
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARANYLAKODALOM  

2012. december 29-én szűk családi körben ünnepelték 50. 
házassági évfordulójukat Szvoboda Péter és Szvoboda 
Péterné (szül.:Endrődi Katalin). 
Hosszú időnek tűnik ez az év, voltak benne jó és rossz napok, 
ők mégis kitartottak egymás mellett. 

A mai napig hasznosan töltik napjaikat. Kemény fizikai 
munkával tartották el családjukat, szerényen éltek ebben a 
csendes kis faluban, nevelték két fiukat, Lászlót és Gábort. 
Megtanították őket a munka becsületére, egymás szeretetére.  
Minden családi eseményt észben tartanak, nagyon 
figyelmesek. Mindkét fiú családot alapított, már 5 
fiúunokával és 3 leány dédunokával bővült a család, s ők 
egyre több felé osztják szeretetüket. 
Köszönöm, hogy vannak nekem. Sokat segítettek, 
tanácsokkal láttak el. Személyükben kaptam egy megértő, 
gondoskodó anyát és apát valamint anyóst és apóst. 
Szeretnénk megköszönni áldozatos munkájukat, 
gondoskodásukat és szeretetüket. 
E szép évforduló alkalmából kívánunk nekik nagyon jó 
egészséget és még sok békességben, szeretetben, 
nyugalomban együtt töltött éveket. 
Köszönöm Polgármester Úrnak, hogy Emléklappal 
emlékezett meg erről a napról. 
Egy idézettel zárnám soraimat: „Az élet egy angolkeringő, 
mit eltáncolsz a sírig. / Sorsod csupán attól függ, hogy kivel 
táncolod végig.” (Goethe)  Szvobodáné Anikó

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett 
községi ünnepség programja: 2013. március 14-én 17 órakor ünnepi műsor 
az általános iskola 7. osztályának előadásában a művelődési házban; ezt 
követően fáklyás felvonulás a ’48-as emlékműhöz. 
Az általános iskola tanulói Szivárvány vetélkedő, Petőfi szavalóverseny és 
„Ki tud többet?” keretében emlékeznek a jeles dátumra. 

 

 
Farsangolnak az ovisok 

Fotó: Kiss Magdolna 

 
Könyvtári órán a nagycsoportosok 

Fotó: Bozsik Ibolya 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Az önkormányzat költségvetése 

Csépa Község Képviselő-testülete a 
februári ülésén elfogadta az 
1/2013.(II.18.) rendeletét az önkor-
mányzat 2013. évi költségvetéséről. 
Közel 60 millió forinttal kevesebb 
normatívát kapott az önkormányzat az 
elmúlt évhez viszonyítva. 
Számtalan költséghelyen az állami 
költségvetés úgy fogalmaz, a feladat 
megoldásához szükséges egyéb költsé-
geket a saját bevételből tegye az ön-
kormányzat hozzá. A médiában azt 
halljuk, hogy az önkormányzat hivata-
lának 40 % -ban elvitte a munkáját a 
járás. Nálunk 2012-ben 3546 irat kelet-
kezett, amelyből 615-öt vitt el a járási 
hivatal. A teljes ügyiratszám 17 % -a. A 
kistérség összesítette a számadatokat, 
ez 10-15 % -ot mutat.  
Településüzemeltetésre az irányzat 7,5 
millió forint, ami az ott dolgozó 3 em-
ber bérét takarja, ebben egy liter üzem-
anyag sincs benne. (Sajnos a gépeink-
ben akaratunktól függetlenül egyre 
gyakrabban nincs üzemanyag. Ebben 
az évben már négyszer tulajdonították 
el ismeretlen tettesek a GAMESZ udva-
rán álló gépeinkből, mintegy 300. 000 
Ft kárt okozva a rongálási kárral 
együtt). 
Házi gondozás vonatkozásában 2 millió 
feletti hiány összeg mutatkozik, a gon-
dozásban résztvevők óraszámát éves 
vonatkozásban megvizsgálva, a gondo-
zási díjat kétszeresére kellene emel-
nünk. Mit fog szólni a gondozott, aki 
36.000 Ft nyugdíjból él? 
A polgármesteri fizetés, a testület kép-
viselői munkájával összefüggő költsé-
gek kiadásokra sem kaptunk normatí-
vát. A könyvtár működtetésére adott, a 
művelődési házra nincs normatíva. A 
Gyermekjóléti szolgálat és családsegí-
tésnek személyileg el kellene különül-
nie egymástól. A kapott normatíva 
azonban egy személy bérét sem fedezi.  
42 millió forint hiány van a jelenlegi 
költségvetésünkben. Első hallásra rend-
kívül nagy szám. A rendelkezések 
értelmében nullás költségvetésünknek 
kell lenni. Hitelt nem szabad felvenni.  
A bevételek és a kiadások különbözete 
ÖNHIKI támogatásként lett betervezve, 
hogy jogszabályi kötelezettségünknek 
eleget tudjunk tenni. 
A kistérségben valamennyi önkor-
mányzat hasonló, sőt nagyobb léptékű 
gondokkal küzd, ezért a kistérség vala-
mennyi településének aláírásával leve-
let írunk Miniszterelnök Úrnak, részle-

tezve a költségvetés készítésének prob-
lémáit, és működési nehézségeinket, 
melyek előre láthatóak. 
A civil szervezeteink a 2012. évi támo-
gatás felhasználásáról határidőre be-
számoltak. A pályázati kiírás elvárásai-
nak eleget tettek. A 2013. évi támogatá-
si összeget is megjelölték. 
A Mosoly Klub korrekt szöveges be-
számolót nyújtott be, a következő évi 
tevékenységre 50 e Ft-ot pályáznak. Az 
idén is kirándulásra használják fel. 
Vöröskereszt helyi szervezete: a múlt 
évben az idősek napját, véradó napot 
rendeztek meg a támogatási összegből, 
az idén véradásra és az idősek napjára 
pályáznak, 140.000 Ft a pályázati ösz-
szegük. 
Az Alapítvány Csépa Községért zászla-
ja alá több szerveződés is társult, a 
szüreti bál megrendezésére a táncosok 
140.000 Ft-ot, a csépai ifjak a 24 órás 
vetélkedőre 50 ezer forintot pályáznak.  
A mozgáskorlátozottak helyi szerveze-
te: a múlt évben két jól sikerült kirán-
dulást bonyolított le, ez évben is kirán-
dulást terveznek, erre 150.000 Ft-ot 
pályáznak. 
A Polgárőr Egyesület helyi szervezete: 
150.000 Ft-os támogatást pályáz ez 
évre, a múlt évi támogatási összegről 
elszámolt. 
Költségvetésünk elkészült, nagy meg-
szorításokkal. A 2013. évi költségveté-
sünket az intézményvezetőkkel együtt-
gondolkodva alakítottuk ki, azért, hogy 
működőképesek legyünk. 
Polgármesteri hivatal további műkö-

déséről 
Decemberben kinyilvánította a testüle-
tünk, hogy közös hivatalt kíván létre-
hozni Kunszentmárton városával. En-
nek megerősítése céljából újabb határo-
zatot kell hozni. Maga a megállapodás-
ban a név Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal Csépai Kiren-
deltségeként szerepel. 
Két választás volt. A csépai köztisztvi-
selők Kunszentmártonban végzik a 
munkájukat, a másik megoldás, önálló 
szervezeti egységként működjenek 
Csépán. Úgy gondolta a testület, az a 
jobb megoldás, ha itt működik a hiva-
tal. 
Csépai Polgármesteri Hivatalt 2013. 
február 28. napjával jogutóddal meg-
szüntette. Jogutódja 2013. március 1-től 
a Kunszentmártoni Közös Önkormány-
zati Hivatal. Ugyanezen az ülésen a 
Képviselő testület elfogadta a Kun-
szentmártoni Közös Önkormányzati 

Hivatal alapító okiratát, a két önkor-
mányzat megállapodását. Új Szervezeti 
és Működési Szabályzat kerül elfoga-
dásra március elején. Változik a hivatal 
nyitvatartási rendje.  
A Közös Önkormányzati Hivatal dol-
gozóinak heti munkaidő beosztása a 
következő: 
Hétfő: 7,30-16,00 óra, kedd: 7,30-16,00 
óra, szerda: 7,30-16,30 óra, csütörtök: 
7,30-16,00 óra, péntek: 7,30-13,00 óra.  
Az ügyfélfogadás a következő idő-
pontokban történik: hétfő: 8,00-16,00 
óra, kedd: nincs ügyfélfogadás, szer-
da: 8,00-12,00 óra, csütörtök: 13,00-
16,00 óra, péntek: nincs ügyfélfoga-
dás. 
Az ügyfelek rendelkezésére állunk – 
helyben! 
A kunszentmártoni Közös Önkormány-
zati Hivatal létszáma összesen 37 fő. A 
Hivatal vezetését dr. Hoffmann Zsolt 
Jegyző Úr látja el. Az aljegyzői felada-
tokat dr Péter Zsuzsanna látja el. 
A belső szervezeti felépítésében 4 osz-
tály működik, ennek egyik osztálya a 
Csépai Kirendeltség. A Csépai Kiren-
deltség Vezetésével Berényi Veronkát 
bízta meg dr. Hoffmann Zsolt Jegyző 
Úr. A Csépai Kirendeltségen 5 köz-
tisztviselő, plusz a hivatalvezető fogja 
Csépa közigazgatás területén jelentkező 
feladatokat ellátni. 
Hozzászokunk, és alkalmazkodni kell a 
hivatal dolgozóinak is az új feladat-és 
hatáskörhöz, ahhoz, hogy kevesebb 
létszámmal kell működni. Egyet bizto-
san megígérhetünk, az ügyfelek teljes 
körű kiszolgálására törekszünk tovább-
ra is. Azt szeretnénk elérni, hogy minél 
több mindent tudjanak helyben elintéz-
ni. Ne kelljen utazgatni, várakozni.  
A Járási Hivatal ideiglenes ügysegéd 
útján biztosítja a helyben történő ügy-
félfogadást azokban a feladatkörökben, 
amelyek átkerültek hozzá, hétfőn és 
szerdán délelőtt. 
Arra viszont mindenképpen kérem 
Önöket, a Csépai Naplóban kövessék 
azokat a híreket, amelyek a jogszabályi 
változásokról, az önkormányzat híreiről 
szólnak! Jogosultságokat szerezhetnek, 
kötelezettségekről szerezhetnek tudo-
mást. 
Nagy szomorúság, hogy a demokrácia 
helyi fórumán részvétellel is alig né-
hány lakosunk él. A decemberi köz-
meghallgatáson is igen kevesen vettek 
részt. A legbátrabbak meg is szólalhat-
nának, és elmondanák észrevételeiket. 
Élő párbeszédben hamarabb megegye-
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
Születés: 

Dr. Kovács Kinga és Dr. Turi Csaba gyermeke 
Turi Hajna 
 

Házasságkötés: 
Pintér Zsolt és Pintér Kitti 
Négyesi Tibor és Pásztor Melinda 
 

Haláleset: 
Führer Ferencné 61 év 
Imre István Simonné (Doba Ilona) 73 év 
Jakab Lászlóné (Szabó Rozália) 84 év 
Kolompár László 46 év 
Szvoboda Lajos Imre 72 év 
Varga Lászlóné (Tímár Mária) 91 év 

zésre és megértésre jutnánk a legtöbb 
esetben. 
Az információ pedig mindig is hatalom 
volt, ez pedig nyilvános testületi ülése-
ken, közmeghallgatáson egyaránt elér-
hető. 

Szociális tűzifa akció 
2013. január – februárban bonyolódott 
le a szociális tűzifa kiosztása. A Csépai 
Napló karácsonyi számának hasábjain 
megjelent a rendeletünk, valamint el-
hangzott a közmeghallgatáson is, hogy 
szociális tűzifára mely lakosaink jogo-
sultak, kik adhatják be igényeiket, mi-
lyen határidővel. A január 4-ei határidő 
248 kérelem érkezett. A képviselő 
testület jogosult személyek közül az 
önkormányzati rendeletben foglaltak 
szerint 236 főt részesíthetett ebben a 
támogatásban. A támogatott körétől 
képviselő testületi ülésen döntött. Egy-
ségesen úgy határozott, hogy mindenki 
rendeletünkben meghatározott mennyi-
séget, egységesen egy erdei köbmétert 
kap. A kiosztásnál előnyben részesül-
tek, akik vállalták a fa mennyiségének 
hazaszállítását, akik egészségi állapot, 
vagy egyéb ok miatt nem tudták vállal-
ni, azoknak a GAMESZ dolgozói haza-
szállították. Összesen 236 erdei köbmé-
ter fa került szétosztásra, 4.196.080 Ft 
értékben. Önkormányzatunkat ezen a 
költségen kívül a fuvarköltség és a 
rászorulókhoz való eljuttatás költsége is 
terhelte, - a kivágás helyétől Csépáig - 
mintegy 600.000 Ft  

Rendeletek, határozatok 
Az Alaptörvény 38. cikkében rögzíti, 
hogy az állam és a helyi önkormányzat 
tulajdona nemzeti vagyon. Ennek meg-
felelően szükséges volt a helyi szabá-

lyozás harmonizációja is, a vagyonren-
delet módosítását januári ülésén határo-
zatban rögzítettük. 

Községünk sportélete 
Jó érzés, amikor a Csépán átutazó a 
község főutcája mellett elhelyezkedő 
labdarugó pályán focizó gyerekeket, 
edzésen lévő sportolókat lát. Különös 
hangulata van mindennek esténként, 
amikor a kivilágított pályán színes kis 
pontok jelzik, az újabb feladatokat az 
edzésen lévőknek. Az edzések utáni 
beszélgetések, a mérkőzésekre való 
utazás most is élmény, de évek múlva 
mind megszépül. A labdarugók ered-
ményei nemcsak megyeszerte elismer-
tek. 
Sok csépai diák emlékezik jó érzéssel a 
sakkversenyekre, a győzelmekre, a 
sakktáborokra. Néhányan nagyon mesz-
sze szegletébe kerültek az országnak, 
vagy éppen külföldön élnek. Ma már 
gyermekük van lefényképezve azzal a 
sakkfigurával, amit Csetényi Tanár Úr 
adott a valamikori sakk versenyzőnek, 
hogy adja át gyermekének a bábut, a 
stafétát, a sakk sportág szeretetét. 
Ez a lényeg. Kómár Károly sportegye-
sületi elnök és Csetényi Mihály Tanár 
úr, aki a mai napig a sakk oktatásában, 
versenyeztetésében vesz részt, a sportág 
szeretetéből fakadó kitartással, lelkese-
déssel, önzetlenül végzi ezt a közösségi 
munkát.  
Azért, hogy a fiatalok egészségesebben 
éljenek, kulturált szabadidő eltöltésnek 
adjanak teret és helyet.  
Csépa Önkormányzatának Képviselő 
testülete a februári ülésén elismerte ezt 
a munkát, és jó egészséget, sok sikert 
kíván mindkettőjüknek, és köszönetét 

fejezi ki a Család-
juknak is, hiszen 
az általuk nyújtott 
háttér és segítség 
nélkül nem vé-
gezhetnék ilyen 
színvonalon e 

tevékenységet, 
mely messze viszi 
Csépa jó hírét! 
Termőföld hasz-
nálatának beje-
lentése 
A bejelentéssel 
még senki sem 
késett el! 
Ez év elejétől már 
a 10.000 m2-nél 
azaz 1 ha-nál 
kisebb termőföld 
használatát is be 
kell jelenteni a 

járási földhivatalokban. A médiákban 
félreérthető hírek jelentek meg. Ez a 
bejelentési kötelezettség csak azokat a 
termőföldeket, illetve használóikat 
érinti, ahol az ingatlan tulajdoni lap-
ján aranykorona (AK) érték szerepel. 
Nem érinti továbbá az erdőként nyil-
vántartott területeket sem. Félreértés-
re adhatott okot a „kert” szó használata 
a hírekben. Erről tudni kell, hogy nem a 
belterületi házak kertjeiről, udvarokról 
van szó. A belterületeken az 1 ha-nál 
kisebb ingatlanok nem rendelkezhet-
nek aranykorona értékkel, nem ter-
mőföldek, ezért ezeket nem kell beje-
lenteni a földhasználati nyilvántartásba.  
Általánosan érint viszont a kötelezett-
ség mindenkit, aki külterületen használ 
bármilyen méretű termőföldet. Az úgy-
nevezett zártkerti ingatlanok, melyek a 
külterület részei, általában rendelkez-
nek aranykorona értékkel, ezért a hasz-
nálóikra vonatkozik a bejelentési köte-
lezettség.  
A határidő ugyanis a használat kezdeté-
től számított 30 nap, de természetesen 
ez a határnap nem értelmezhető azon 
használókra, akik már ezt megelőzően, 
évek óta használják ezeket a kisebb 
termőterületeket, illetve itt a földhivata-
li bírságolás sem alkalmazható további 
intézkedésig. Ez viszont nem jelenti 
azt, hogy a földhasználati bejelentési 
kötelezettség elhanyagolható. A beje-
lentést az erre a célra rendelkezésre álló 
„Földhasználati bejelentési adatlap” 
nevű formanyomtatványon kell meg-
tenni személyesen a járási földhivatal-
okban, vagy postai úton. A bejelentés 
illetékmentes. 
Itt hívjuk fel a figyelmet egy másik 
változásra. Azok a földhasználók, 
akik a tavalyi évben földhasználati 
bejelentéssel már rendelkeztek, egé-
szítsék ki a személyi adataikat a járá-
si földhivatalokban. A személyi azono-
sítót (személyi szám), az állampolgár-
ságot, cégek esetében pedig a törzsszá-
mot kell bejelenteni a „Földhasználati 
azonosító adatközlési adatlap” forma-
nyomtatványon. Ez a bejelentés is díj-
mentes és a határideje 2013. március 
30., amit jogszabály ír elő.  
A változások elsődleges célja egy átlát-
ható, országosan lekérdezhető centrális 
földhasználati nyilvántartási adatbázis 
létrehozása és nem az állampolgárok 
bírságolása. 
A formanyomtatványok rendelkezésre 
állnak Jakab András falugazdásznál, de 
a www.foldhivatal.hu honlap „Nyom-
tatványok” menüpontjából is letölthe-
tők.
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TÜDŐSZŰRÉS 
A 2013. évi tüdőszűrés időpontja: 2013. március 21. csütörtök 12-17 óra és március 22. péntek 8-12 

óra. Helye: Művelődési Ház Csépa. 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
A Kunszentmártoni Járási Hivatal egy jelentős közigazgatási 
reform következtében 2013. január 1. napján kezdte meg 
működését. 
Célkitűzés, hogy a legkisebb településeken is elérhetővé 
váljon az ügyintézés, ne a polgár menjen az államhoz, hanem 
az állam menjen a polgárokhoz. 
A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél 
alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok 
ellátása, minden magyarországi állampolgár számára elérhető 
közelségben és magas minőségben.  
A fővárosban 23 kerületben, vidéken pedig 175 helyen jött 
létre járási hivatal.  Jász-Nagykun-Szolnok Megyében 9 
járási hivatal kezdte meg működését január 1-jétől. 
A járási hivatalok kialakításával megvalósult az 
államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása 
is. A járási hivatalok tehát kizárólag államigazgatási ügyeket 
vettek át.  
Csak azok az ügyek maradtak a jegyzőknél, amelyekhez a 
helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy amelyekben 
nem országosan egységes szabályozás, hanem helyi 
mérlegelési lehetőség is van: ilyen pl. a helyi adóval 
összefüggő igazgatási feladatok, birtokvédelem, hagyatéki 
eljárás.  
Járási hivatalhoz kerültek: 
- okmányirodai feladatok (lakcím-, útlevél-igazgatás, 
gépjármű-nyilvántartás) 
- egyes gyám – és gyermekvédelmi ügyek 
- egyes szociális igazgatási ügyek  
- családtámogatási ügyek 
- köznevelési feladatok 
- menedékjogi ügyek 
- építésfelügyelet, építéshatósági feladatok 
- egyéni vállalkozói igazolvány engedélyezése 
- egyes kommunális, állategészségügyi hatáskörök,  
- helyi védelmi bizottságok vezetése 
- szabálysértési feladatok  
A hivatal közigazgatási illetékessége: 11 településre terjed ki: 
Kunszentmárton, Tiszaföldvár, Cibakháza, Tiszakürt, Öcsöd, 
Tiszasas, Csépa, Szelevény, Nagyrév, Tiszainoka, 
Cserkeszőlő 
A hivatal szervezeti felépítése: székhelytelepülés: 
Kunszentmárton. Ideiglenes ügysegédi helyek: Csépa, 
Szelevény, Tiszasas 
Szelevény, Csépa és Tiszasas vonatkozásában 1 fő ideiglenes 
ügysegéd – Pigniczki Zsuzsanna - látja el a feladatát a hét 
meghatározott napjain ügyfélfogadási időben és nyújt 
segítséget az állampolgároknak államigazgatási ügyeik 
intézéséhez. Csépán az ideiglenes ügysegédi hely és 
ügyfélfogadási idő: Csépa, Rákóczi u. 24. hétfőn: 8-12 óráig, 
szerdán: 8-1230 óráig. 

A járási törzshivatal létszáma: 28 fő 
2013-tól a járási hivatalokhoz kerültek az okmányirodák, 
amelyek a járási hivatal részeként - Okmányirodai Osztály - 
jelenleg is ugyanott fogadják az ügyfeleket ahol eddig is.  
A hivatal másik szervezeti egysége a Hatósági Osztály, mely 
az alábbi feladatkörökben jár el: 
- szabálysértés, 
- alanyi jogon járó szociális és gyermekvédelmi juttatások 
(ápolási díj, időskorúak járadéka, alanyi és normatív 
közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
megállapítása szociális rászorultság révén), 
- állandó és ideiglenes ügysegédek útján a kistelepüléseken 
ügyfélfogadás biztosítása, 
- földművelésügyi /vízügyi/ kommunális és kulturális 
közigazgatás területén ellátandó feladatok, környezetvédelmi 
hatáskörök 
- egyéb hatósági feladatok (pld. közlekedőképesség 
minősítése tárgyában) 
Járási hivatalunkban a következő szakigazgatási szervek 
működnek: 
- járási gyámhivatal (6 fő), 
- járási földhivatal (12 fő), 
- járási munkaügyi kirendeltség (8 fő) 
A Kunszentmártoni Járási Hivatal összlétszáma 54 fő. 
A népegészségügyi feladatokat a Kunszentmártoni Járási 
Hivatalhoz tartozó településeken a Mezőtúri Járási Hivatal 
Járási Népegészségügyi Intézete látja el. A Kunszentmártoni 
Járásban a Mezőtúri Járási Hivatal Járási Állategészségügyi 
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala végzi a szakigazgatási szerv 
feladatait.  
Járásunkban nem működik örökségvédelmi ill. kiemelt 
építésügyi szakhatóság. 
A járásszékhelyek mellett, a jelenleg okmányirodát 
működtető településeken is lesznek kormányablakok, 
amelyek bázisán létrejön majd az egyablakos ügyintézés. Ez 
azt jelenti, hogy a járási rendszerre épülő kormányablak 
hálózatnak köszönhetően az állampolgárok egyetlen helyen 
tudják hivatalos ügyeik nagy részét (közel 2400 ügytípus 
tekintetében) intézni 2013 végére. 
Munkámmal szeretném segíteni a modernkori járások azon 
célkitűzését, hogy a települések polgárai államigazgatási 
ügyeiket minőségi szinten intézhessék a lakóhelyükön és 
ebben szakmailag elkötelezett, autentikus ügyintézők álljanak 
rendelkezésükre. A törvényességi szempontok maradéktalan 
érvényesítése mellett legfontosabbnak tartom, hogy az 
ügyfelek bizalommal forduljanak a járási hivatalhoz és 
elégedettek legyenek a számukra nyújtott közszolgáltatással. 

Dr. Bodor Brigitta  
járási hivatalvezető

 
 
 
 

MINDENNAPOS FOGADÓÓRA! 
Tisztelt Csépai Lakosok! 
A térség országgyűlési képviselőjeként 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! 
Továbbá az alábbi új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek bizalommal!  Boldog István 
E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com. Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)  Országgyűlési Képviselő 
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MEGKÉRDEZTEM FIALKA GYÖRGY POLGÁRMESTERT 
A 2013. év a csépai, és az ország összes 
önkormányzatának, valamint 
polgármesteri hivatalának életében 
sorsforduló. 
Januártól a 2 ezer lakos alatti községek 
ÖK testülete ugyan fennmaradt, de a 
polgármesteri hivatalok közös-társulási 
formában működnek. 
Csépa község Kunszentmárton város 
társaként szolgálja a továbbiakban a 
falu lakosságát. Polgármesterünknek, 
Fialka Györgynek és a hivatal 
dolgozóinak nem könnyű a helyzete. 
Kevesebb létszámmal, de nem 
kevesebb teendővel dolgoznak március 
1-jétől. Fialka György polgármestert 
arról faggatom, hogy a megalakult 
közös hivatal csépai ágának mik a 
lehetőségei, milyen teendők várnak 
rájuk? 
A 2012. év a lakosság terheit csökkentő 
pályázatáról kérdezem, a tűzifa 
segélyről, amiről a lakosság a december 
13-ai közmeghallgatáson szerezhetett 
először tudomást. Ezt követően a 
Csépai Napló 2012. évi 6. számában az 
ÖK hírekben az igénylés lehetőségeiről 
tájékoztattuk a lakosságot. Itt jegyzem 
meg, hogy a 2 havonta megjelenő 
lapunkat sajnos éppen azok nem 
olvassák el, akiknek a legfontosabb 
információkat szeretnénk tudomására 
hozni, saját érdekében. Óriási 
mennyiségű fa került a faluba, a 
rászorulók körében kiosztásra, ezzel a 
téli tüzelő költsége sok családnál 
lényegesen kevesebbe került. 
- Polgármester úr, hogy értékeled 
ennek jelentőségét? Kérlek, az 
arányokat is érzékeltesd más 
községekkel összevetve! 
- Elfogultság nélkül szorosan a 
tényszámok tükrében kimagasló 
eredményként tarthatjuk számon. 
Néhány település adataival érzékelhető 
is: Tiszakürt 33 erdei m3, Tiszabő 114 
erdei m3, Szajol 72 erdei m3, 
Cserkeszőlő 60 erdei m3, Öcsöd 184 
erdei m3, Tiszainoka 4 erdei m3, és 
végül Csépa: 236 erdei m3. 
Különösen eredmény az, hogy az 
erdészettől Csépára szállítás 
fuvarköltsége a kezdeti 1,2 millióról 
500.000 Ft-ra sikerült lealkudni. Így 
mintegy 4,6 millió Ft-nyi támogatás 
jutott lakosainknak. 
Voltak azért kritikus hangok is, pl. „Ki 
volt az a marha, aki ilyen nyirkos 
időben osztja a fát?” Vagy: „Miért ilyen 
vastagokat vettünk?”, vagy „Jaj hát ez 
ilyen, azt hittem fel is van aprítva!” stb. 

Az egyik traktoros meg is válaszolta:- 
„Nem kötelező ezt elvinni!” 
Voltak, akik akkor akartak kérni fát, 
amikor az osztás volt, akkor nem volt rá 
mód, mert a 236 igénylőt a testület 
eldöntötte. (Felhívom a figyelmet, 
olvassák az újságot, azért van, hogy az 
információkat időben közvetítse. 
Többszázezer forintot költünk rá.) 
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
tízszer ennyien voltak, akik 
megköszönték a lehetőséget. 
Nekem is ez maradt a gondolat végére, 
hogy köszönöm munkatársaimnak, az 
önkénteseknek, akik a megszerzésben, 
kiosztásban, hazaszállításban derekas 
munkát végeztek! 
- A közmunka-program az idén is újra 
indul. Mezőgazdasági, mezőgazdasági 
utak és illegális hulladék 
munkaterületen. Milyen lehetőséget 
biztosít a lakosságnak? /Létszám- 
munkaidő-bérre gondolok/ 
- Igen. Valóban ebben a három témában 
lesz közfoglalkoztatás. Az első program 
amely március 1-jével indult, november 
30-ig tart. A többi április 1-jével indul, 
és november 30-ig tart. A kereset 
családi adókedvezménytől függően 
49.000 Ft körül fog mozogni. Ezzel 
kapcsolatosan személyesen is jártam a 
minisztériumban, s kifejtettem 
álláspontomat a 8 órás foglalkoztatás 
mellett. 
Ezzel párhuzamosan kicsit szigorodtak 
a feltételek is. Aki nem végzi 
tisztességesen munkáját, kikerül a 
rendszerből és a jövedelem kiegészítő 
támogatás is 22.800 Ft megvonásra 
kerül. 
Összesen kb. 50 fő fog tudni dolgozni, 
az év 8 hónapjában. 
- A területfejlesztés évről évre 
visszatérő kérdés. Jó lenne a 
kerékpárutat bővíteni! A csónakázó-tó 
már egy nyert pályázat. Mikor 
kezdődnek meg a munkálatok?  
Van-e újabb, távlati koncepció? 
- A kerékpárút jelenleg tervben sincs, 
de nem kizárt az új Leader program 
keretén belül, amely 2013. június 1-jén 
indul. 
A csónakázó-tó beruházása közel 35 
millió forint. Amint jó idő lesz, 
megkezdődnek a munkálatok, jelenleg 
a közbeszerzése folyik. 
A pályázatot a Kinizsi Horgász 
Egyesület nyerte100 % -os támogatási 
intenzitással. 
Befogadott pályázatunk van kettő 
darab. Az egyiket a „Csépáért 
Alapítvány” adta be, a másikat az 

önkormányzat. Nevezetesen a 
Művelődési Ház tetőszerkezetének, 
másrészt a nyílászáróinak cseréje 
témájában, 25 millió forint 
összértékben. 
Tudomásom van róla, hogy a Sportkör 
az öltöző elektromos teljesítmény 
növelésére nyert TAO-s pályázatot, kb. 
1,5 millió Ft értékben. 
Jelenleg készül a sportpálya játékos-
kijárója, és beadás előtt áll a 
körbekerítés pályázata. Miután a 
Sportkör önkormányzati 
finanszírozásból is működik, ezért a 
község hasznát is szolgáló pályázatok 
önerejéből is részt kell vállalni. 
- 2013. január1-jétől az iskolák nem az 
ÖK fenntartásában működnek tovább. 
A Vackor Művészeti Óvoda viszonyt 
visszakerült a csépai ÖK-hoz. Kíván-e 
ez jelentősebb átszervezést? 
- Az iskola gondjairól az igazgató 
asszonytól tájékozódtam. Időleges 
gondot az uzsonnáztatás megoldása 
jelentett. Remélem, hogy a cikk 
megjelenéséig rendeződik a probléma.  
Az óvoda visszakerülése különösebb 
gondot nem jelentett. Az első havi 
fizetésekben volt egy kis csúszás 
„félreértés miatt”, de gyorsan 
rendeződött. Minden megy a régi 
kerékvágásban. 
- A község ivóvíz-ellátását ezentúl, a 
Bácsvíz felügyeli. Miért vált 
szükségessé a szolgáltató váltás? 
- A szolgáltató váltásnak alapvetően 2 
oka volt. Az egyik, hogy igen hiányos 
és hibás adatok alapján számláztak és 
próbálták beszedni a díjakat. 
A másik, hogy a szolgáltatói 
szerződésben rögzített, a beszedett díj 
után járó bérleti díjat nem volt hajlandó 
fizetni. Most is több millió forinttal 
tartozik az Önkormányzatnak, melynek 
behajtására jogi lépéseket teszünk. 
E kettőből következik, hogy ez a cég 
egy komolyabb probléma esetén nem 
képes feladatát ellátni, mert a Zrínyi 
utcai szennyvíz átemelőnél is az 
önkormányzatnak kellett előállni: 
technikával, pénzzel stb. 
A bérleti díj egyébként erre szolgálna, 
ha tisztességesen utalná az 
önkormányzatnak a szolgáltató. 
A Bácsvíz ezen problémákat 
megfinanszírozza, és a bérleti díjból 
leszámolja – akár több évre is. Azon 
kívül a Bácsvíz egy nagy tőkeerős cég, 
ahol a technika is igen magas szinten 
áll. A vízdíj nem volt szempont a 
választásnál, mert úgy is hatósági áron 
lesz a víz és szennyvíz is. 
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- A nehéz gazdasági helyzetről nemcsak 
tudomásunk van, de a saját bőrünkön 
érezzük. Ennek ellenére milyen 
kilátásai vannak a községnek? Ugye 
nem áll meg az élet? Van –e valamilyen 
fénysugár bármilyen tekintetben? 
- Az élet nem áll meg, - csak más 
sebességi fokozatban kell a kerekeket 
forgatni. A központi költségvetésből és 
közmunkaprogramból is érzékelhető, az 
önfenntartásra való törekvés. 
Gazdálkodnunk kell – földjeinkkel, 
gépeinkkel, ingatlanainkkal, az 

energiával, a szeméttel stb. Apropó: a 
szemét összeszedése éves 
vonatkozásban 1,5 millió forintba 
kerül!!!! Kérem, ne szemeteljenek! 
„A remény hal meg utoljára”szokták 
mondani. Már egyszer újságba írtam, 
hogy próbálja mindeni a saját dolgát 
rendezni, mert az önkormányzat nem 
képes százakat eltartani. Nem is ez a 
feladata.  
A központi költségvetésből nagyon 
takarékosan kell gazdálkodni, mert a 
helyi bevételek igen csekélyek. Az 

önkormányzatnak jól kell gazdálkodni, 
hogy az elért eredményeket legalább 
szinten tudja tartani. Ehhez minden 
lakosnak a maga részével hozzá kell 
járulni pld. a kommunálisadó, 
gépjárműadó, iparűzési-adó. 
Remélem, hogy ez az új típusú 
önkormányzati társulás és 
együttműködés, mindkét fél 
boldogulását engedi! 

Kovácsné Németh Mária

 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1848/1849 

 
Az 1848. március 15-i forradalom és az azt követő 
szabadságharc minden magyar ember gondolatában ott él. 
Március 15. nemzeti ünnep. Községünkben 
önkormányzati, iskolai és óvodai szervezésben 
emlékezünk meg e jeles napról. Az alábbi Petőfi Sándorról 
szóló írás Csetényi Mihályné nyugalmazott tanárnő 
honismereti kutatómunkájának eredménye, amelyet a 
művelődési házban megrendezésre kerülő községi 
ünnepségen hangzik el. A Jó pajtás: képes gyermeklap 
1914. évi 31. számában jelent meg Váradi Antalnak az 
írása Petőfi utolsó órái címmel, ami a Jó pajtás számára 
íródott, máshol nem jelent meg. 
Mikor Petőfi megnősült, s Zoltán nevű fia született- 
úgyszólván gyermekének bölcsője mellől szólította el a 
harci riadó. Erdélybe ment, Bem táborába, akinek 
segédtisztje lett, s Bem később őrnaggyá nevezte ki. 
A fehéregyházai csatát megelőző csatát megelőző éjszakát 
Mező-Berényben töltötte, ahol házigazdái rajongó 
lelkesedéssel fogadták, s a házigazda leánya évtizedekig 
őrizte azt a kávés csészét, amelyből Petőfi utolsó reggelén 
reggelizett. Kulcsolt kezekkel kérték, hogy szavaljon el 
valamit a költeményeiből, s ő mintha próféta volna – 
elszavalta nekik az Egy gondolat bánt engemet című 
csodálatos költeményét, amelyet tán ismertek is, s 
amelyben azt mondja el, hogy az a gondolat bántja őtet, 
hogy tán ágyban, párnák között kell meghalnia? Nem, ne 
ily halált adjon néki az Isten… Inkább legyen szirt, mit 
hegyről a völgybe eget rázó mennydörgés dönt le – legyen 
fa, melyen villám fut keresztül, melyet szélvész csavar ki 
tövestül – akármi, csak ne ágyban, s párnák között kelljen 
meghalnia, s ott elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, mely 
elhagyott, üres szobában áll…”Ne ily halált adj, Istenem, / 
Ne ily halált adj énnekem!” És elmondja lángoló 
szavakkal, minő legyen az ő halála!? „ – Ott essem el én, / 
A harc mezején… / Ott folyjon az ifjúi vér ki szivembül, / 
S ha ajkam örömteli végszava zendül: / Hadd nyelje el azt 
az acéli zörej, / A trombita hangja, az ágyúdörej, / S 
holttestemen át / Fújó paripák / Szágulgjanak a kivivott 
diadalra, / S ott hagyjanak engemet összetiporva.” 
De hadd mondjam el röviden az utolsó órák történetét. Az 
ütközet sorsa sokáig ingadozott. Az orosz hadvezér, nem 
ismervén Bem vakmerőségét, nem is álmodta, hogy Bem 
olyan csekély sereggel merjen szembeszállani az ő nagy 
seregével, s mindig azt gyanította, hogy az előtte feltáruló 

sereg csak az előcsapat, s a hátsóvéd valahol rejtőzik. 
Kémjáratokat küldött ki tehát, hogy nézzék meg: merre 
van a Bem hadának a zöme!? 
Ezalatt Skariatin a Fehéregyházával szemben levő 
domboldalon állott fel a táborkarával. Bem meglátta – 
hatalmas céllövő volt -, ágyújával célba vette, s lelőtte. 
Ez nagy riadalmat okozott, de csakhamar megjött a 
kémcsapat, s jelentette, hogy sem elöl, sem hátul Bemnek 
segítő csapata nincsen. Erre a dühbe jött oroszok rettenetes 
támadást kezdtek, s elsöpörtek mindent maguk előtt. 
Ekkor történt Petőfi tragikus halála is. 
Gyalokay Lajos reggel befogatott a szekerébe, és 
induláskor Petőfit is szekerére vette föl. Komoran 
haladtak, szótlanul. Csak mikor a segesvári határ felé sűrű 
fellegek kezdtek gyülekezni az égen, s a távol ég alján 
villámok cikáztak, s tompa dörgés felelt rá messzünnen, 
felnézett Petőfi az égre. 
Gyalokay törte meg a csendet. Nézegette a gyülekező 
felhőket s a készülő vihart. 
- Vajjon kit ver meg ma az Isten? .. minket-e, vagy az 
oroszt!? 
Petőfi kérdőleg tekintett rá. 
- Remélem, hogy az oroszt… - mondotta Gyalokay. 
- Reméled!?- mondotta fellángoló tekintettel Petőfi – én 
hiszem!... 
Ez volt utolsó mondása. Azontúl hallgatott. 
Mikor a csata sorsa eldőlt, s a miéink menekülni kezdtek, 
Petőfi ott állt a falu vetési kapuján túl levő híd mellett, s 
mikor egy honvéd mutatta a feléjük rohanó oroszokat, 
Petőfi legyintett a kezével, s cak annyit mondott: 
- Potomság…  
S nézte az ütközetet tovább. 
Gyalokay látván, hogy itt már minden menthetetlen, 
befogatott a falu korcsmájában álló szekerébe, s hívta 
Petőfit, hogy üljön föl melléje…Petőfi nem fogadott 
szót…  
Mikor aztán a feléje rohanó kozákok elől a kukoricásba 
ment, s azok utána rohantak, állítólag egy honvédnek, aki 
fel akarta venni a lovára, azt mondotta volna: 
- Rajtam már az Isten sem segít…  
A porfelhő elnyelte alakját, a kozák paripák végigtapostak 
rajta. 
…És ott esett el, a harc mezején…

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 7 
ISKOLAI HÍREK 

A 2012/2013-as tanév első féléve január 11-én zárult. Az 
iskolai munkájukban eredményes tanulóinkat még 
decemberben, a karácsonyi ünnepségünkön megjutalmaztuk. 
Erről a Csépai Napló előző számából értesülhettek kedves 
olvasóink. 
Sajnos több tanulónk számára viszont nem túl eredményesen 
zárult az első félév. A tantervi követelményeket jó néhányan 
nem teljesítették. Voltak, akik több tantárgyból is elégtelen 
osztályzatot kaptak. A tantestület ezen tanulók szüleivel 
közös értekezlet keretében kutatta a kialakult helyzet okait és 
kereste a megoldásokat. A szülők ígéretet tettek arra, hogy 
gyermekükre fokozottabban odafigyelnek, ellenőrzik 
felszereléseiket, az ellenőrző könyv beírásait, illetve 
próbálnak minden tőlük telhetőt megtenni a tanulmányi 
eredmények javulásáért. A pedagógusok még több 
korrepetálási lehetőséget biztosítanak, és havonta 
tájékoztatják a szülőket a pozitív, vagy negatív változásokról. 
Reményeink szerint az összehangolt munka meghozza 
gyümölcsét és tanév végén sokkal kevesebb tanulónk 
bizonyítványa lesz elszomorító, mint félévkor. 
Januárban tantestületünk a tiszakürti kollégákkal és az 
óvónőkkel együtt még egy továbbképzésen is részt vett. 
Olyan mediációs technikákkal ismerkedhettünk meg, 
melyeket pedagógiai munkánk során is hasznosíthatunk. 
Február 1-jén tartottunk Nyílt Napot. Nagy örömünkre 
minden osztályban több szülő érdeklődött gyermeke és a 
tantestület munkája iránt.  

Február 4-én összevont szülői értekezleten kaptak 
tájékoztatást a megjelentek a 2013. január 1-jével történt 
iskolánkat is érintő tanügyi változásokról. 
Ebben a tanévben a tiszakürti iskola rendezte a komplex 
tanulmányi versenyt a 3., 4., 5., és 6. osztályos tanulóknak. A 
3-osok és a 4-esek csapatai a 2. és 4. helyet szerezték meg. 
Az 5. osztály csapatai 1. és 3. helyen, a 6. osztályosok 2. és 4. 
helyen végeztek. A verseny igazán jó légkörben zajlott. 
Az iskolai Farsangot a Művelődési Házban tartottuk február 
9-én. Sajnos az idén elég kevesen öltöztek jelmezbe! A 
táncverseny, a mozgásos játékok viszont nagyon jó 
hangulatot teremtettek. A szülői munkaközösség által 
szervezett program minden tekintetben megállta a helyét. A 
szervezők gondoskodtak a belépőjegyek, tombolák 
árusításáról, tombolatárgyak beszerzéséről, a büfé 
feltöltéséről, árusításról.  Ezúton is szeretnénk megköszönni 
az önkormányzati konyha, a szülők és más segítők munkáját, 
akik hozzájárultak a rendezvény sikerességéhez! 
Az 1848-as forradalom- és szabadságharc emléknapját 
március 14-én tartjuk. Hagyományainkhoz híven az alsó 
tagozatban „Szivárvány” művészeti vetélkedő, a felső 
tagozaton szavalóverseny és történelmi Ki mit tud? lesz. 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk 
rendezvényeinken! 

Otrosinka Ferencné 
tagintézmény-vezető

 
NYÍLT TANÍTÁSI NAP AZ ISKOLÁBAN, NYÍLT LAPOKKAL 

Id. Oberna Istvánné 75 éves nagymama 
vagyok. 
Férjemmel két gyermeket neveltünk fel, 
akik általános iskolai tanulmányaikat a 
csépai iskolában, a középiskolát pedig a 
martfűi cipőipari szakközépiskolában 
végezték. 
Az élet a szegény ember számára sosem 
volt könnyű, mindig keményen kellett 
dolgozni a megélhetésért, a 
boldogulásért. A mi generációnkat még 
kemény munkára szoktatták, nevelték 
szüleink. Gyermekek számára gyakori 
volt a hajnali felkelés, kihajtani az 
állatokat a legelőre, mert csak hűvösön 
legelnek. A mi gyermekeinknek is 
kijutott a munkából, a napi iskolai 
munka, a tanulás mellett el kellett 
látniuk az állatokat, s a konyhai munkát 
is, amit tudtak. A szülők eljártak 
dolgozni a Tsz-be. 
Az iskolában akkor is aktív élet folyt. A 
különböző évfordulók, ünnepek 
alkalmával a rendezvényekbe a szülők 
is bekapcsolódtak munkájukkal, 
anyagiakkal egyaránt. Községi szinten 
is csináltak rendezvényeket, melynek 
bevétele a szülői munkaközösségé lett. 
Ebből tudtak adni pl. karácsonyi, 
farsangi ajándékokra, kirándulásokra, 
év végén jutalomkönyvekre. Minden 
osztályban voltak az SzMK-nak 
aktivistái, akikre mindenkor lehetett 
számítani. Ők minden évben az 

összekötő pedagógus segítségével 
választottak elnököt, melyet ki kellett 
érdemelni. Én több éven át betöltöttem 
ezt a tisztséget. Az aktívák a 
nevelőmunkába is besegítettek! Az 
osztályban felmerülő gondokról, 
problémákról elmondták javaslataikat, 
netán családlátogatást is végeztek a 
pedagógussal együtt. 
Gyermekeim családot alapítottak, 
mindkettőnél három-három gyermek 
született, ebből öt már középiskolás, a 
legkisebb az általános iskola 2. 
osztályába jár. Betegségem miatt egy 
hónapot kórházban töltöttem, azóta is 
bottal járok. Kis unokám - Túri Márk - 
lelkendezve szaladt hozzám, s kéri: 
Mama, az iskolában nyílt tanítási nap 
lesz, szeretném ha eljönnél! Mondta, 
hogy szülei munkahelyi elfoglaltság 
miatt nem tudnak eljönni. Rosszul esne 
neki, ha senki sem jönne el. Lehet ilyen 
kérésre nemet mondani? 
Megnyugtattam, hogy ha botorkálva is, 
de elmegyek. Némi késéssel ugyan, de 
odaértem és több órán is részt vettem. 
Unokám már előre elmondta társainak, 
tanító nénijének, hogy megyek. 
Szünetekben többen is odajöttek 
hozzám, s köszöntöttek. 
Látva az órákat, a sok új 
oktatástechnikai eszközt, a változatos 
oktatási módszereket, csak ámultam. 
Mennyit fejlődött, változott az oktatás. 

Az lenne a jó, ha ezt értékelnék a 
tanulók és a szülők is, és élnének is 
vele, hogy minél nagyobb tudásra 
tennének szert, melyet társadalmunk 
építésére, szépítésére fordítanának. 
El kell fogadnunk, hogy a világ 
változik, s hogy a gyermekeknek is van 
joga. De első a kötelesség, amit 
életkorának megfelelően mindenkinek 
teljesítenie kell, s csak azután 
követelhetjük a jogot. 
A tanító néniknek elő van írva, mit kell 
megtanítaniuk, elsajátíttatni a 
tanulókkal. Öröm látni, hogy  a tanulók 
többsége ezt komolyan veszi, dolgozik 
az órán, csinálja, amit kell! Szomorú 
viszont, hogy vannak, akik nem úgy 
viselkednek, dolgoznak, ahogy az 
elvárható lenne. Inkább zavarják 
társaikat, elvonják a tanító néni 
figyelmét az érdemi munkáról. 
A gyerekekre hatással van az, amit lát, 
hall szűkebb és tágabb környezetében.  
Köszönöm az élményt, s hogy részt 
vehettem ezen a napon! 
Tisztelettel adózom a pedagógusoknak, 
a technikai dolgozóknak a jövő 
nemzedék nevelése érdekében végzett 
kitartást, türelmet igénylő 
fáradozásukat. 

id. Oberna Istvánné 
nagyszülő

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



EGYHÁZI HÍREK 
Főtisztelendő Paptestvérek, kedves Szülők, Hitoktatók, kedves 
Testvérek! 
2013 szeptemberétől, tekintettel a megváltozott állami 
törvényekre, új helyzet alakul ki az iskolai hitoktatás terén. A 
bevezetésre kerülő erkölcstanoktatással egyidejűleg lehetőség 
nyílik arra, hogy a „hit- és erkölcstan” nevű tantárgy 
választásával, melyet az előbbi helyett kötelezően választható 
tárgyként jelöl meg a törvény, órarendi kereten belül 
részesüljenek a fiatalok megfelelő felekezeti hitoktatásban. Az új 
tantárgy ez év szeptemberében az általános iskolák első és 
ötödik évfolyamában kerül bevezetésre. A többi évfolyam 
tanulói felmenő rendszerben kapcsolódnak majd be, egyelőre 
azonban a többi osztályokban az eddigi módon kell jelentkezni 
és az eddigieknek megfelelően folyik a hitoktatás. 
Felhívjuk a lelkipásztorokat, hogy élve ezzel az új lehetőséggel, 
tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy minél többen 
kapcsolódjanak be plébániájuk területén az iskolai hitoktatásba a 
hit- és erkölcstan nevű tantárgy választásával. Tegyék ezt annak 
tudatában, hogy a katekézis irányítója és „kiváltságos helye” 
továbbra is a plébánia marad, hiszen „a plébánia a 
legjelentősebb hely, ahol formálódik és megnyilvánul a 
keresztény közösség”.  
Püspöki Konferenciánk az előző hetekben hivatalosan értesített 
minden állami és önkormányzati általános iskolát arról, hogy a 
Katolikus Egyház az adott intézményben kész a hit- és 
erkölcstan oktatásának a megszervezésére. Kérjük azonban a 
plébános urakat is, hogy keressék fel személyesen vagy 
megbízottjuk útján a plébánia területén lévő oktatási 

intézmények vezetőit, és jelezzék a Katolikus Egyház részéről a 
készséget az iskolai hitoktatás új módjának megindítására. 
Plébániájukon tekintsék át, hogy milyen módon tudnak 
megfelelő számú hitoktatót, illetve hittanárt a feladatra javasolni. 
Ha nem tudnak elegendő hitoktatót, illetve hittanárt ajánlani az 
egyházmegyei hatóságnak, aki a megbízást kiadja, 
haladéktalanul jelezzék a helyzetet a hitoktatási felügyelőségnek 
vagy az egyházmegyei hivatalnak, hogy időben lehessen 
központilag gondoskodni a megfelelő személyek megbízásáról. 
Bátorítsák a szülőket, hogy éljenek a lehetőséggel, és kérjék 
mielőbb a katolikus hit- és erkölcstant gyermekeik számára, akik 
szeptemberben kezdik az 1. vagy 5. osztályt. 
Kedves Szülők! Isten rátok bízta gyermekeitek nevelését. 
Őszintén kívánjátok, hogy boldogok legyenek. Ehhez pedig 
nemcsak a fizikai jólét, nemcsak a tudományok és művészetek 
ismerete és a sport szeretete tartozik hozzá, hanem – és főként – 
az is, hogy megtalálják helyüket a világban és Istennel minél 
szorosabb kapcsolatba kerüljenek. Ennek egyik eszköze az 
iskolai hitoktatás. Ne felejtsük el azonban, hogy egyedül az 
iskolai hittanra való beíratás még nem elegendő a teljes vallásos 
neveléshez. Szükség van a családban végzett közös imádságra. 
Fontos, hogy lehetőleg közösen vegyen részt a család a 
vasárnapi szentmisén és a gyermekek időben felkészüljenek az 
első gyónásra, az elsőáldozásra és a bérmálásra is. 
A Szentlélek segítségét kérjük mindnyájatok számára, hogy a 
hitoktatás új lehetősége valóban a katolikus nevelés és a 
keresztény élet megújulására szolgáljon. 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 
ÓVODAI HÍREK 

Az újesztendő érkezésekor legtöbben „számot vetünk” az elmúlt 
évvel. Mi büszkén mondhatjuk jó évet zártunk. Kevesebb 
gyermekkel, de sok-sok feladattal kezdtük a tanévet. Jó 
hangulatban összefogva, az apróbb súrlódásokat, problémákat 
őszintén megbeszélve, megoldva végezzük munkánkat. Az újév 
átalakulásokat hozott, óvodánk fenntartója újra a Csépa Község 
Önkormányzata lett. Számunkra ez a változás kiszámíthatóságot 
és biztonságot ad, amit a költségvetési helyzetünk is megerősít. 
Az Integrációs pályázaton nyert összeg is pozitívan hat a 
gyermekek egyéni fejlesztésére. Nagy izgalommal készültünk az 
év első ünnepére, a farsangra. A nagycsoportosok álarcot 
kasíroztak, maskaráztak a kisebbek nagy örömére. 57 jelmezbe 
öltözött óvodás mókázott a farsangi délutánunkon. Sok szülő, 
nagyszülő, vendég és támogató ünnepelt velünk. Mindenkinek 
megköszönjük, hogy velünk tartott és támogatott bennünket. 
Külön is köszönjük: Dobai Attilának, Gödöllei Krisztiánnak, 
Kovács Istvánnénak, Kómár Károlynak, Zarnócz Lászlónénak, 
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezetnek, Maródiné 
Erdősi Katalinnak, Önkormányzati Konyha dolgozóinak, Szelei 
Ferencnének, Szendrei Lászlónénak, Nyáridő Közalapítványnak 
(Tiszaug), Tokaji Saroltának (Mecséna Kft), Türke Csabának és 
nejének, az óvodai szülői munkaközösségnek és nem utolsó 
sorban az óvoda valamennyi dolgozójának. 
A bőkezű adakozás eredménye: 111.920,- Ft,melyet az udvari 
játékok  fejlesztésére kívánunk, fordítani, ezzel is hozzájárulva 
az egészséges életmód fejlesztéséhez. 
A farsang végén „temettük” a telet, síppal, dobbal, 
mondókákkal, kiszebáb égetéssel kergettük a hideget. Ez idő 

alatt Bódi Alexandra Dorina főiskolai hallgató 6 hetes vizsga-
gyakorlatát töltötte Kiss Magdolna óvónő irányítása mellett, a 
Napsugár csoportban. A program sikerességéről a következő 
újságban számolunk be. 
Kérjük, támogassa adója 1 % -ával a csépai óvodásokat! Név: 
Alapítvány a Csépai Óvodásokért, adószám:18837160-1-16. 
Köszönjük. 

Havrilla Sándorné óvodavezető 
Köszönetet mondunk fő támogatónknak, Dr. Szabó Iván 
ügyvéd úrnak, aki már harmadik éve töretlenül és nagy 
szeretettel támogatja óvodánkat, óvodásainkat. Több alkalommal 
kaptunk rajz - és tisztálkodási eszközöket, játékokat, mese CD-
ket, édességet, személyes, hazavihető ajándékokat télapóra, 
melyet legtöbbször Ő adott át, a gyerekek nagy örömére. Az 
alapítvány számlájára utalt összegekből kirándulásokat 
szerveztünk (Szeged, Tiszakürt) Segítségével tudtunk vásárolni 
28 bábszínház-bérletet Kecskemétre a CIRÓKA Bábszínházba, 
így négy alkalommal gazdagodhatnak sok szép színházi 
élménnyel a gyerekek. Decemberben, karácsonyi ajándék 
helyett, 100.000,- forintot utalt a számlánkra, ránk bízta, mit 
tartunk fontosnak. Rajzeszközök és fejlesztő játékok vásárlására 
fordítottuk az adományt. A sok szép, hasznos ajándékot nagy 
örömmel, izgalommal vették birtokukba és próbálták ki a 
gyerekek. A szülők és munkatársaim nevében is köszönöm 
ügyvéd úrnak, hogy adományaival felejthetetlen élményhez és 
sok szép fejlesztő játékhoz juttatta gyermekeinket. 

Réti Sándorné óvónő

 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


