olyan ismeretet 
szerez a gyermek, ami nélkülözhetetlenül fontos az általános 
műveltségének megszerzéséhez.  Gazdagodik egy hiteles 
elmélettel a vallásról, kereszténységről. Azért hogy 
fegyelmezetten és a leggyümölcsözőbben részt vehessen a 
hittanórákon, alapvető követelmény, hogy minden hittanórán 
ott legyen a felszerelése: hittankönyv, hittanfüzet és az 
íróeszköz. Magától értetődő, hogy csakis így tud együtt 
dolgozni a hitoktatóval és a többiekkel. A hittanórákon 
részvételt a hitoktató hivatalosan vezetett Hittannaplójának 
bejegyzése igazolja. 
Kérdés: - Ha ezt az elméletet (hittant) elsajátítja, rendszeresen 
jár a hitoktatásra, akkor automatikusan majd a szentségekhez 
is járulhat (keresztelés, első gyónás, első áldozás…)?  
Egyházunk válasza: - Még nem! Egyáltalán nem. A 
hittanokon való puszta részvétel csupán a gyermek korának 
megfelelő hiteles általános keresztény műveltséget biztosítja. 
Viszont már kartávolságnyira van szentségek vételéhez az 
alábbi lehetőség vállalásával! 
2. Újabb lehetőség, újabb kapunyitás: Minden hittanost ezért 
meghívunk a mindennapi, gyakorlati keresztény életre is a 
hitoktatás mellett! Egyházunk biztosít párhuzamosan egy 
másik - hitéletbe bevezető, gyakorlati kereszténységet 
elsajátító - lehetőséget. Ugyanis a kereszténység élet és nem 
elmélet! Vagyis mindazok a hittanosok, akik a tanultak 
alapján elkezdenek élni is, azoknak az általános műveltség 
mellett megnyílik egy új, párhuzamos lehetőség, amellyel 
fokozatosan egyre teljesebb jogú tagjai lehetnek a Katolikus 
Anyaszentegyháznak a személyes szorgalmuk, magatartásuk, 
lelki érettségük alapján. Konkrétan mit jelent, hogy a 
hittannal párhuzamosan élni? – Napi imaélet, önzetlen, 
keresztény viselkedés, alkalmazkodó magatartás 
közösségben, rendszeres részvétel a vasár- és ünnepnapokon 
szentmisén aktív, szolgáló lelkülettel. A szentmise-
részvételek számontartására, dokumentálására a 
Szentmisenaplókba ragasztott matricák szolgálnak.  
3. MÉG ÚJABB LEHETŐSÉG: A SZÜLŐK FÓRUMA! – 
Minden gyermekét, annak nemcsak testét, hanem lelkét is 

szerető és gondoskodó keresztény szülő a keresztény hitéletre 
szeretné elvezetni gyermekét az Egyház segítségével, 
vezetésével, útmutatásával. Hogy ez az együttnevelés 
gördülékenyebben valósulhasson meg, szeretettel hívunk 
minden Kedves Szülőt az egész Csépai Plébánia Körzetből a 
Szülők Fórumára (rendszeresen minden hónap 1. és 3. hétfő 
estéjén 18 órára) és a külön megszervezett Szülői 
megbeszélésekre a csépai sekrestye mögötti hittanterembe.  
Várjuk a kedves szülőket szeretettel: József atya és a 
Hitoktató 
Gyermekek kérései szüleik felé:  
1. Kicsi még a kezünk, ne várjatok tőlünk tökéleteset, ha az 
ágyunkat vetjük be, ha rajzolunk vagy labdát dobunk! Kicsi 
még a lábunk, kisebbeket lépjetek, hogy ne kelljen 
szaladnunk! 
2. Szemünk még nem látta a világot, úgy mint a tietek, 
hagyjatok kérdezősködni, ne bántsatok érte! De mindig a 
teljes igazságból válaszoljatok, és annyit, amennyit az 
értelmünkkel föl is tudunk fogni. 
3. Munka mindig lesz. Mi nem sokáig leszünk kisgyermekek 
– szánjatok ránk időt, kérünk! Mondjátok el, amit erről a szép 
világról és Alkotójáról tudtok, tegyétek ezt szeretettel és 
készségesen! De ne csak beszéljetek Istenről, hanem előttünk 
beszéljetek Ővele, imádkozzatok a mi szemünk láttára, 
fülünk hallatára, imádkozzatok velünk, hogy így minket is 
megtanítsatok Istennel beszélgetni! 
4. Ne legyetek rövidlátóak! Sosem azt adjátok meg nekünk, 
amiért toporzékolunk, hanem mindig csak azt, ami testi és 
főképp lelki épülésünkre szolgál! 
5. Mi Isten különleges ajándékai vagyunk. Úgy gondozzatok 
és neveljetek tehát, ahogy Isten elvárja tőletek! Ne csak 
küldjetek a vasárnapi szentmisékre, hanem gyertek velünk! 
6. Kérünk benneteket, hogy ma úgy neveljetek, hogy holnap 
miattunk ne kelljen sírnotok! Eletetek jó példájára és gyakori 
bátorításokra van szükségünk, hogy lelkiekben is fejlődni 
tudjunk! 
7. A legkisebb döntéseinket is, melyek egész életünkre a 
jellemünket formálják, úgy irányítsátok, hogy egykor majd az 
önálló döntéseinkért nektek is számot kell adnotok Istennek 
és embereknek! 
8. Ha azt szeretnétek, hogy becsületes és szorgos polgárai 
legyünk Isten országának és a társadalomnak, akkor bízzatok 
ránk minél hamarabb felelősséggel és felügyelettel mindig 
annyi feladatot, házimunkát, amit képesek is vagyunk 
elvégezni. Ne felejtsétek el, hogy mi is csak dolgozva tudunk 
megtanulni dolgozni! 
9. Merjetek mások felügyeletére bízva elszakadni tőlünk 
rendszeresen egy kis időre. A gyerekeknek is ki kell 
kapcsolódniuk a szüleikből olykor-olykor éppúgy, mint a 
szülőknek a gyermekekből; - azért, hogy a szülők 
megújíthassák kapcsolatukat istennel és egymással; és 
lelkileg fel tudjanak töltődni. Egyébként is, ez nagyszerű 
lehetőség arra, hogy megmutassátok nekünk, a 
gyerekeiteknek, hogy a házasságotok valami egészen 
különleges szent dolog – sőt szentség – amit állandóan 
ápolnotok kell! 
10. Biztosítsátok számunkra a rendszeres hitoktatásban való 
részesedést! Mutassatok jó példát azzal, hogy ti is nyitottak 
vagytok az Evangélium iránt, élő, naprakész a hitetek. 
Nagyon örülünk, ha minél többet megtanulhatunk Istenről és 
az Ő Országáról. (Új Ember újságból) 

Reusz József plébános
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IN MEMORIAM DR SZABÓ LÁSZLÓ. /1939. 2012 / 

Ismerősei, munkatársai mély 
fájdalommal fogadták a hírt Dr. Szabó 
László, a magyar néprajztudomány egyik 
meghatározó személyisége hosszú 
betegsége után bekövetkezett halálát. 
A szolnoki múzeum munkatársaként az 
1970-es évek elejétől,az 1980-as évek 
közepéig,s az utóbbi öt évben is aktív 
résztvevője volt a Tiszazug Kutatásnak. 
Az első kutatás eredménye a Dr. Barna 
Gábor professzor úr által szerkesztett 
un. csépai Palóc kötet, melynek egyik 
szerzőtársa volt. A második kutatásról is 
újabb tanulmánykötetek jelentek meg, 
köztük Szabó László; Legenda és 
valóság Tiszazug. Ebben széleskörű 
társadalom ismerete révén boncolgatja a 
Tiszazugot is sújtó, feszítő 
foglalkoztatási és megélhetési gondokat. 
Kutatásai, gyűjtései során községünkben 
is sok emberrel találkozott beszélgetett 
életükről, gondjaikról. 
Temetésén munkatársai ill. egykori 
tanítványai búcsúztatták. Ezekből 
csupán részleteket idézek,melyek 
elsősorban a Tiszazugot is érintik, A 
teljes szöveg a jászberényi múzeum 
által kiadott Redemptio 2012 
augusztusi ill. a Magyar Nemzet aug. 
25-i számában olvasható. 
1. .Dr. Horváth László a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatója: 
„...múzeumi tevékenységed során alakult 
ki az a szellemi műhely,amely a szolnoki 
múzeumot messze földön ismertté, 
irigyeltté tette. Némelyik múzeum egész 
egyszerűen a Te tevékenységednek 
köszönheti létét. Mezőtúron így jött létre 
a Túri Fazekas Múzeum, vagy 
Kunszentmártonban az általad végigvitt 
Tiszazugi táborok következtében, 
gyűjtéseinek jóvoltából a Helytörténeti 
Múzeum. Mégsem voltál sosem 
múzeumigazgató. Te ember voltál, 
emberből és szívből.” 
2. Horttiné Dr. Bathó Edit a Jász Múzeum 
Igazgatója: „1977-ben ismertelek meg. 
Ekkor alakítottad ki azt a híressé vált 
kutatógárdát, akikkel éveken át együtt 
dolgoztál a kiskunmajsai tanyavilágban, 
a Tápió mentén, Bagon, a Tiszazugban, 
Tiszafüreden, az Ung-vidéken, 
Gömörben. A közös munkák, 
beszélgetések során szinte észrevétlenül 

oktattál , neveltél bennünket, kezdő 
néprajzosokat. Tudományos 
eredményeid új dimenziót nyitottak a 
Jászság kutatásában.” 
3. Dr. Bereczki Ibolya a Magyar 
Néprajzi Társaság alelnöke: „A magyar 
néprajztudományt nagykorúvá tevő 
nemzedék vezéregyénisége volt 
ő,.akinek munkássága révén - és még 
sokan mások - a néprajz a 
társadalomtudományok meghatározó 
ága lett. Néprajzi munkái országos, és 
európai hírűek, Szabó László élete 
minden percében a kultúra egyben 
látására, megélésére törekedett, bárhol 
járt, Gömörben, a Garam mentén,a 
Jászságban vagy a Tiszazugban. 
Ezt adta tovább mindannyiunknak, akik 
tanítványainak, kollegáinak, barátjának 
érezhettük magunkat.” 
4, Dr. Lovas Kis Antal a Debreceni 
Egyetem tanára: „A Debreceni Egyetem 
Néprajzi Tanszékéhez ezer szállal 
kötődött,hiszen ennek az egyetemnek 
volt diákja, tanára és tudós professzora. 
A néprajztudomány kiemelkedő 
személyisége volt. Rendkívül 
termékeny, sokoldalú, széles látókörű, 
nagy műveltségű ember. Ő az 
intézményesült társadalomnéprajz 
megalapozója . A debreceni egyetem 
tanáraként és a Jászberényi Tanítóképző 
Főiskola néprajzi kurzusának 
vezetőjeként sokak gondolkodását 
formálhatta. Gondolataival 30 éven át 
alakította a fiatal generációk szemléletét. 
Írásait olvasva, előadásait hallgatva 
biztosak lehettünk benne, hogy minden 
leirt gondolat, minden kimondott szó 
mögött komoly kutatómunka áll. Az ember 
addig él, amíg emlékeznek rá. Mi tovább 
tanítjuk gondolatait, felidézzük példáit, 
tovább éltetjük szellemiségét.” 
5. Gecse Annabella a szolnoki 
Damjanich János Múzeum 
muzeológusa: „Öt évtizedes 
tudományos munkássága alatt született 
tanulmányai, kötetei mind olyan 
problémákkal foglalkoznak, amelyek 
megoldása, vagy meg nem oldása a 
magyarországi vidéki társadalom mai 
életére is közvetlen hatással van.” 
Szabó László 1939-ben született 
Mátészalkán. Debrecenben a magyar-

történelem-néprajz szak elvégzése után, 
1963-ban a szolnoki Damjanich János 
Múzeum munkatársa lett. 1968-ban 
doktorált, 1974-ben szerzett kandidátusi 
fokozatot. 1994-ben a Debreceni 
Egyetem néprajzi tanszékén habilitált, 
ezt követően egyetemi tanárrá nevezték 
ki, 1997-ben pedig a Magyar 
Tudományos Akadémia doktora lett. 
Egyike volt a gyűjtőmunkával, az élő 
közegben kutatással legtöbb időt töltő 
kutatónak. Érték, munka, közösség - ez a 
három fogalom, melyet egyetlen írása, 
gondolata sem mellőz, és amelyből 
kinőtt az általa új jelentéssel megtöltött 
társadalomnéprajz elmélete. A 
társadalomnéprajz értelmezését saját 
eredményeivel tudta igazolni. 
Kutatásának kiindulópontja az emberi 
tevékenység, a munka. A 
munkaszervezeti formákkal, azok 
változásaival ugyanúgy jellemezhetőek 
az egyes vidékek, mint pl. a tánccal, 
zenével, viselettel. A munka szolgált 
számára kiindulópontul a parasztság 
meghatározásához is. A parasztság 
szerinte a társadalom azon része, amely 
az egykori jobbágynyomást, kényszert, 
a munkát természetes életritmussá 
alakította, munkaerkölccsé tette. 
A II. vh. utáni erőszakos beavatkozások 
- túlfokozott iparosítás, Tsz-ek 
szervezése - felbomlasztotta a 
parasztságot. Ennek ellenére a paraszti 
kultúra, a munkaerkölcs tovább 
hagyományozódott, bizonyos szinten 
megőrződött.  
Írásaiban Szabó László szót emelt az 
értékvesztő átalakítások ellen. Kedves 
vidékén, a Tiszazugban úgy tapasztalta, 
hogyha anyagi erőben nem is mutatkozik 
meg, de a vidéki emberek tudása ma is 
érték, melyet kár lenne veszni hagyni. 
Vélekedését papírra is vetette egy 
Százlapos füzetnek nevezett esszében, s 
eljuttatta Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszternek. 
Elmélete, tanári tevékenysége iskolát 
teremtett. Munkával értéket, 
munkahelyéből közösséget teremtett. 
Szabó László tanár úr a munka 
professzora volt. 

Csetényi Mihályné

 

KÖZLEMÉNY 
Százezer felnőtt kaphat támogatást informatikai és idegen 
nyelvi képzésekhez Olyan projekt indul el, amelyre 
nagyságrendjét és céljait tekintve még nem volt példa 
Magyarországon. A felnőttképzési program kiemelten kezeli 
a munkanélkülieket, a kismamákat, a romákat, a 
legszegényebb környezetben élőket és a 45 év felettieket. A 
képzésre bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves és nincs 
nappali tagozatos államilag finanszírozott középiskolai és 
felsőoktatási hallgatói jogviszonya, illetve nem vesz igénybe 
más, azonos témájú uniós képzési támogatást. Az élethosszig 
tartó tanulás jegyében a képzéseknek nincs felső korhatára. A 

jelentkezők a következő két évben az ország egész területén 
összesen 300 képzőhelyen tanulhatnak majd.  
Az idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése 
elnevezésű uniós projekt keretösszege több mint 12,5 milliárd 
forint. Egy jelentkező maximum bruttó 90 ezer forint képzési 
keretösszeg felhasználására jogosult. A hátrányos helyzetű 
kistérségekben élőknek csak 2 százalékos önrészt kell 
befizetniük, a többieknek 5 százalékos az önrész. A 
képzésekről bővebb tájékoztató a www.tudasodajovod.hu 
oldalon található. 

Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
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