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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő testülete 2013. 
szeptember 11-én és 25-én tartott önkormányzati ülést. 
A balatonszárszói üdülő üzemeltetése egész nyáron folyamatos 
volt. „Örömmel tapasztaltam, hogy 10 % -kal nőtt az üdülő 
személyek száma. A bevétel csökkent. Ennek alapvetően nem 
nagyon örülünk, ebben az esetben igen. A csépai lakosok 
üdülése 40 % -kal emelkedett, a nekik nyújtott kedvezmény 
miatt csökkent a bevételünk. Ez azt a szándékot tükrözi, minél 
több helyi lakos jusson el a Balatonra. 12 új család volt, aki 
most üdült először a nyaralóban”- mondta Fialka György 
polgármester. 
A csónakázó tó műszaki átadása megtörtént. A képviselő 
testületnek lassan véleményt kell nyilvánítania, milyen módon 
akarja üzemeltetni a csónakázó tavat. Erről természetesen a 
Kinizsi Horgász Egyesülettel egyeztetni kell. 
A művelődési ház 15 milliós pályázata nyert. A tetőcsere 
megvalósul, aminek e munkálatai az ősszel elkezdődnek. 
A közmunkaprogram keretein belül az úthenger és a pótkocsi 
megvásárlás megtörtént.  
A Képviselő testület elfogadta a 16/2013. (IX.12.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló  1/2013. (II.28.) önkormányzati 
rendeletének módosítására. A rendelet módosítását az állami 
támogatások, az önkormányzati rendeletek, határozatok 
átvezetése indokolta. A I. féléves beszámoló megtárgyalásra és 
elfogadásra került. A Vackor Művészei Óvoda vezetője 
tájékoztatta a Képviselő-testületet hogy az óvoda nyitvatartási 
ideje 730-1630-ig tart, figyelemmel a munkába járó szülőkre. 
A Képviselő testület két fontos rendeletet alkotott meg 
egyrészt a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 
szóló 18/2013.(IX.26.)  önkormányzati rendeletét. A helyi 
népszavazást a választópolgárok 20% -a kezdeményezheti a 
helyi népi kezdeményezés benyújtásához a választópolgárok 5 
%-ának írásbeli indítvány szükséges. A másik rendelet a 
talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 19/2013.(IX.26.) 
önkormányzati rendelet. A talajterhelési díj intézményét a 
2003. évi LXXXIX. tv. vezette be, mely a környezetterhelési 
díjak egyik típusaként jeleníti meg a talajterhelési díjat. A 
talajterhelési díj fizetésére az a személy kötelezett, aki a 
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és 
hatósági engedély hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést –
ideértve a zárt szennyvíztárolót is- alkalmaz. A talajterhelési 
díj fizetési kötelezettség törvényen alapuló kötelezettség.  
A talajterhelési díj mértékét minden évben jogszabály 
határozza meg. Úgy kell a díjat kiszámítani, hogy annak alapja 
az ún. egységdíj. Ezt kell a települési területérzékenységi 
szorzóval megszorozni. A talajterhelési díj alapja a 
szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel 
igazolt, vagy mérés hiányában az átalány alapján 
meghatározott víz mennyisége. 
A fizetendő éves talajterhelési díj (TTD) = Egységdíj (E) x 
díjfizetési alap (A) x területérzékenységi szorzó (T)  
Az egységdíj a Kdt. alapján 1200FT/m3, a díjfizetési alap a m3, 
a területérzékenységi szorzó 1,5, ez alapján 1800Ft/m3 
talajterhelési díjat kell fizetni a kibocsájtónak. 
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal 
igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó 
szennyvíztárolójából elszállítottak a szennyvíztelepre.  
A 19/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet tartalmaz 
bizonyos kedvezményeket, mentességeket is:  
„7.§ (1) 90% -os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély 
kibocsátót, aki 2014. március 31. napjáig a műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.  A rácsatlakozást a 
víziközmű-szolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés 
bemutatásával kell igazolni.  
 
(2) 70% -os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély 
kibocsátót, akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves 
vízfogyasztás a 20 m3-t nem haladja meg. A díjkedvezmény 
igazolására a szolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóság 
részére megküldött éves kimutatás szolgál.  
(3) 50% -os díjkedvezmény állapítható meg annak a 
magánszemélynek, aki megfelel az alábbi feltételeknek:  
- családban élők esetén a háztartás egy főre eső átlagos nettó 
havi jövedelme nem haladja  
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
(nyugdíjminimum) 200% -át.  
(4) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a 
kibocsátót a Ktd. 11. § (2)  
bekezdésében meghatározottak szerint.  
(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági 
kibocsátót:  
a) akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik,  
b) akinek az ingatlanán a szennyvíz hálózatra történő rákötés 
csak szivattyúval oldható meg, nem köt rá a hálózatra, de hitelt 
érdemlő módon (számlával) igazolja a szennyvíz kezelés 
módját és nagyságrendjét (legalább a vízfogyasztás 70 % -a). 
A kibocsátónak a kedvezmény/mentesség érvényesítéséhez 
minden évben az önkormányzati adóhatósághoz az 2. számú 
mellékletben szereplő kérelmet be kell nyújtani.” 
A kibocsátó a talajterhelési díj fizetéséről évente, a tárgyévet 
követő év március 31. napjáig az adóhatósághoz tesz bevallást 
formanyomtatványon. Megfizetés módját a Kdt. 21/A §-a 
határozza meg: tárgyévet követő év március 31-ig és egy 
összegben kell megfizetni.  
A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, tehát még van idő 
arra, hogy a szennyvíz hálózatra rákössünk, ebben az esetben 
nem kell talajterhelési díjat fizetni. A Képviselő-testület 
közműfejlesztési hozzájárulás összegét az eddigi 250.000 Ft 
helyett 150.000 Ft-ban határozta meg. Ezzel is elősegítve, 
hogy minden lakos, aki eddig nem tette meg, rákössön a 
szennyvízhálózatra. 
Magyarország Országgyűlése 2012. november 19. napján 
tartott ülésén fogadta el az egyes törvényeknek a XX. századi 
önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával 
összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvényt 
(továbbiakban: Törvény).  
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 419/2013. 
(IX.25.) képviselő-testületi határozatával döntött a XX. századi 
önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületek 
átnevezéséről és 2013. október 1. hatállyal az alábbi utcanév 
módosításáról: 
Régi utcanév: Sallai  
Új utcanév: Kistemplom utca 
A lakcímigazolvány, forgalmi engedély cseréje, egyéni 
vállalkozás adatváltozásának nyilvántartásba vétele, a 
telepengedély, valamint a működési engedély cseréje az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. alapján illetékmentes. 
A lakcímkártyák cseréjének helyben történő 
lebonyolításában segítséget nyújt a Kunszentmártoni 
Közös Önkormányzati Hivatal Csépai kirendeltsége az 
alábbi módon: 
Az utcanévváltozással érintett lakosok, amennyiben kb. egy 
hétig nélkülözni tudják a lakcímkártyát, akkor október 
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elején leadhatják a Csépai hivatalban és csoportosan 
kicseréltetjük az okmányirodában. 
Az új lakcímkártyák előzetes értesítés alapján Csépán, a 
Polgármesteri Hivatalban lesznek átvehetők.  
Az egyes egyedi szerződések, jogviszonyok esetén (bankok, 
biztosítók mobilszolgáltatók, Magyar Államkincstár, 
Nyugdíjfolyósító, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, munkahely, a 
közüzemi szolgáltatókkal stb.) az utcanév változás 
bejelentése az érintett lakosok feladata.  
Minden három hónaposnál idősebb kutya oltása kötelező! 
A chip behelyezés díja 3 500 Ft/eb, az eboltás díja 3 000 Ft 
ebenként, melyeket a helyszínen kell megfizetni. Utóbbi díj a 
kötelező féreghajtást is magába foglalja 20 kg testsúlyig. Az 
oltatlan eb tulajdonosa 10 000 – 50 000 Ft-ig terjedő 
pénzbüntetésre számíthat! 
Tudom, hogy nagy terhet jelent a kutya tulajdonosának, de az 
állat tartójának kötelezettsége is van. A veszettség elleni oltás 
fontos járványügyi megelőzés szerepet tölt be. A veszettség 
vírus okozta fertőzéses betegség, amely állatokról emberre, a 
veszett állatok testváladékaival, főként nyálával terjed. A 
legfélelmetesebb emberi betegségek egyike. A vírus a fertőzött 
személy agyvelejébe, illetve központi idegrendszerébe jutva, 
gyakorlatilag minden esetben halálos kimenetelű 
agyvelőgyulladást okoz. 
Valamennyi melegvérű állat fogékony a fertőzésre, közülük is 
a rókák, kutyák és a farkasok a legfontosabb fertőzésforrások, 
de az erdei vadakról a macskákra is átterjedhet a betegség. 
Szarvasmarhák, juhok, sertések, kisebb rágcsálók (mókus, 
denevér stb.) is terjeszthetik. A vadon élő állatokkal, 
háziállatokkal érintkező emberek (erdészek, vadászok, 
állatorvosok) fokozott veszélynek vannak kitéve. A szigorú 
járványtani előírások, a kutyák rendszeres védőoltása, a 
hatékony humán védőoltás létezésének köszönhetően a fejlett 
országokból eltűnőfélben lévő betegség. A vadon élő állatok 
körében azonban még előfordul, így a szigorú megelőzési 
rendszabályokon nem szabad lazítani. A vírus továbbra is él. 
Erre utal az a tény, hogy az egész világon évente 15.000-
18.000 fertőzést regisztrálnak, de a védőoltások miatt csak 
néhány emberi megbetegedéssel lehet számolni évente, azok is 
mind emberi hanyagságra vezethetők vissza. 
Kaszanyiné Oberna Erzsébet 35 éves jubileumi jutalmát 
vehette át a KKÖH Csépai kirendeltségén, ahol a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 
képviseletében Dr. Hoffmann Zsolt jegyző Úr is részt vett. 
Kaszanyiné Oberna Erzsébet a 35 éves jogviszonyból, 25 évet 
töltött el köztisztviselőként. Munkáját a pontosság és precizitás 
jellemzi, szakmailag jól felkészült, kollégái körében is 
megbecsült dolgozó. Nagy teherbíró képességű, aki csendben, 

akár munkaidőn túl is, de mindig elvégzi a rábízott feladatot. A 
további munkájához sok sikert, valamint jó egészséget 
kívánunk! 
Bursa Hungarica ösztöndíj 
Önkormányzatunk ebben az évben is csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, 
hogy ezzel is segítse a csépai tanulni akaró fiatalok részvételét 
a felsőoktatásban. 
Az ösztöndíjrendszer két típusú pályázati lehetőséget kínál a 
diákoknak, mindkét esetben közös követelmény, hogy a 
pályázó csépai lakóhellyel rendelkezzen. 
„A” típusú pályázatra azok jelentkezését várjuk, akik már 
nappali tagozatos hallgatói valamelyik Magyarországi 
felsőoktatási intézménynek, és ott alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. A megítélt ösztöndíj 2014. év két félévére 
kerül folyósításra a hallgatók részére. 
„B” típusú pályázatra azok jelentkezhetnek, akik a 2014/2015. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében nappali 
tagozaton alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, egysége, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. Azok a 
diákok, akik felsőoktatási tanulmányaikat a 2014/2014. 
tanévben ténylegesen megkezdik hat egymást követő 
tanulmányi félévben részesülnek az ösztöndíjban. 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási 
rendszer: 
1. Önkormányzatunk minden sikeres pályázót havonta 4.000 
forinttal támogat 
2. A megyei önkormányzat kiegészítheti a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatást 
3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az együttes 
önkormányzati támogatással megegyező mértékben - 
maximálisan havi 5.000 Ft –egészíti ki a támogatást. 
A pályázat beadásához regisztrálni szükséges az EPER-Bursa 
rendszerben / 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palyabelep.aspx./, majd a 
pályázati anyagok feltöltése ezután lehetséges. 
Az elmúlt évi pályázatban részt vevőknek a már meglévő 
felhasználónevet és jelszót kell használniuk, vagy az elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek újat. 
A pályázati űrlapot kinyomtatva, aláírva, a kötelező 
mellékletekkel ellátva kell benyújtani önkormányzatunkhoz 
2013. november 15-ig. 

Berényi Veronika kirendeltségvezető

 
Megkérdeztem Fialka György polgármestert 

 
Csépa község önkormányzatának 
életében a 2013-as év sok változással 
indult. 
Az ÖK-ra vonatkozó törvény értelmében 
a 2000 lakos alatti települések, így 
Csépa is, „házasságra” adta fejét”. 
Önkormányzatunk Kunszentmártonhoz 
csatlakozott. 
Polgármester úr, a változásokat hogyan 
értékeled? Miben jelentett előnyt és mit 
akadályozott ez a forma? 
A csatlakozás nem az Önkormányzatot 
érinti, hanem annak végrehajtó szervét, a 

Polgármesteri Hivatalt. A Csépai 
Polgármesteri Hivatal 2013. február 
végén megszűnt 11 fővel. Március 1-
jétől állt fel a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal, amelynek 
Csépán a csépai kirendeltsége található. 
Jelenleg 6 fő dolgozik. A feladatokat 
tekintve a gyámügyet elvitték. Minden 
más viszont, itt maradt. Egy 
kistelepülésen egy hivatali dolgozónak 
nagyon sokféle feladatot kell ellátni. 
Mondhatni azt is, hogy most két 
személyre szabott munkakört lát el egy 

ember. A kunszentmártoni hivatallal 
nagyon jó a kapcsolatunk. Amiben 
tudnak, segítenek. Azonban nem szabad 
elfelejteni, hogy az ő létszámukat is 
jelentősen lecsökkentették, ezért csépai 
munkát ők sem vesznek magukhoz. 
Vannak még olyan területek, amelyek 
kisebb-nagyobb változtatása szükséges, 
idővel lehetőség szerint ezek korrigálása 
megtörténik. 
A települések fejlődése a gazdasági 
nehézségek ellenére, az állam által 
meghirdetett pályázatok útján 
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lehetséges. Csépa önkormányzata ebben 
a programban rendszeresen keresi a 
lehetőségeket. Ilyen a közhasznúak 
foglalkoztatását biztosító program, a 
földprogram, de pályázati forrásból 
került sor a csónakázó-tó kialakítására. 
Hogyan halad a csónakázó-tó 
ütemterve? 
A csónakázó tó műszaki átadása 2013. 
július 31-én megtörtént. Az átadás során 
több hiányosság merült fel, melynek a 
kiküszöbölése 2013. szeptember 9-ig 
befejeződött. 
Mikor kerül átadásra? 
A funkcionális átadása folyamatosan 
történik. A fű kikelése, a fák ültetése, a 
kiülők elhelyezése, a víz hallal történő 
betelepítése, stb. 
Hogyan biztosított a vízellátása? 
A tó vízellátása a Tiszasas-Csépa 
csatornából történik Ø90 csővezetéken. 
Jelenleg a beiszapolódás fázisában van, 
amely néhány cm-es apadással jár 
együtt. 
Ki és milyen formában kapja meg a 
felügyeleti jogot? 
Alapjában véve szabadidőpark és 
csónakázó tó a rendeltetése,- tehát 
önkormányzati kompetencia. 
Hogyan történik az üzemeltetése? 
Miután az egész beruházást a Kinizsi 
Horgász egyesület pályázta, de a terület 
az önkormányzaté, így a működtetés is 
funkcionálisan kettéválik. A horgászati 
témában, ha hal is lesz a vízben, a 
Kinizsi Horgász Egyesület minden más 
vonatkozásban az önkormányzat a gazda 
Egy bizonyos, hogy nyitva tartás módon 
üzemel úgy, mint bármelyik intézmény. 
Nem szabad olyan közprédának kitenni, 

mint a nagygödörben lévő játszóteret. 
Ahhoz ez a létesítmény túl drága. A 
gyakorlat fogja kialakítani az üzemelés 
végleges rendjét. 
A kihasználtságára mik a kilátások? 
A kihasználtsága több dologtól függ. 
Elsősorban az időjárástól. Mint minden 
szabadtéri létesítmény esetén rendkívül 
változónak gondolom. Az igazi 
hozadéka ennek a beruházásnak 
tulajdonképpen az, hogy megszűnt egy 
illegális szeméttelep, amelyet a község 
lakói hordtak össze. Az elszállítása 300 
zetor pótkocsi mennyiséget jelentett, 
mint egy 1500 m3. Ez az első lépése volt 
a periférián lévő területek 
rehabilitációjának. 
Ha turisztikáról van szó, véleményem 
szerint térségünkben csak összefogással 
lesz eredményes. Az a kikapcsolódni, 
pihenni vágyó ember, aki időt és pénzt 
szán erre, a pl. 1 hetes szabadsága alatt, 
nemcsak a lábát szeretné áztatni, hanem 
kirándulni, kerékpározni, esetleg 
horgászni vagy sportolni kíván. 
Cserkeszőlő-Tiszakürt-Csépa, megfelelő 
kerékpárúttal, teljesíthető távolsággal, 
gazdag programot kínálhat. Cserkében 
fürödni- , Tiszakürtön ott az arborétum-, 
Csépán horgászni, majdan csónakázni 
lehet. Egy ilyen összefogás csak az én 
agyamban áll össze? Lehetetlen mindez?  
Mit lehetne tenni a megvalósulásért? 
A felvetett gondolat elég régi. Évekkel 
ezelőtt a szomszédos polgármesterekkel 
gondoltuk ki, hogy minden település 
erősítse azt az oldalát, ahol egyébként is 
adottságokkal bír. Közös kiadványt 
tervezünk készíteni, amelyben ajánljuk 
egymás lehetőségeit. A vendégfogadásra 

kialakított szálláshely lehetőség is már 
ezen gondolat első lépéseként létesült. 
Ebben az évben a művelődési ház 
tetőszerkezetének felújítására11,5 millió 
forintot nyert pályázat útján 
önkormányzatunk.  
Mik a megvalósulás esélyei? 
A Művelődési Ház tetőszerkezetének 
felújítására a nyert 11,5 millió mellé az 
önkormányzatnak 3,5 milliót kell tenni. 
A munkálatok elkezdődtek. Október 
hónapban valószínű, hogy be is 
fejeződnek. 
Balatonszárszón egy üdülő a csépai 
önkormányzat tulajdonában van. Egykor 
sok vita, majd mérlegelés után az akkori 
testület a megvásárlás mellett döntött. 
Azóta nyaranként családok, baráti és 
munkahelyi közösségek töltenek ott 
néhány napot kirándulással, 
kikapcsolódással. 
Gazdaságilag hogyan minősíthető az 
egykori befektetés? 
Minősíteni nem szeretném a beruházás 
eredményességét. Azért nem, mert a fő 
cél nem a nyereség, hanem az a 
lehetőség volt, amely minden csépai 
gyerek - felnőtt számára anyagilag 
elérhető közelségbe hozta a Balatont. 
Nos, hogy szó essen az anyagiakról is, 
elmondhatom, hogy várakozáson felüli a 
szárszói eset. Gazdaságilag éves szinten 
a 2-2,5 millió bevételt hoz, sok-sok és 
egyre több csépai ember pihenését 
szolgálja. 
Polgármester úr, további jó munkát 
kívánok! 

 Kovácsné Németh Mária 

 
Szeretettel köszöntjük községünk állatorvosát: Dr. Nagy Lajost! 

Dr. Nagy Lajos 2013. augusztus 30-án vette át a gyémánt 
diplomáját Szent István Tudományegyetem Állatorvos-
tudományi Karán. Végzett diplomásait hivatásuk szolgálatában 
eltöltött sokéves eredményes munkájuk, életművük 
elismeréseként, köszöntötte a jogutód intézmény, melybe több 
évtizednyi becsületes állatorvosi munka után tértek vissza a 
jubileumi diploma átvétele céljából. Szép, és méltóságteljes 
volt a diploma átadó ünnepség, melyen családtagjai is részt 
vettek.  
Az Állatorvosi Egyetemen 61 éve végzett Doktor Úr. „Nincs 
ennek hír értéke, csak megöregedtem”- mondja kedélyesen. 
„Akkor nem volt az államnak diploma papírja, egy A5-ös lapra 
lett dokumentálva, hogy elvégeztük az egyetemet.” A nagyobb 
állattartó telepekkel rendelkező Termelőszövetkezeteket 
részesítették előnybe megyénként, ahová a friss diplomásokat 
kinevezték. 
Csépára végzett állatorvosként 1953. március 1-jén érkezett, a 
minisztérium nevezte ki az álláshelyre. „Idetettek. Mindig 
juhász szerettem volna lenni, de nem jött be.”  

Sokan örülhetünk ennek, hiszen nincs olyan csépai, aki ne 
lenne hálás a gyors és szakszerű munkájáért, akinek ne lenne 
egy-egy kedves története, ami Doktor Úr személyéhez fűződik. 
Sok-sok hajnal és éjszaka nyugalmát törte meg egy ijedt 
kopogtatás a gazdák részéről, ha beteg volt az állat és sürgős 
segítség kellett. A háztáji gazdaság állatai sok esetben a család 
egész éves megélhetését szolgálták, más bevételük nem is 
nagyon volt. Szükség volt tudására, a nap minden órájában 
való elérhetőségre. 
Megbecsülés és szeretet övezi állatorvosunkat, aki a mai napig 
aktív. Hivatása gyakorlása közben igazolta, hogy a történelem 
által ránk mért nehézségek között is lehet a szakmai és emberi 
értékeknek megfelelő olyan példás életet élni, amelyre egyenes 
tekintettel lehet visszanézni. 
Rendkívüli szorgalma, akaratereje és a reményt soha fel nem 
adó emberi optimizmusa örökös például szolgálhat 
mindnyájunk számára. Köszönjük munkáját, és jó egészséget 
kívánunk! 

Csépa Község Önkormányzata és Csépa település Lakói 
 
 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



Dr. Hoffmann Zsolt jegyző Szent István király emlékünnepén, a csépai István szobornál tartott 
községi ünnepségen elhangzott beszédét olvashatják az alábbiakban 

Hölgyeim és Uraim, Tisztelt ünneplő közönség! 
A bölcsek azt mondják: „a múlt gyökereiből táplálkozik a 
jövő, s az a nemzet, aki nem ismeri múltját, annak nem is 
lehet jövőképe”. 
 Augusztus 20-án, államalapító nagy királyunkra Szent 
Istvánra emlékezünk.  
Augusztus 20-a az egyik legősibb, magyar ünnep, Szent 
István király és a keresztény magyar államalapítás 
emléknapja. Több, mint ezer éves államiságunkat, modern 
európaiságunkat, nemzetünk egységét ünnepeljük a mai 
napon. Ez az ünnep az elmúlt ezer évben elválaszthatatlanul 
összeforrt első keresztény uralkodónk, Szent István király 
nevével. 
Szent István király azt a fundamentumot adta meg, amire ma 
is építkezünk. A szakszerű építkezés érdekében azonban is 
mernünk kell az alapot, tudnunk kell honnan jöttünk, s hova 
tartunk.  
Jókai Anna így vall erről: ”Ne féljünk élőnek tekinteni a 
múltat. Ami romlandó belőle, lemállik úgyis róla. Ami pedig 
örök, annak nincs kora és nincs halála. Aki erős, azt a múlt 
tovább izmosítja, és a jövőbe átemeli. A gyenge akaratú 
tobzódik a jelenben, a múltat elkótyavetyéli, a jövőt 
kifosztja.”Alapok nélkül nem érdemes építkezni, az 
építkezéshez, továbbépítéshez ismerni kell az eredeti tervet. 
Szent István európai látókörű gondolkodó volt, ugyanakkor 
megalapozta a keresztény magyar államot, egyházat, kultúrát. 
Ezzel biztosítva a magyarság megmaradásának lehetőségét a 
Kárpát medencében. A hazaszeretet, a nemzeti kultúra és az 
egyetemesség számára nem voltak szembeállíthatók.  
Szent István uralkodásának tapasztalatait, a követendő 
tanácsokat – erkölcsi végrendeletét – fiához, Imre herceghez  
írt intelmeiben fogalmazta meg, akit ezzel az életre, 
uralkodásra, emberségre akart tanítani. Legfőbb uralkodói 
értékként megjelölve a „Légy becsületes” követelményt.  A 
nemzet megmaradása, a folyamatos építkezés biztosítása 
érdekében többek között fontosnak tartotta a katolikus hit 
megőrzését, az egyházi rend becsben tartását, a vendégek 
befogadását és gyámolítását, azt, hogy a fiak kövessék az 
elődöket, a kegyességet, az irgalmasságot. „A türelmes 
királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig 
zsarnokoskodnak.” Tartsd mindig eszedben – írja – „minden 
ember azonos állapotban születik.” Végül: „az erények 
mértéke teszi teljessé a királyok koronáját.” Micsoda szavak 
ezek! A tanácsok ma sem vesztettek aktualitásukból, csak a 
múltat elfeledők, a múltba visszanézni nem merők nem 
akarják őket érteni, meghallani!  
De lefordítja-e valaki ezeket az üzeneteket a ma nyelvére, 
felmutatja-e, hogy melyek azok az alapvető vonások Szent 
István egyéniségében és művében, amelyeket ma meg kell 
értenünk, amelyekre szüksége van jövőnknek is.  
Szent István legnagyobb tette nem az volt, hogy megalapította 
a magyar királyságot, és, hogy ezzel Európához csatolt 
minket. Ezt az ő korában sokan megtették. Európa keleti 
szélén sorra fölmagzottak a keresztény királyságok és 
fejedelemségek. Az ő igazi nagysága abban rejlik, hogy 
szuverén módon határozta meg Magyarország helyét az 
akkori világban. Halljuk meg, vegyük észre, tekintsük 
példának azt az öntudatot, azt az önbecsülést, ahogy István 
fellépett Európában. Nem tett hűségesküt a német-római 
császárnak, egész életében kerülte a találkozást Ottó 
császárral, nehogy ez szóba jöhessen. Ez olyan függetlenséget 

biztosított Magyarországnak, amelyre abban a korban csak 
Franciaország volt képes. 
Mégis elmondhatjuk: rohanjon bárhogy a világ, fújjon 
bármerről a szél, augusztus 20-a, s benne I. István király soha 
el nem halványuló alakja mindig része volt és része lesz a 
magyar nyárnak. S nem csupán a hagyomány, a megszokás 
miatt. Államalapító nagy királyunk megvalósult életműve, a 
stabil alapokra helyezett európai állam ma ismét célként lebeg 
előttünk. De nem csupán a cél, a körülmények is hasonlóak, 
mint az államalapítás idején. 
Keressük a helyünket a nagyvilágban, Európában, s meg kell 
találnunk a közös hangot a bennünket körülvevő nemzetekkel. 
Szent István hatalmas elszántsággal, ugyanakkor végtelen 
alázattal szolgálta nemzetét. Puritán jelleme, 
megrendíthetetlen hite vezette munkájában, mely nyomán 
alakja példaként állt a későbbi korok nemzedékei előtt s állhat 
előttünk most is. 
De vajon ott van e nagy királyunk eszmeisége mindannyiunk 
szívében? Hányan tekintjük valóban szolgálatnak a közért, a 
társadalomért vállalt munkát? Ott csengenek-e a fülekben 
István király intelmei? Az eltökélt uralkodó szavai, aki nem a 
tőle függetlenül zajló politikai eseményekre bízta a saját és 
országa sorsát, noha a keresztény Európában lett volna 
jelentkező bőven, aki úgymond szárnyai alá vette volna 
újonnan született hazánkat.  
István király tetteinek ereje éppen abban rejlett, hogy 
nélkülözött mindenfajta öncélúságot, sőt ellenkezőleg: 
biztonságot, hitet, jövőképet adott az országnak. 
Mai világunk is ilyen választás elé állít valamennyiünket: 
vitetni magunkat az árral: a kijárt úton a sodrásban bízva 
várakozni, vagy nap mint nap erős hittel, akarattal harcba 
indulni közös ügyünkért, vállalni az újat vagy ahogy a Biblia 
is fogalmaz a keskenyebb, talán rögösebb utat. 
Tetterős királyunk, Szent István életútja megadja a választ, 
azt a választ, amit mindannyian ismerünk. Szavak helyett 
tettekkel, ígéretek helyett munkával állhatunk csak meg a 
vállalt feladat és embertársaink előtt. Ez augusztus 20-a és 
Szent István legfőbb üzenete a ma emberének. 
Tudom, hogy ez ma is nehéz feladat, talán még nehezebbnek 
is tűnhet, mint az államalapítás idején. De tetterős ember 
képes szembenézni múltjával és jelenével. Képes higgadtan 
mérlegelni gyengeségeit, erősségeit, és levonja a szükséges 
következtetéseket a számvetésből. A tetterős embernek 
vannak céljai, saját létfenntartásán túlmutató, magasabb rendű 
céljai, és rendelkezik a célok eléréséhez szükséges 
akaraterővel. 
Államalapító királyként, mind a mai napig páratlan 
egyéniségként, mégsem egyedül vállalkozott az embert 
próbáló feladatra. Vezetése alatt százak, ezrek, majd 
százezrek ismerték fel a nemzet fennmaradásához vezető utat, 
mely végül a magyarság virágkorát, máig meg nem 
ismételhető fejlődést hozott az ország életébe. A közösségbe 
vetett hit, a közös munka ereje az egyetlen, amely életre 
hívhatta a Magyar királyságot. 
Szent István államunk megteremtésével a legtöbbet adta a 
nemzetté rendeződött magyarságnak: az élet kenyerét. 
Nagyszerű, hogy az államalapítás ünnepe egybeesik az aratás 
végével, és az Új kenyeret is ekkor ünnepelhetjük. A kenyér a 
magyar ember számára, mindig is az életet, a megélhetést, az 
otthont jelentette. Azzal, ahogyan nemzeti színű szalaggal 
átkötött kenyérrel ünnepelünk, kifejezzük, hogy a haza és az 
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élet összekapcsolódik.  
Magyar földön hagyomány, hogy ilyenkor megszenteljük, 
megszegjük, és megízleljük az Új kenyeret, mely hitünket 

jelzi, a bizakodást, hogy jövőre is lesz kenyerünk.        
Mindannyiunknak kívánom, hogy így legyen! 
  

 
KÖZLEMÉNY 

Mint arról már értesülhettek, Németh 
Lászlóné, nemzeti fejlesztési miniszter 
2013. június 15. napjától 2013. 
december 14. napjáig Jász-Nagykun-
Szolnok megye útügyi miniszteri 
biztosának nevezett ki. Megtisztelő, 
díjazásban nem részesülő kinevezésem 
kapcsán az elkövetkezendő időszakban 
feladatom összegyűjteni és koordinálni 
településeink és a lakosság részéről 
felmerülő igényeket a közutak műszaki 
állapotának javításával kapcsolatosan. 
Az útfejlesztésekhez és -felújításokhoz 
szükséges finanszírozást döntő részben 
az Új Széchenyi Terv operatív 
programjai biztosítják. A beruházások 
fedezetét középtávon főként a megtett 
úttal arányos útdíj bevételei jelenthetik 
majd. Augusztus elejétől kezdve 
folyamatos egyeztetéseket folytatok 
megyénk járásainak polgármestereivel 
és az egyes Járási Hivatalok vezetőivel 
valamint Kovács Károllyal a megyei 
közútkezelő igazgatójával. Megyénk 

úthálózatának egy része minőségileg 
messze alul marad szomszédjainkétól, 
azonban nem feledkezhetünk meg arról, 
hogy anyagi erőforrásaink nem 
elegendőek minden út teljes 
felújítására, így mérlegelnünk kell és 
kompromisszumot kell kötnünk egyes 
esetekben. Különös figyelmet fordítok 
arra is, hogy a részleges útjavítások és 
kátyúzások minél időt állóbbak 
legyenek, ezért több ízben látogattam el 
személyesen is egy-egy javítás 
helyszínére. Bár nem egyszer vegyes 
érzelmekkel távoztam, ennek ellenére 
továbbra is úgy gondolom, hogy a 
lakosság érdekében maximális 
figyelmet érdemel az útjavítások 
minőségének ellenőrzése, hogy azok a 
mindenkori technológiai 
követelményeknek és 
szabályrendszernek megfeleljenek. 
Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési 
miniszter és dr. Völner Pál 
infrastruktúráért felelős államtitkárral 

már több alkalommal folytattam 
tárgyalást útjaink állapotáról. Ennek 
eredményeként közel 1 millárd forint 
plusz útfelújítási támogatás érkezik 
választó körzetünk kiemelten kritikus 
állapotú útjaira. Ilyen például a 
Mezőtúrt és Tiszaföldvárt összekötő 
46-os út. 
Kérem, mondja el Ön is, véleménye 
szerint térségünkben mely közutak 
állapota a legkritikusabb és aminek 
javítása nem várathat magára.  
Személyes levelemhez csatolva minden 
háztartásba el fogok juttatni egy 
kérdőívet, melynek kitöltésével és 
díjmentes visszaküldésével Ön is 
hozzászólhat közútjaink állapotához.  
A mindennapos fogadóóráim keretein 
belül továbbra is várom hívásaikat a 
20/380-0709-es telefonszámon és 
elektronikus leveleiket a 
boldog.istvan.fogadoora@gmail.com e-
mail címre. Forduljon hozzám 
bizalommal! Boldog István képviselő

                                                                      
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Születések: 
 
Nyerlucz Virgínia an: Turóczi Gabriella  
Orsós Noémi an: Orsós Melinda 
Orsós Dorina an: Orsós Melinda  
Szvoboda Péter László an: Bertalan Anita 
Márvány Martin Csaba an: Czifra Tímea 
Rostás Liliána Mária an: Ferkovics Hermina Aranka 
Szarvas Zalán an: Jakab Barbara 
Juhász Levente an: Kaszanyi Dóra 
Benus Alex Ferenc an: Benus Julianna Mária 
Gyurik Tatjána Mira an: Vincze Krisztina 
Veres Csenge Nelli an: Pugner Mária 
 

Házasságkötés: 
Türke Csaba és Polyák Marianna 
 
Haláleset: 

Lantos Lajosné /szül: Mészáros Etelka/ élt 92 évet 
Papp Józsefné /szül: Varga Rózsa/ élt 61 évet 
Sánta Istvánné /szül: Petrezselyem Erzsébet/ élt 89 évet 
Bar Károly élt 63 évet 
Jakab Mihályné /szül: Ákhim Ilona/ élt 89 évet 
Urbán János József élt 75 évet 
Berta János élt 50 évet 
Cseh Sándor élt 62 évet 
Nemes János élt 75 évet 

Hirdetés 
                                                               

                                              

Temetéssel kapcsolatos ügyek teljes körű 
intézését, ezen kívül sírkövek tisztítását, 
gránit és műkő sírok készítését vállaljuk. 
Ügyintéző:  
Diószeginé Buczkó Ildikó tel.: 06-30-526-
7423 
Végső Nyugalom Kft.Csépa Kossuth u.88. 
Éjjel-nappal hívható ügyeleti számunk: 
06-30-235-7343 
                                                                                                

Német-olasz nyelvtanítást vállalok  
telefon szám : 06-31/314-4305.  
 
ELADÓK:  
Bontatlan csomagolású tusolótálca  
7.000 Ft-ért  
15 éves jó állapotban lévő Samsung 
színes tv távírányítóval 6.000 Ft-ért 
eladó. 
Érdeklődni lehet:tel.:  06-31/314-4305.  
 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 
A 2001-ben felállított Szent István - szobor országunk, községünk jelképe. Azóta jeles ünnepünk meghatározó helyszíne a 
csépai Szent István park. A Szent István napi ünnepi megemlékezés keretében évek óta hagyomány községünkben, hogy az 
önkormányzat által alapított kitüntetések: Csépa Községért Életmű, Csépa Községért, 2013-ban első alkalommal Csépa 
Díszpolgára kitüntető cím átadására került sor.  
2007. augusztus 20-án Dr. Surányi Lajos főorvos úr emlékére és tiszteletére az ő nevét vette fel az Egészségház. Azóta is 
ünnepi keretek között megemlékezünk róla, és megkoszorúzzuk az emléktáblát. 
Az idén a Szent István napi ünnepségen Havrilla Sándorné alpolgármester méltatta a 2013-as kitüntetetteket, Fialka György 
polgármester átadta az elismeréseket. 
Posztumusz  Csépa Díszpolgára Dr. Surányi Lajos. Posztumusz Csépa Községért Életmű díjas Pataki György.  
Csépa Díszpolgára elismerést Nagy Ferenc, Csépa Községért kitüntetést  szakmai munkájáért Tassy Oszkár, Csépa Községért 
kitüntetést társadalmi munkájáért Kómár Károly vehette át. 
 

                           
            Dr.Surányi Lajosné                                            Pataki Györgyné                                               Nagy Ferenc 
 

        
                                       Tassy Oszkár                                                                                Kómár Károly 

XV. évfolyam 4-5. szám 2013. október 24. 

Csépai Napló 
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DR SURÁNYI LAJOS 
Csépa Község Önkormányzata „Csépa 
Díszpolgára” kitüntető címmel ismeri 
el, posztumusz. Dr, Surányi Lajos 
főorvos úrnak, a gyógyítás területén 
végzett több, mint négy évtizedes 
munkáját. 
1933. április 15-én született. A 
családban, baráti körben ismert volt a 
mondás, hogy húsvét előtt, 
nagyszombaton született. Az Élet Írója 
úgy rendezte, hogy 2006-ban, vagyis az 
idén is április 15-ére esett nagyszombat, 
amit már nem élhetett meg. Valaha, így 
fogalmazta meg: „Az óvodától az 
érettségiig Csongrádon tanultam” 
1953-ban érettségizett, ezután a 
Szegedi Orvostudományi Egyetemen 
szerzett orvosi diplomát./ Ma Szent-
Györgyi Albert nevét viseli az 
egyetem./ Az egyetem után, 1959-től a 
szentesi kórház gyermekosztályán 
dolgozott és a csecsemő-és 
gyermekbetegségek, valamint az 
általános orvostan szakorvosa lett. 
1964-ben került Csépára. Körzeti, majd 
háziorvosként végezte gyógyító 
munkáját. Abban az időben az 
egészségügy helyzete a községben 
meglehetősen elhanyagolt állapotban 
volt. Az épület, a felszereltség, a 
bútorzat, a műszerezettség nem volt 
megfelelő. Az akkor fiatal, lelkes, 
szakmailag felkészült orvosnak sikerült 
rövid időn belül az akkori lehetőségek 
szerint, a rendelő felszerelését 
korszerűsíteni. Az igényekhez, 
szükségletekhez, a körülményekhez 
kialakítani az orvosi-egészségügyi 
ellátást. A 60-as, 70-es években telefon, 
személyautó, gyakori buszjárat nem állt 
a betegek rendelkezésére. Szakorvosi 
ellátás Szentesen volt, így a betegek 
minden bajukkal elsősorban Surányi 
doktor urat keresték fel. Még, a 
fogfájással is. Így a fogászatot is 
megtanulta, amit, amíg az egészsége 
engedte, nyugdíjba vonulása után is 
folytatott, sok fájós fogú ember 
örömére. Ugyanígy az általános 
orvoslást. Nyugdíjba vonulása után és 
azóta is a falu orvosi ellátása nem 
zökkenőmentes. Dr Surányi Lajos 
főorvos úr több mint négy évtizedes 
orvosi pályafutása, a Csépán eltöltött 
évtizedek alatt sok-sok embernek 

nyújtott segítséget. Emlékeznek orvosi 
segítségére, gyógyító tevékenységére. 
Az egyik személyes élményem idézem 
fel. A 80-as évek elején, az akkor 
óvodás korú fiam elesett, a felső ajka 
fölrepedt. Fölkerestük a doktor urat Az 
orvosi ellátás után a fiam egy 
könnycsepp nélkül, szinte büszkén 
mutatta, hogy bajuszt kötött neki a 
doktor bácsi. A száját ugyanis össze 
kellett varrni. Hát itt kezdődik az orvos 
és ember nagysága. Valamit tud, amit 
úgy nevezünk, hogy orvostudomány, 
gyógyítás, emberség-egy személyben. 
Ebben az időszakban az óvodában, az 
óvodás gyerekek szüleinek 
rendszeresen előadást tartott. Pl a lázas 
gyerekkel kapcsolatos legelső és 
legfontosabb teendőkről, a lázcsillapítás 
házilagos teendőiről. 
A művelődési házban, téli estéken, 
diavetítéssel illusztrált előadásai 
napjainkban is megállnák a helyüket. A 
környezetvédelem kapcsán a hulladék-
tárolás fontosságát már akkor 
hangsúlyozta a doktor úr. 
1985-től az új rendelőben gyógyította a 
betegeket. 
Csépa Jász-Nagykun-Szolnok megye 
legdélibb települése, távol a nagy 
városoktól, de Dr Surányi Lajos 
főorvos úrnak köszönhetően az orvosi 
ellátás töretlenül és kiegyensúlyozottan 
színvonalas volt. /Azóta a gyakori 
orvos váltás miatt ez nem mondható el./ 
Az orvosi-egészségügyi ellátás 
személyi feltételei teljes stábbal adottak 
voltak. Csapat-munka folyt. Orvos, 
védőnő, ápolónő, asszisztens 
kiegyensúlyozott együttműködését 
jelentette. 
A kitüntetések kapcsán így vallott 
magáról: 
„Sohasem voltam politikus alkat. 
Mindig szakmai elismerésnek vettem az 
országos kitüntetéseimet, melyek 
törekvéseimet és eredményeimet 
értékelték.” 
1975-ben az Egészségügy kiváló 
dolgozója miniszteri kitüntetésben 
részesült. 
1977-ben Kiváló Egészségnevelő 
Munkáért kitüntetést vehette át. Ekkor 
kapta az ügyvezető főorvosi rangot is. 
1981 - Kiváló orvos 

1983 „Hűséggel a nép egészségéért” 
elismerésben részesült. 
1985-ben „Vöröskeresztes munkáért 
arany fokozatát vehette át. 
1996-ban Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei-díjjal ismerték el az 
egészségügyben végzett munkáját. 
1997 Szent István-napi ünnepség 
kertében Dr Botka János polgármester 
„Csépa Községért” emlékplakettet adta 
át nyugdíjba vonulása alkalmából. 
Nyugdíjba vonulásakor jól működő 
egészségügyi ellátó-rendszert adott át. 
Ezt követően a fiatal kollégákkal 
szakmai segítő kapcsolatban volt. A 
pályakezdőt szakmailag felügyelte, 
segítette. 
Dr Surányi Lajos főorvos életében a 
szakma szeretete és a család szeretete 
nagyon fontos volt. Egész életében ezt 
úgy oldotta meg, hogy egyik se menjen 
a másik rovására. Vezérfonala: az 
orvosi hivatás magas színvonalú 
gyakorlása, a család biztonságban 
tudása. 
Felesége úgy fogalmazott, hogy 
vezéregyénisége volt mindig a 
családnak. Az unokák is minden 
kérdéssel hozzá fordultak. Figyelemmel 
kísérte gyermekei, majd unokái előbbre 
jutását. 
Ember maradt mindig, minden 
körülmények között. 
Tette a dolgát nemes egyszerűséggel 
élete végéig, amíg fizikai ereje lehetővé 
tette. 
Kiváló mintáját adta annak az emberi 
mentalitásnak, akire mindig oda kellett, 
oda lehetett figyelni. Jelleme, személye 
példaértékű volt és az ma is. Vezetett és 
szolgált egy személyben. 
Félévszázadonként akad egy-egy ilyen 
ember, mint ő. A községi 
önkormányzat és a település 
valamennyi lakója nevében ismételten 
megköszönjük emberségét, 
szakértelmét, fáradhatatlan gyógyító 
munkáját.  
Doktor úr hiánya még ma is űrt hagy 
maga után. Falunk csak reménykedni 
tud, hogy egyszer még méltó utóda 
gyógyítja nem helyettesítő orvosként 
lakosait. 
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Posztumusz Csépa díszpolgára kitüntetést vette át Dr. Surányi Lajos főorvos úr özvegye, a 2013. évi Szent István napi községi 
ünnepségen. Jelen voltak családtagjai is.  Az élet úgy hozta, hogy lánya és családja, valamint fia és családja máshol él. Néhány 
év óta özvegye is. Kérdéseimmel Dr. Surányi Lajos főorvos özvegyéhez, feleségéhez fordultam. 
 
Hercike, érthető, hogy idővel úgy döntöttél, valamelyik 
gyermeked közelébe költözöl. Bizonyára nehéz döntés volt. 
A Csépán töltött több évtized életed jelentős szakaszát tette 
ki. Család és munka. Emlékszem egykori beszélgetésünkre, 
melyben felidézted azokat az időket, amikor orvos-
feleségként sokszor férjed egészségéért aggódtál. Akik 
ismerték jól tudják, milyen lelkiismeretes volt Doktor úr, és a 
napi rendelésen túl is sokszor felkeresték a betegek, hiszen 
akkor a területi ügyeleti ellátás még gyerekcipőben járt. 
Van-e még kapcsolatod Csépával, a csépaiakkal? 
Ha valaki élete legszebb és jelentős részét családjával együtt 
egy helyen - Csépán – tölti el, élete szépségeivel, sikereivel, 
néha bánatával, akkor örökre kapcsolatban marad azzal a 
hellyel, ha nem is élete végéig fizikai, de el nem felejthető 
lelki kapcsolatban. De a kedves Pintér család, Kovácsné 
Marinka, Dávidné Gizike még ma is élő kapcsolatot jelent. 
Melyek azok az emlékek, amelyek a legerősebben élnek ma 
is? 
Azok a történések, amelyek az elmúlt évek során a családi 
életünket széppé tették, és a legfontosabbak voltak, velem 
vannak örökké. 
Vittél-e magaddal olyat, ami az elmúlt évek során 
„teremtődött” és örökérvényű? 
Ki nem törölhető emlékemből, férjem élet és ember szeretete, 
gyermekeim élete, lakodalma, de a betlehemesek köszöntései 
sem. 

A község lakosságának orvosi ellátása lassan egy évtizede 
vissza-visszatérő gondot jelent. Mi volt másként, amikor 
egykor Ti úgy döntöttetek, hogy Doktor úr itt gyakorolja 
orvosi hivatását, Te pedig ügyvédi munkád? 
Amikor mi férjemmel Csépára jöttünk, egy rendezett, kis 
város benyomását keltette a település. Mindenféle üzlet, 
cukrászda, kisvendéglő saját zenekarral, de még trafik is, 
pékség, és élénk programokkal működő kultúrház volt itt. 
Szép emlékként él szívemben, a pályázat útján megnyitott 
Nyugdíjas Klub, az aranyos Berényi Pali és Báthori Laci 
bácsiék örömére. 
Lányod tanárnő, fiad orvos. Hogyan látod ezt a két pályát, 
hisz bizonyos fokig érintett vagy? Napjainkban éppen ez a két 
terület, amelyik a figyelem középpontjában áll. 
Vallom, hogy az egészségügy és az oktatás az a két terület az 
állam életében, amelyek felemelik a közösségeket, ha jól 
működnek. Ahogy a férjem mondta, ezek nem szakmák, nem 
foglalkozások, hanem hivatások. Mi örültünk, hogy 
gyermekeink így választottak! 
Köszönöm, hogy férjem halála után örök emlék állíttatott 
tiszteletére, és családunk hálája is elévülhetetlen. Amíg 
egészségem és erőm engedi, örömmel látogatok Csépára – 
haza, és kívánom, hogy újból sikeres és szerethető élettér 
legyen Csépa! 
Köszönöm Dr. Surányi Lajosnénak az interjút! Kívánom, 
hogy jó egészségben látogasson Csépára még nagyon sokáig! 
 

PATAKI GYÖRGY 
Csépa Község Önkormányzata élete 
munkásságának elismerésekén Pataki 
Györgynek posztumusz Csépa 
Községért Életmű Díjat adományoz. 
Négy évtizeden keresztül volt a csépai 
általános iskola ének-zene, fizika 
szakos tanára. Munkájában mindig 
kiemelkedően precíz, aprólékos, 
odafigyelő embernek ismerhettük meg. 
Tanítása során szem előtt tartotta a 
gyermekek minél színesebb, 
didaktikailag minél változatosabb 
fejlesztését. Gondosan előkészített 
fizikai kísérleteit, az ének órák 
változatos feladatait, a jutalom zongora 
előadásokat minden tanítvány szívesen 
idézi fel. Az iskola énekkara több 

évtizeden keresztül az Ő vezetésével ért 
el óriási sikereket. A járási, megyei  
seregszemlék állandó résztvevője volt a 
csépai énekkar, mely fellépésekre ma is 
büszkék az akkori tagok. A falu 
közösségének életét névadó 
ünnepségek szervezésével színesítette, 
és az esküvők meghitt hangulatát is az 
általa összeállított csodálatos műsorai 
tették még rendkívülibbé. Az iskola 
igazgatójaként hatalmas erőfeszítéseket 
tett az új iskolaépület felépítéséért. 
Büszke volt arra, hogy az akkori 
bürokrácia szövevényében kivívta az 
építési engedélyt, és mi több mint 30 
éve gazdagabbak lehetünk egy szép, új 
tágas általános iskolával. 

Osztályfőnökként mindig nagy gondot 
fordított a gyermekek mentális 
fejlődésére is. Napi kapcsolatot tartott 
fenn a családokkal. 
Osztálykirándulásait hatalmas 
odafigyeléssel szervezte, minden időt 
kihasználva a diákok minél 
tartalmasabb szórakozására. Már 
nyugdíjazásához közel is hatalmas 
lelkesedéssel tanította a gyermekeket a 
furulya hangszer játékára. Idősebb 
pedagógusként is nyitott volt az új 
módszerekre, lendületességével próbált 
lépést tartani a fiatalabb kollégákkal. 
Kiemelkedő szakmai munkáját 
többször miniszteri dicsérettel ismerték 
el, amire nagyon büszke volt.  

 
Pataki Györgynek posztumusz Csépáért Életmű-díjat adományozott Fialka György polgármester a 2013. augusztusi Szent 
István napi községi ünnepségen, amelyet özvegye, Pataki Györgyné tanítónő vett át. Az ünnepségen családtagjai is jelen 
voltak. 
Pataki György tanár, pedagógus, tanító. 
A szakmában ezek az árnyalatok ennyiféle személyiséget rejtenek. Mindegyikhez tudás kell, emberekkel, tudással, 
ismeretátadással - bánni. Ha ezekkel boldogul valaki, akkor az egyéniség. Az ünnepségen a Pataki Györgyöt méltató mondatok 
közben jutott eszembe, hogy amikor 2008-ban a Gyémánt-diplomát átvette, egykori kollégaként mennyi emlék jutott eszembe. 
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De amikor gyermekeim meghallották halálhírét, a részvét után rögtön történetek sorát idézték fel. Mégpedig a furulyatanulást, 
majd amikor 3-5. osztályosok voltak és a „Póni” dallal készült a kórus a minősítő versenyre, rengeteg sztori került elő. „Igen, a 
Tanár bácsi egy egyéniség volt.” 
 
Erzsike! Feleségeként, sőt kollégájaként, emberi és szakmai 
életútjából melyeket tartod a legjelentősebbeknek? 
Már gyermekkorában vonzódott a hangszerekhez. 
Tanítóképzős korában a zongora bűvölte el. Hegyi József 
ének – zene tanára mélyítette el ének-zenei tudását. Fiatal 
nevelőként megtanult harmonikán játszani úgy, hogy 4 tagú 
zenekart szervezett, bálokban, lakodalmakban zenéltek. 
Operett előadásokat mutattak be. A később, a csépai 
iskolában a zongora, harmonika mellé jött még a furulya 
tanítása, ez szakköri keretek között történt.  
A zene mellett a villamosság volt a szenvedélye. A 
honvédségnél, a híradósoknál távírászként működött. A 
villamosmérnöki pálya is vonzotta, de az élet útja az első 
végzettségénél, a tanári pályánál tartotta. Ez Szelevényen 
kezdődött. Itt a tanítás mellett az igazgató-helyettesi 
megbízatáson kívül zenekart vezetett 4 évig. 1959-től Csépán 
tanított, és hamarosan kedves szakterületeire, az ének-zenére 
és a fizikára fordíthatta minden figyelmét, amely nyugdíjba 
vonulásáig tartott. Az énekkar, a kórusvezetés végig kísérte 
pályafutását. 
A méltató beszédben sok minden elhangzott munkásságáról. 
Mi az, ami nem volt a listán, de Neked és a családnak örök 
emlék marad? 
A 60-as évek közepén Kiskunfélegyházáról kaptunk egy 
rendkívüli szakmai ajánlatot. Igen nagy volt a csábítás, végül 

férjem kijelentette: „Kis falusi gyerekként, 10 évesen sok 
hátránnyal indultam Csépáról. Ha nem lettem 
villamosmérnök, a sors pedagógusnak rendelt, e helyen 
maradok, mindent megteszek, hogy azt a szellemi 
színvonalat, amelyet elértem, itt kamatoztassam.” Így Csépán 
maradtunk, váltam csépaivá magam is. Tanári munkájában 
büszke volt arra, hogy a tanítványai problémáin igyekezett 
segíteni. A kulturális seregszemlékre a szocialista brigádok 
segítségét kérte és kapta. A fizika órákra maga készített 
eszközöket egy-egy villamossági jelenség, törvény 
„megvilágítására”. A kórusversenyekre, a kíséretre itthon 
lelkiismeretesen felkészült. Büszke volt arra, hogy egy 
szolnoki kórusversenyen az akkor már országos hírű Bottka 
Valéria és Csányi László karnagyok elismeréssel szóltak 
munkájáról és további tanácsokkal látták el.  
Az ének, a zene szeretete nem korfüggő. A templomi kórusban 
sokáig énekelt. Nyugállományba vonulása után milyen 
kapcsolata maradt a zenével? 
A zene továbbra is része maradt életének, zenehallgatás 
formájában. Azt sajnálta a legjobban, hogy munkájának 
követői nem maradtak hosszabb ideig a pályán. De a remény, 
hogy hamarosan lesz, aki folytatja, az megmaradt. 
„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan 
csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik. ” /Kodály 
Zoltán/ 

 

NAGY FERENC  
„A szerénység, mely többek közt a saját 
személy felhozását is tiltja, vajmi szép 
erény, és nagyot hibáz, ki ellene 
társadalmi körökben vét. A nyilvános 
élet mezején azonban, hol 
mindenekelőtt az kívántatik, hogy 
világosak legyünk, miszerint mindenki 
megértsen, nem annyira a 
szerénykedés, mint inkább a nyílt 
férfiúi szó azon kellék, melynek 
megfelelni kötelesség „ – int gróf 
Széchenyi István. 
Veretes szavaiból kitetszik, hogy a 
nyilvánosság és a kommunikáció a 
közéletben mindennél fontosabb. Nagy 
Ferenc szerényen, jó kedvvel, nagy-
nagy akarással, és kitartással végezte 
vállalt feladatait. Itt az ideje, hogy 
Csépa település lakossága elismerje 
életművét. 
Nagy Ferencre élete során mindig olyan 
feladat várt, amely a település 
jövőjének szempontjából alapvető 
fontosságú. A termelőszövetkezetben, a 

tanácsnál, majd önkormányzatnál, 
takarékszövetkezetnél mindig irányító 
pozíciót látott el. Beleegyezésével, és 
nem önkéntesen, hiszen elmondható, 
hogy ezekre a tisztségekre a település 
lakossága választotta. 1986-1990. 
tanácselnök, majd 1990-1991 
polgármester. 2002-2010 
alpolgármester, nyugdíjba vonulásáig a 
takarékszövetkezet vezetője.  
Megválasztották, elismerték szakmai 
tudását, emberségét. A feladat mindig 
óriási volt, a rendelkezésre álló 
eszközök viszonylag csekélyek. Ha 
kezébe vette valamely ügynek a sorsát, 
biztosak lehettünk abban, hogy sikerrel 
fog járni. Ebben segítette családja, 
elsősorban felesége. Nemcsak nyugodt, 
biztos háttér volt mögötte, hanem 
inspiráló is. Ösztönözte új feladatok 
kitűzésére és megvalósítására. 
Élete, munkássága nyitott könyv 
mindannyiunk számára. Nagy Ferenc 
életpálya példa előttünk, kitartással, 

szívós küzdelemmel dolgozott. A tartós 
bizalom amit a település lakóitól kapott, 
önmagának,- tisztségének, alázatának, 
kedvességének és nem utolsósorban 
tudásának köszönhető. 6 cikluson át 
törődött a falu sorsával.  
Igyekezett elérni, hogy minden csépai 
család emberhez méltó életet élhessen. 
A közintézmények fenntartása, civil 
szervezetek életre keltése, és 
munkájának segítése, munkahelyek 
teremtése fűződik munkájához. 
Ezer szállal kapcsolódik élete a 
településhez, és ez soha nem is 
elválasztható Tőle. Bátran állíthatom, 
hogy Nagy Ferenc egy igazi CSÉPAI 
IKON.  
A fentiek értelmében Csépa Község 
Önkormányzata „Csépa Díszpolgára” 
kitüntető címet adományoz a közélet, a 
gazdaság területén végzett életműve 
elismeréséül Nagy Ferenc részére. 
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Nagy Ferenc Csépa község díszpolgára 
Csépa díszpolgára kitüntetést adta át Nagy Ferencnek Fialka György polgármester 2013. augusztusi Szent István napi községi 
ünnepségen. 
A díjátadás előtt elhangzott méltató szavak összefoglalták életpályádat. Az átvétel után nagyon emberséges, szerénységedet 
jelző gondolatokat fogalmaztál meg, amelyeket, ha szó szerint nem is tudtam megjegyezni, de a lényege az, hogy munkád 
mindig egy közösséggel végezted, ők is részesei voltak egy-egy eredménynek. 
 
Melyek azok a döntések, amelyeket egykor sorsdöntőnek 
ítéltél, és az élet ezt igazolta? 
Az életünk folyamán számtalan döntést meg kell hoznunk, 
amelyeket csak később tudunk megítélni. A gépész 
technikum elvégzése után a kiskunfélegyházai gépállomásra 
kerültem. Nagyon jó helyem volt ott, mégis hamarosan abban 
kellett döntenem, hogy maradok-e vagy hazajövök a tsz-be, 
ahová hívtak dolgozni. Kihívást is éreztem ebben, meg a 
körülményeim is úgy alakultak–idő közben megnősültem-, 
ezért elvállaltam a műhelyvezetői munkát a Csépai Petőfi 
Termelőszövetkezetben. Tulajdonképpen ekkor és itt dőlt el, 
hogy  
Csépán fogunk letelepedni. Később a szelevényi tsz-be 
kerültem, átjártam dolgozni. 
 Hamarosan összevonták a kunszentmártoni és a szelevényi 
tsz-eket. A főiskolákról jöttek a mérnökök, s rá kellett 
jönnöm, hogy tovább kell tanulnom, ha tartani akarom a 
helyzetemet a munkahelyemen. Hosszabb tanakodás után úgy 
döntöttünk feleségemmel, hogy a három gyermekünk mellett 
is főiskolára menjek továbbtanulni. Így végeztem el a 
Mezőtúri Gépészeti Főiskolát. 1980-ban üzemmérnöki 
diplomát kaptam. Diplomával a zsebemben is csak nehezen 
lehetett megélni, a háztáji bevétele  – ami a fizetés jelentős 
részét jelentette - , két évben kiesett a jövedelmünkből. A 
lányok tanulni mentek.  
1983-ban lehetőségem nyílt magánfuvarozásra, s belevágtam. 
Nehéz fizikai munkával ugyan, de viszonylag elfogadhatóbb 
életkörülményt tudtam a családnak teremteni. Addig 
dolgoztam fuvarozóként, míg ajánlatot nem kaptam, hogy 
vállaljam el a tanácselnökséget. Ez igazán nagy lépésnek 
számított akkor is, s a felsőbb szervekkel sem volt ajánlatos 
ellentmondásba kerülni. Elvállaltam hát, és 1986-ban három 
község tanácselnökeként kezdtem dolgozni.  
Eskü kötelezett többek között arra is, hogy megfelelő 
lehetőségeket teremtve egyben tartom a községeket, de ez 
nagyon sok problémát vetett fel. Mindhárom községben más-
más körülmények voltak, másféle emberek éltek. Egyre 
feszítőbb volt a különválás kérdése. Sok megbeszélés után 
kiderült, hogy a felsőbb szervek is csak a helyi döntésre 
vártak, s hamarosan megkezdődött a szétválás hercehurcája. 
A rendszerváltás után polgármesternek választott a lakosság, 
s mindvégig támogattak az emberek az önkormányzati 
választások alkalmával is, amiért köszönettel tartozom a 
csépaiaknak. Kezdtem azonban azt érezni, hogy 
polgármesterként egyre jobban kifáradok, nehezen viselem a 
különböző atrocitásokat. Átadtam a stafétabotot, s az 
önkormányzatban tisztségviselőként maradtam az utóbbi 
évekig, míg egészségem engedte. 
 Változatos élet utamra visszatekintve, nem érzem, hogy 
különösebb csalódás ért volna, vagy én okoztam volna 
csalódást lakótársaimnak. Minden helyzetben igyekeztem 
erőmnek, képességimnek megfelelően végezni a dolgomat, 

hogy később visszatekintve se kelljen szégyenkeznem. Hát 
így sikerült.   
A politika milyen mértékben gátolt, vagy segített egy-egy cél 
megvalósításában? 
A konkrét, napi munkámba általában nem avatkozott bele a 
politika Hazakerülve, a járáson belül már többször éreztem, 
hogy akadályokat gördítenek elém. Apámat ugyanis 56-osnak 
minősítették. Amikor a pártbizottság, illetve a rendőrség 
vezetésében generációváltás következett be, mindez 
normalizálódott. Természetemnél fogva sem vagyok 
ellenkezős típus, mindig is a kompromisszumok híve voltam. 
Tanácselnökként, később polgármesterként mi volt a titkod, 
amivel véghez tudtál vinni egy elképzelést, hiszen mindenkor 
voltak és vannak más véleményt képviselők? 
Talán az, hogy nem volt titkom. Mert amiről lehetett 
beszélni, azt környezetemmel mindig szívesen megosztottam. 
Elképzeléseinkről széles körben tájékozódtam. Elsősorban  
a lakosság véleménye érdekelt, de a munkatársaimmal is 
alaposan átbeszélve vittem csak testületi döntésre, s csak 
akkor, ha kellő támogatást éreztem. A más véleményt 
képviselőknek is igyekeztem a támogatásukat megszerezni a 
cél alapos átbeszélésével. Ha mégsem sikerült, bántott ugyan, 
de haladtunk tovább a testület által meghatározott úton. 
Hogy vélekedsz? Miben tudtál segíteni a későbbiekben 
azoknak a polgármestereknek, akik Téged követtek? 
A továbbiakban is képviselő testületi tag maradtam, tehát úgy 
szólván kéznél voltam, s mindig jó indulattal próbáltam 
segíteni. Egyébként a Tiszazugi Települések Szövetsége kérte 
a Népjóléti Minisztériumot a gazdaságilag rendkívül 
elmaradott Tiszazug támogatására. Ekkor megbíztak a 
térséget érintő szociális programok koordinálásával. Nyugodt 
a lelkiismeretem, hisz amivel községünket a háttérből 
segíteni tudtam, mindazt megtettem. 
A feleséged, a családod, mennyire volt részese munkádnak? 
Támogató családi háttérben végezhettem munkámat. 
Feleségen pedagógusként igen elfoglalt volt, szerette is a 
munkáját, s természetesnek vette, hogy én is teljes odaadással 
végzem az én feladataimat. Igazán nem is tudott és nem is 
akart a dolgaimba beleavatkozni. A községben előforduló, 
negatívnak értékelhető vélemények olykor azonban okoztak 
lelki problémákat, de amikor ezeket átbeszéltük, 
nyugodtabban folytattuk tovább a teendőinket. 
Milyennek látod a mai Csépát 
Szülőfalummal elfogult vagyok, mert szeretek itt élni, 
szeretjük és ismerjük a falubelieket. Nagy bajnak tartom, a 
magyar lakosság rohamos csökkenését, aminek megállításáért 
az előző és a mostani vezetés is mindent megtett. 
A község a lehetőségeken belül infrastruktúrájában és 
szellemileg megfelelően fejlődik. 
Főleg az idegenforgalom növekedését célzó beruházások 
dominálnak, de másra csak elvétve lehet pályázni.  
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Örömmel tölt el, hogy mindig vannak olyan lelkes emberek, 
akik a különböző hagyományok, tevékenységek ápolásával 
hírnevet szereznek kis falunknak. 
Bízom a község további ütemes fejlődésében. 

Végül szeretném megköszönni mindazok támogatását, akik 
ehhez a kitüntetéshez hozzásegítettek 
Egészséget és sok örömet kívánok családod körében! 

 

TASSY OSZKÁR 
1957-ben az Egri Pedagógiai Főiskolán 
végezte el az orosz-magyar szakot. 
Friss diplomásként az első két évét 
Tiszaugon töltötte, majd 1959-től 
egészen a nyugdíjazásáig a csépai 
általános iskola tanára volt. Az orosz 
tantárgy tanítását rendkívül színesen 
valósította meg. Óráin számos dalt 
tanultak tanítványai, figyelemfelkeltő 
játékokon keresztül kerültek egyre 
közelebb a nyelvhez. A diákság 
vezetésével igen széles körű levelezési 
kapcsolatot épített ki orosz diákokkal. 
Pedagógusként kiemelkedő figyelmet 
fordított a közéleti nevelésre. Több 
évtizeden keresztül az általános iskola 
úttörő csapatának vezetője. Munkáját 
mindig fiatalos lelkesedéssel, nagy 
hozzáértéssel végezte. A közösségi 

programokat a demokratikus elvek 
alapján, a gyerekekkel közösen 
szervezte, figyelembe véve a helyi 
hagyományokat, lehetőségeket. 
Tervszerűen és következetesen 
alakította a gyermekek és felnőttek 
képzését egyaránt. Az általa 
megvalósított színes programok nem 
csak szép élményt jelentettek a 
tanulóknak, de erősítették közösséghez 
való tartozásukat is. Sok 
sikerélményhez juttatta tanulót azzal, 
hogy buzdította őket különböző 
tanulmányi versenyeken való 
részvételre. Több évben szervezett 
nyári tábort, melyek tartalmas, 
változatos programjai életre szóló 
élményt nyújtottak a diákoknak. 
Kimagasló közösségi munkájáért, az 

úttörőcsapat színvonalas vezetéséért 
kitüntetésben részesült. Kiemelkedő 
figyelmet fordított az egészség 
megőrzésére, a napjainkban oly divatos 
mindennapos testedzést Ő már több 
évvel ezelőtt próbálta beépíteni a 
diákok gondolkodásába. Éveken 
keresztül volt a helyi sportegyesület 
edzője. A sport szeretetével, 
művelésével példát adott a 
gyerekeknek. A labdarúgás kiemelt 
helyen szerepelt életében. Edzőként, 
játékosként, de szurkolóként is lelkesen 
vett részt a helyi mérkőzéseken. Csépa 
Község Önkormányzata 
munkásságának elismeréseként „Csépa 
Községért kitüntető címben” részesült. 

 
Tassy Oszkár tanár Csépa Községért kitüntetést vette át. 
Csépa Község Általános Iskolájában teljesített kiemelkedő szakmai munkájáért, mellyel jelentősen hozzájárult a település 
szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.  
A kitüntetésed egy élet munkájáért kaptad. Tanár voltál, szaktanár, és egy gyerekmozgalom vezetője hosszú időn keresztül. 
 
Egykor miért választottad ezt a pályát? Az úttörőéletről egy 
időben megoszlottak a vélemények, végül bölcsen felismerték 
az ideológusok, hogy egy gyerekközösséget jelentett, és ez 
volt az elsődleges. 
 Nagybátyám, Horpácsi Nándor tanár volt. Ő bíztatott a tanári 
pályára, látva az olvasás iránti érdeklődésemet. A polgári 
iskola után édesapám mellett dolgoztam, aki asztalos mester 
volt. Innen indultam a tanári pálya felé. Először szakérettségit 
tettem, amire Székesfehérváron készítettek fel. Majd 
elvégeztem a főiskolát Budapesten, illetve Egerben, magyar - 
orosz szakon. Tiszaugon kezdődött, majd Csépán folytatódott 
a tanári pályafutásom. Már korábban a fiatalság élére álltam, 
KISZ-titkárnak választottak, tanárként pedig az úttörőélet 
vezetésével bíztak meg. 
Mi volt a legemlékezetesebb ebből az időből? 
Sok szabadidős programot szerveztünk a gyerekeknek. Sport, 
táborozás, színdarabokat rendeztünk, a bevételből 
kirándulásra vittük a fiatalokat. Kezdetben sátorban laktunk a 
táborozáskor, pl. a MÁV üdülőben a Balatonnál. 30 
gyerekkel mentünk. A TSZ - teherautóval levitték a 
csomagjainkat, ami nagy segítség volt. A szülők adták össze 
a többit, valamelyik szülő a főzést vállalta el. Később 
kényelmesebb, korszerű táborok épültek. A Balaton mellett, 
Ábrahámhegyen úttörővezetőként önálló tábort szerveztem. 
Bükkszéken sokszor táboroztunk. Voltunk Visegrádon, 
Sopronban táborozni, itt már kollégiumokban laktunk. 
Feleségem mindig támogatott a munkámban, a táborozásokra 

is eljött, segített. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a 
léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. 
Melyik területet szeretted igazán? 
Mindkettőt. Az úttörővezetői munka és a szaktanári egyaránt 
a gyerekekre figyelést kívánta meg. Az orosz nyelv tanítása 
során sok tanítványom eredményesen és lelkesen tanulta az 
orosz nyelvet. Népszerű volt a levelezés, ez ösztönözte 
tanítványaimat a szókincsgyarapításra. Különösen a 7-8. 
osztályosok között vált népszerűvé. Az idegen nyelv 
tanulásának titka, bármilyen nyelv legyen az, a gazdag 
szókincs és a nyelvhasználat. Akadt 1-2 diák, aki a később a 
Szovjetunióban tanult. Ők biztosan elsajátították az orosz 
nyelvet. 
Mi a véleményed a jelenlegi változásokról az oktatásban? 
Az iskolák összevonásánál a területileg szomszédos iskolák 
együttműködését tartom ésszerűnek. 
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? 
Egykor a latin volt az alap, azután a német nyelvet tanulták a 
diákok. Most az angol a legnépszerűbb. Mindegyiket tanulni 
kell. Lehetőleg minél korábban. 
Nyugdíjasként mi a kedvenc időtöltésed? Mert ugye nem 
unatkozol? 
Egykor a foci, a sport tette ki a szabadidőm jó részét. Fiatal 
koromban a foci csapatban játszottam. Később edzőként 
tevékenykedtem. Nyugdíjasként is időt fordítottam a 
mozgásra. Mostanában a kertészkedés és a horgászás jelenti a 
mozgást. 
Kívánom, hogy még sokáig így legyen! 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 

KÓMÁR KÁROLY  
Ma már mindenütt rájöttek arra, hogy a 
sport nem az egyének szórakozása, 
hanem a nemzetnek önmaga iránt való 
kötelessége. 
Csépa Község Önkormányzata „Csépa 
Községért kitüntető díjat” adományoz 
társadalmi munkája elismeréséül 
Kómár Károly Sportegyesületi Elnök 
részére. 
Kómár Károly több évtizede él 
családjával településünkön. Nemcsak 
sportot szerető, hanem a településen 
élők sportolását elősegítő, támogató 
tevékenységet is végez. Nem számít 
hétvége, ünnepnap. Akkor boldog, 
amikor a sportpálya rendben van, és 
benépesíti a sportolni vágyók hada. 
Felesége biztosította a nyugodt családi 
életet közéleti munkájához. 
Az ő munkájának is köszönhetően 
labdarugó csapatunk legalacsonyabb 
osztályból –járási – a megye 

legmagasabb osztályába, minden 
osztályt egybevéve, a megye legjobb öt 
csapata közé küzdötte fel magát. 
A községi sportegyesületnek 10 éve 
elnöke, előtte vezetőségi tagként 
tevékenykedett. A Horgász 
Egyesületben 15 éve Felügyelő 
Bizottsági tag. Elévülhetetlen szerepe 
van a település színes, mozgalmas 
felnőtt, utánpótlás és diáksport életének 
kialakításában. 
A sportegyesület jelentős anyagi 
eszközökhöz jutott a pályázatok 
benyújtásával, melynek elkészítésében 
hathatósan közreműködött.  
Kómár Károly hisz a csépai sportban, a 
munkában és a fiatalokban. Így azok 
méltó képviselői a csépai 
sporthagyományoknak. A fiatalok 
azonban saját sikereiket is 
megalapozzák, edződnek, erősödnek, 
határozottabb személyiségekké válnak 

a sport és edzőjük által. Igaz ezt többen 
majd csak később ismerik fel igazán, de 
ez nem homályosítja el a szakosztály 
töretlen fejlődését, a megyében, a 
Tiszazugban kivívott elismerést, a 
kulturált feltételek helyi megteremtését. 
Mindezekben Kómár Károly 
oroszlánrészt vállalt. Csépa, sportja, 
labdarúgása nemcsak él, hanem 
erősödik is, szervezettsége, szakmai 
megalapozottsága elismerésre méltó. 
Köszönjük az évtizedek alatt teljesített 
sok-sok egyéni segítséget és anyagi 
áldozatvállalást is! 
Az elismeréssel köszönöm meg 
településünk lakossága nevében végzett 
munkád, és kívánom, hogy még nagyon 
sok évig ne hagyjon el az a szándék, 
amely településünk sportéletének 
fellendítését segíti! 

 
 
Csépa Községért kitüntetést adott át Fialka György polgármester Kómár Károlynak a Csépai Sportegyesület elnökeként Csépa 
község közösségi életének fejlesztése terén végzett kiemelkedő társadalmi munkájáért, mellyel jelentősen hozzájárult a község 
jó hírnevének gyarapításához. 
A Szent István napi ünnepi megemlékezést követően évek óta hagyomány községünkben, hogy az önkormányzat által alapított 
kitüntetések átadására kerül sor.  
Karcsi! Te a társadalmi munkában, a sportért, nevezetesen a foci népszerűsítésében nyújtott, több éves munkádért vehetted át a 
kitüntetést. A foci segítését, támogatását el sem kerülhetted volna! A pálya mellett, a sportöltöző közelében lakó emberként ez 
szinte természetes. 
 
A sportkör elnökeként mi a legfőbb teendőd? 
Az ifjúság, 110 játékos játékengedélyének, orvosi 
igazolásának ügyintézése. A meccsekre utazás, ha más 
településen van, pontos egyeztetése. A megjelenő pályázati 
lehetőségeket igyekszünk kihasználni, hiszen a pálya 
világítása, kerítése –a meglévő és remélhetőleg a további is, 
pályázati keretből tudta megvalósítani egyesületünk. Az 
utánpótlás neveléséhez a sporteszközök, az utaztatás, a 
felszerelés: mez, cipő, sípcsontvédő stb. költséges. A kapukra 
háló, pl. 90% -ban állami, és 10% egyesületi pénzből valósult 
meg. 
Melyik korosztály a leglelkesebb? 
Az U7, U9, U11 a legfiatalabbak, olyan lelkesek, hogy egy-
egy edzés után alig várják a mérkőzéseket! A fejlődés náluk a 
leglátványosabb. 
Mit kellene, lehetne tenni a sportért a faluban? 
Még több gyereket kellene kimozdítani és a pályára csábítani, 
illetve küldeni a szülőknek. A leglelkesebb gyerekeknek 
esetleg nincs meg a szülői támogatása, aki a háttérből segítse, 
ha igazolványt kell csináltatni, és a dokumentumok 
kellenének. A fényképek költsége nem a sportolót terheli, azt 

a sportkör készítteti el. Olykor a kitartás hiányzik a 
sportolóból. A sikerért meg kell dolgozni, ahhoz idő kell. 
Kitartás, rendszeresség, ez a siker titka. Ilyen fiatalokból kell 
elegendő, s akkor a felnőtt csapat tagjai valamennyien 
csépaiak lesznek. 
A focicsapat eredményes. Mit jelent ez a szint? 
A felnőtt csapat megyei I. osztályban szerepelt. A 2012/2013-
as bajnoki évadban a megyei I. osztályon belül a 2. helyen 
végzett, ami azt jelenti, hogy a megyében csak 3 csapatvolt 
jobb. A Szolnoki MÁV NB II., a Jászapáti NB III.-ban 
szerepelt, a mi osztályunkban a megyei I.-ben,  Tiszafüred 
végzett az első helyen, megelőzve bennünket.. 
Milyen cél lebeg előtted és a csapat előtt? 
Szeretném megérni, hogy bajnokok legyünk a megyében. 
Köszönöm azok segítségét, akik ennek az eredménynek az 
elérésében segítettek. A foci csapatjáték. Az eredményhez 
sok munka, kitartás, összefogás és egyetértés kell. Eredményt 
csak így érhetünk el! Eredményes sportteljesítményre 
törekszünk! 
Hajrá Csépa! 

Összeállította : Kovácsné Németh Mária 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



„SZÉP OTTHON, PÉLDÁS PORTA” 2013. ÉVI KITÜNTETETTJEI  
  A  „Szép otthon, példás porta” elismerés 2013-ban az előző évek hagyománya szerint, a Falunapon 

került átadásra. 
 
    Vincze Gábor és családja Béke u. 65/a.                                                                özv. Szabó Józsefné Béke u. 4/a. 

                                            
 
 
 

                                             
 Csetényi Mihály és felesége Béke u. 155.                                                                 Kiss János Bajcsy-Zs. u. 10. 
                                                                                                                                
                                                                                                                                   A melléklet fotóit készítette Kovács Sándor 

Kaszanyi Lászlóék Kossuth u. 68. 
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ISKOLAI HÍREK  
A csépai Petőfi Sándor Általános Iskolában az idei tanévben 
több új kolléga is segíti az oktató-nevelő munkát. Szebellédi 
Anita az első osztályosok egyik tanító nénije és a negyedikes 
napközi otthonban is neveli a gyerekeket. Tóth Csilla éneket, 
testnevelést tanít a második és a harmadik osztályban, 
valamint ő is vezet napközit ezekben az osztályokban. László 
Istvánné a negyedik osztályban több tantárgyat is tanít, illetve 
ő a negyedikesek egyik napközis tanító nénije. Brukner 
Lajosné személyében több év után ének szakos pedagógus 
fogja össze iskolánkban a felső tagozaton az ének-zene 
tantárgy tanítását és az alsós-felsős énekkart. Valamint a felső 
tagozaton működő tanuló szoba egyik pedagógusaként is 
tevékenykedik a tanárnő. Az énekkar már a tanévnyitón is 
szerepelt néhány dallal, illetve a Zene Világnapján, október 
1-jén rendezett megemlékezésünkön is énekeltek. Anita tanár 
nénitől kaptunk ízelítőt néhány mondatban az ünnep 
kialakulásáról, jelentőségéről. Ezután az énekkarosok 
előadták Babits Mihály Micimackó című versének 
megzenésített részletét, majd Beethoven Örömódáját együtt 
énekelte velük az iskola apraja-nagyja. 
Ebben a tanévben is sok programot, rendezvényt szeretnénk 
megvalósítani iskolánkban. A tanulók számára kötelezően, de 
választható jelleggel több szakkört, korrepetálást, 
tehetséggondozást is működtetünk. Az énekkaron kívül a 
pedagógusok rajz-, ÖKO-, ZUMBA-, informatika-, 
médiaszakkörrel, diák sportkörrel várják a tanulókat. A tanév 
folyamán iskolai és községi szinten is megemlékezünk 
nemzeti ünnepeinkről. Ismét lesz ősszel és tavasszal Műsoros 
Est. Továbbra is együttműködik iskolánkkal a szentesi 

székhelyű SILVER tánciskola, ők 6. osztályig tanítják 
táncolni a gyerekeket. A Kunszentmártoni Zeneiskola 
pedagógusai ének, szintetizátor, hegedű, gitár, furulya, fuvola 
és dob oktatást kínálnak tanulóinknak. 
Programjainkról, rendezvényeinkről a Csépai Napló 
hasábjain rendszeresen beszámolunk. 
Azonban a pozitív hírek mellett szót kell ejteni a 
negatívumokról is. Minden tanév kezdetén, a nyári szünet 
után el kell telnie bizonyos időnek, hogy a gyerekek 
visszaszokjanak az iskolai életbe. Mert otthon talán kevesebb 
volt a kötöttség, nem kellett annyi személyhez (gyerekhez és 
felnőtthöz egyaránt)vagy szabályhoz alkalmazkodniuk. 
Néhány tanulónál az iskolába való be- és visszaszokás 
agresszív viselkedéssel társul: verekedés, csúfolódás, trágár 
beszéd. Sajnos sok család zaklatott állapota, hányatott élete 
tükröződik gyermekük magatartásán. Sok esetben azok a 
családok vonják felelősségre az iskolát, hogy miért verekszik, 
beszél csúnyán csemetéjük, akik maguk sem tudják őt 
megfelelően fegyelmezni. Az iskolába a családból jön a 
gyermek és oda megy haza. A mi legjobb szándékú 
nevelőmunkánk sem mindig elegendő ahhoz, hogy egy 
negatív mintát átváltoztasson. Ezért közös érdekünk (az 
iskoláé és a családé egyaránt) hogy tanulóink oktatása 
meghozza a kívánt eredményeket, nevelésük pedig 
megteremje a legjobb gyümölcsöket. Ehhez kíván sok erőt, 
kitartást a szülőknek, gyerekeknek egyaránt a Petőfi Sándor 
Általános Iskola tantestülete. 

Otrosinka Ferencné tagintézmény-vezető 

 
 

Sakk hírek 
Abony - március 
1. helyezett: Multyán Bernadett, 2. Cseh 
Nóra, 3. Sárközi Soma. 
Abony - április 
1. helyezett: Oberna Dominik, Duszka 
Boglárka, 2. Laczkó Sándor, 3. Sárközi 
Soma, 4.Tóth Martin, 6.Sepesi Sándor. 
Szolnok Curie verseny április 
1. helyezett: Oberna Dominik, Laczkó 
Sándor 2. Sárközi Soma, 3. Duszka 
Boglárka, Szepesi Sándor, 4. Tóth 
Martin. 
Tiszaföldvár - április  
3. helyezett: Oberna Dominik, 4. Sárközi 
Soma, 5. Tóth Martin, 6. Laczkó Sándor. 
Kunszentmárton Márton Kupa április  
1. helyezett: Laczkó Sándor, Cseh Nóra, 
2. Multyán Bernadett, 3. Sárközi Soma, 
Cseh József, 4. Szepesi Sándor. 
Csépa Sakkörök a Tiszazug Kupáért - 
május  
1. helyezett: Cseh Nóra, 2. Őze 
Anasztázia, Multyán Bernadett, Oberna 
Dominik, Oberna Kristóf. 3. Sárközi 

Adél, Túri Márk, Sárközi Soma. 4. 
Szanda Tibor, Tóth Martin, Szepesi 
Sándor. 
Csépa Falunapi Sakkverseny  
A hetedik alkalommal megrendezett 
versenyen 33 fő vett részt, 6 
korcsoportban versenyeztek. A 
legfiatalabb résztvevő 8 éves Sárközi 
Adél, a legidősebb a 89 éves Dancsó 
Antal volt. /Tóni bácsi sok éven át 
támogatta a település sportéletét, így a  
labdarúgást is; továbbá rendszeres 
résztvevője volt a községi és járási 
sakkversenyeknek. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy az idei kupán is ilyen jó 
eredményt ért el,  követendő példát 
mutatva a  fiataloknak. / A jó hangulatú 
versenyen a résztvevők izgalmas partikat 
játszottak, ismerkedtek egymással, 
felidézték a múlt eseményeit. Szép 
emlékekkel gazdagodva készülnek a 
jövő évi Falunapi Sakkversenyre. 
1. helyezett: Őze Anasztázia, Oberna 
Kristóf, Oberna Dominik, Cseh Petra, 

Pillár Richárd, Cseh Nóra, Szepesi 
Nikolett, Cseh József, Szántó Ildikó, 
Zarnócz Sándor, Dancsó Antal. 
2. helyezett: Halmai Gréta, Papp 
Levente, Tóth Martin, Palotai Anna, 
Marsinszky Zoltán, Multyán Bernadett, 
Gyóllai Nikolett, Makula György, 
Molnár Nikolett, Sajó Gergő, Lantos 
József,  Samu László. 
3. helyezett: Sárközi Soma, Nacza Ivett, 
Túri Mark, Sárközi Soma, Berényi 
Tamás, Papp Dániel, Szepesi Sándor, 
Berényi Róbert. 
Kunszentmárton Szent István 
Sakkverseny - szeptember 8. 
Serdülők: 1. Oberna Dominik, 3. 
Sárközi Soma, 4. Laczkó Sándor, 5. 
Tóth Martin. 
Ifjúsági: 1. Cseh József, 2. Multyán 
Bernadett, 3. Cseh Nóra, 4. Szepesi 
Sándor. 
Felnőtt: 1. Sajó Gergő, 2. Zarnócz 
Sándor 

Csetényi Mihály 
 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



„ŐSZIKÉK” ESZI NYÍLT NAPJA  
„A fa a szél kihívásaira gyökereivel 
válaszol” 
   Csépa községben azért szervezték 
meg az idősellátást az 1990-es években, 
hogy szüleinkről, a gyökereinket jelentő 
idős generációról megfelelő módon 
gondoskodhassunk. Sokat elárul a 
településről, hogy hogyan látja el ezt a 
munkát, az évről évre nagyobb létszámú 
alap-és szakellátást. 
Már hagyománnyá vált hogy 
összejövünk, kifejezzük tiszteletünket, 
hálánkat, megbecsülésünket és 
szeretetünket azok iránt, akik hosszú, 
munkában töltött évek után köztünk élik 
végig nyugdíjas éveiket. 
 Röviden az ellátásról, és 
tevékenységeinkről: 
Alapellátás esetében házi 
segítségnyújtás és szociális étkeztetés, 
szakosított keretek között pedig ápolást-
gondozást nyújtó idősek otthona 
működik. Így látunk el a faluban 104 
gondozottat, itt az intézményben pedig 
21 bentlakó idős embert. 
Az ellátottak köre kiterjed Csépa község 
szociálisan rászorulóira, akik a saját 
otthonukban és lakókörnyezetükben 
önálló életvitelük fenntartásában, 
egészségi-mentális állapotukból, vagy 
más okból származó problémáikra 
segítséget kérnek. 
Azért indul naponta reggelenként 
munkába 6 szociális gondozó, hogy 
segítséget nyújthasson a gondozottak 
háztartási dolgaiban, egészségi 
problémáiban, kapcsolatot tarthasson a 
hétköznapokban, ajtót nyisson az 
egyedül élő emberre, intézhesse a 
bevásárlást, mosogatást, takarítást, 

hivatalos ügyeiket, kertet gondozzon, 
füvet nyírjon, beszélgessen, 
meghallgasson, sok estben életet és 
szeretetet vigyen a házakban a 
lakókhoz, falubeliekhez. 
Napi egyszeri meleg ételt tudunk 
nyújtani, ehhez gépjármű és egy 
főállású sofőr áll rendelkezésre. 
Kapcsolatot tartunk az Önkormányzati 
Konyha vezetőjével, próbáljuk a 
legválasztékosabban összeállítani a napi 
menüt, abból a 262 Ft nettó normából, 
ami rendelkezésre áll. 
Ellátási díjaink szociális rászorultságtól, 
jövedelemtől függően, valamint a 
2/2007 ( III.23 ) önkormányzati rendelet 
alapján: a szociális  étkeztetés 280 - 470 
Ft-ig terjed, az igénybe vehető 
kiszállítási díj:110 Ft, -a házi gondozás 
180 Ft-300 Ft-ig fizetendő. 
A bentlakásos rész egy külön világ,.21 
gondozott él itt. Őket 5 gondozónő 
ápolja 12 órás műszakváltással, 
mentálhigiénés asszisztensi és 
gondozott ügyintézői feladatokat lát el 1 
alkalmazottunk és a konyhán főállásban 
foglalkoztatunk 1 dolgozót. Ő segít a 
szociális étkeztetés lebonyolításában is. 
Hétvégén megosztjuk a munkát. 
Mindenkinek van bőven lehetősége a 
besegítésre, hogy ne csak 1 nővér 
legyen egyedül ennyi gondozottra. Sok 
a szervezendő feladat, a  napi probléma. 
A térítési díj az idén 76000ft, ebből 
biztosítjuk a kötelező gyógyszereket, az 
élelmet és az ellátás egészét. 
Naponta mosunk, fürdetünk, orvost 
hívunk, a betegszállító nálunk jól ismert 
vendég, az egészségház szakdolgozói 
pedig inspekciósok a mi otthonunkban. 

A mindennapokat megélni sem kis 
feladat, rengeteg a beteg,a mentálisan 
rászoruló, a törődést, kapcsolatot 
igénylő ember. Az otthont élettel kell 
betölteni, csak így élhet itt valódi 
családtagként az idős ember. 
Mindannyiunknak feladata biztosítani, 
hogy ne érezzék magukat egyedül, és 
szeretettel vegyük körül Őket nap, mint 
nap. 
Mi, dolgozók és gondozottak furcsa 
emberek vagyunk. Tudunk örülni, sírni, 
dühöngeni, de legfontosabb, hogy 
szeretni tudunk. A szeretet pedig 
végtelen, határtalan. 
A világ összes dolgai, anyagai között a 
szeretetnek van a legnagyobb teherbíró 
ereje, kötőképessége ember-és ember 
viszonyban. Ezért viselünk el mindent, 
hidalunk át gondokat. Önmagát becsüli 
meg minden nemzedék azáltal, hogy 
tudomásul veszi; a világ nem vele 
kezdődött. 
Önök, kedves gondozottaink építették 
számunkra azt a jelent, amiben a mi 
generációnk egy újabb nemzedék 
jövőjét alapozhatja meg. 
Mindennapi munkákhoz az elődök 
példáiból merítünk erőt, hitet és 
bátorságot. 
Sokan azt mondják az idősek közül, 
hogy megették már a kenyerük javát! - 
Ezt én így fogalmaznám: Megtették, 
amit várt tőlük a család, most már a 
pihenés éveit töltik. 
Aktívan és passzívan, anyagi 
gondokkal, gyengülő egészséggel, a 
gyerekek, unokák nyújtotta örömmel 
morzsolgatják lassabbodó tempójú 
napjaikat. 

Sík Sándor : A legnagyobb művészet tudod mi? 

Tenni vágynál, s tétlen maradni, 
igazad van, mégis hallgatni. 
Soha nem lenni reményvesztett. 
Csendben hordozni a keresztet: 
Irigység nélkül nézni másra, 
ki útját tetterősen járja. 

Kezed letenni az öledbe, 
s hagyni, hogy gondod más viselje. 
Hol segítni tudtál régen, 
bevallani alázattal, szépen, 
hogy arra most már nincs erőd, 
nem vagy olyan, mint azelőtt. 
Így járni csendesen, vidáman 
Istentől rádrakott igádban. 

 
Engedjék meg, hogy köszönetet 
mondjak az Élet az Éveknek alapítvány 
vezetőségének, akik anyagi támaszai 
életünknek. A Képviselőtestületnek, 
hiszen döntéseikkel és hozzáállásukkal 
tudunk nehéz helyzetünkből előbbre 
jutni. Hála és köszönet a GAMESZ 
gyors, segítőkész munkájáért, ami az 
intézményünk technikai életét 
megkönnyíti. A gyógyszertár 

megfinanszírozza a havi 
gyógyszerkeretet, rugalmasan rendel és 
kiszolgál bennünket. A körzeti orvos 
nagy teherbírással, türelemmel jön 
betegeinkhez, bármikor hívjuk. 
Asszisztensei a hétköznapokban 
rengeteget segítenek, szoros 
együttműködésben állnak helyt 
problémáinkban. A gyógyászati 
segédeszközök forgalmazói is rugalmas, 

tág látókörű, jó kapcsolattal rendelkező 
szakemberek. Jó szívvel gondolunk 
rájuk! 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
Mindazoknak, akik megtisztelték 
rendezvényünket és azoknak, akik 
segítséget nyújtottak a lebonyolításában, 
valamint részt vállaltak a műsorból 
 
Dobainé Nagy Éva intézményvezető
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EGYHÁZI HÍREK 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

ORSZÁGOS LELKIPÁSZTORI INTÉZETÉNEK KIADÁSA FOLYTATÁSSAL 
A KATOLIKUS EGYHÁZ ZSINATI TANÍTÁSA A SZENTSÉGEKRŐL 

Felnőttek, fiatalok, gyermekek 
katekumenátusa (keresztelése, első 
szentgyónása, elsőáldozása, bérmálása) 
Gyakran előfordul, hogy felnőttek, 
fiatalok felfedezik, hogy Isten létezik; 
felfedezik Krisztus tanításának vagy a 
katolikus Egyháznak szépségét, erejét, s 
szeretnének maguk is Jézus követőjévé 
válni: szeretnének megkeresztelkedni, 
elsőáldozáshoz járulni. Hasonlóan 
gyakori, hogy olyan szülők, akiket 
korábban nem vonzott a kereszténység 
vagy eltávolodtak attól, egyszerre 
találkoznak Jézussal, s szeretnék 
nagyobbacska gyermekeiket is 
vallásosan nevelni. Ismét máskor 
házasságra készülő fiatalok szeretnének 
megkeresztelkedni, elsőáldozáshoz 
járulni. 
Mi az útja, ha felnőttek, fiatalok, 
gyermekek meg szeretnének 
keresztelkedni, első gyónáshoz, 
elsőáldozáshoz, bérmáláshoz akarnak 
járulni? Egyesek azt szeretnék, hogy 
mihelyst ők pl. a keresztséget kérik, a 
lelkipásztor azonnal szolgáltassa ki azt. 
Esetleg hivatkoznak arra, hogy az ő 
gyermekkorukban vagy egy másik 
plébánián szó nélkül vagy kis 
előkészítéssel megkereszteltek, 
elsőáldozáshoz engedtek valakit. 
Mit mond a Katolikus Egyház? Amikor 
valaki megkeresztelkedik – hasonlóan 
ha áldozik vagy bérmáláshoz járul – azt 
jelzi, hogy új életet akar élni, Jézus 
törvényei szerint a keresztények 
közösségében. Isten ehhez adja a maga 
erősítő és megszentelő-felszentelő 
segítségét, kegyelmét. Az Egyház 
meghív minket, hogy vegyük komolyan 
Istent és az Egyházat, akinek a szentség 
vételével átadjuk életünket, hogy 
vegyük komolyan önmagunkat, 
döntésünket: és ha igent mondunk 
Istennek, akkor azt éretten, felkészülten 
mondjuk ki. Vagyis az Egyház azt 
mondja: Aki a szentségekhez járul, 
annak jól fel is kell készülnie erre: hogy 
a szentségek felvétele ne csak szép 
ünnepség legyen, hanem valóban az 
élet átadása Jézusnak, az Egyháznak. 
(Egyházi Törvénykönyv =ETK!! 843/2. 
kánon; vö.840. kánon) 
Az elmúlt évszázadokban, Európa 
országaiban a társadalom és az egyes 
emberek életét átszőtték a vallási 
ünnepek, szokások. Természetes volt, 
hogy amikor megszületett a gyermek, 
megkereszteltették, a kisiskolást 
elsőáldozáshoz vitték, a nagyobbakat 
bérmáláshoz. Ekkoriban azonban a 

gyermekek számára természetszerűen 
biztosítva volt a vallásos környezet, a 
vallásos nevelés a családban és a 
társadalomban. A mai világban a vallás 
helyzete más. Sem a társadalom, sem a 
család nem biztosítja automatikusan a 
keresztény nevelést. Így a Katolikus 
Egyház hangsúlyozottabban 
kötelességének érzi, hogy segítségére le 
en a szentséget kérőknek a 
kereszténység elmélyítésében; s azok 
egy komolyelkészülés után járuljanak a 
keresztséghez vagy más szentséghez... 
A FELNŐTTEK SZENTSÉGEINEK 
TÖRTÉNETE 
Jobban megértjük mit jelent a 
keresztséghez, bérmáláshoz, áldozáshoz 
járulni, ha megismerjük e szentségek 
történetét. Röviddel Jézus halála után a 
kereszténység hihetetlen sebességgel 
terjedt el a Római Birodalomban, bár a 
császárok véresen üldözni kezdték 
azokat, akik elhagyták a pogány 
vallásokat és Krisztus követőjévé 
lettek. - Mi volt a megtérések oka? A 
korabeli írások ismételten beszélnek 
erről: A megtérők azt vallották, hogy 
Jézus tanításában a legszebb, 
legemberibb és legistenibb tanításra 
találtak... Megtapasztalták, hogy ha 
Jézus szerint rendezik be életüket – 
olyan emberek közösségében, akik 
ugyancsak Jézust követik – ez a 
legnagyobb, legszebb lehetőség 
számukra. 
Jézus melletti – életre-halálra szóló – 
döntésük jele volt a keresztség 
felvételének kérése, amely kifejezte, 
hogy új életet akarnak kezdeni Jézussal, 
a keresztények közösségében. A 
keresztségre való felkészülés több évig 
tartó időszakát és rendjét 
katekumenátusnak hívták. Mi is volt 
ez? Aki jelentkezett keresztségre, azt 
meghívták a keresztények közösségébe, 
hogy mindenekelőtt ismerkedjék meg 
Jézus tanításával, a keresztények 
életével (ez volt az un. 
prekatekumenátus ideje), s ezek után 
döntse el, hogy valóban akarja-e 
követni Jézust, s akar-e az Egyház 
közösségéhez tartozni. Ha ily módon az 
érdeklődőben egy idő után valóban 
megerősödött a vágy, hogy meg akar 
keresztelkedni, az Egyház felelősei 
megvizsgálták kérését. Ha érettnek 
találták, egy ünnepélyes istentisztelet 
keretében „befogadták" őt a 
közösségbe, s felvették a „hitjelöltek", a 
katekumenek közé. Ekkor kezdődött 
számára a katekumenátus időszaka. 

A katekumenátus 1-3 évig tartó közös 
lelki felkészülés volt. A hitjelöltek 
ezalatt ismerkedtek Jézus tanításával, a 
keresztény közösség életével, s maguk 
is „gyakorolni kezdték" a keresztény 
életet: a bűnbánatot és megújulást, az 
imádságot, a felebaráti szeretet (pl. az 
ellenség szeretetét vagy a betegek, a 
megvetettek szolgálatát), a fájdalmak 
örömteli hordozását, a Krisztusról való 
tanúságtételt; és azt, hogyan kell 
elviselni és javítani a keresztény 
közösségben is előforduló hibákat. 
A katekumenátus vége felé a helyi 
Egyház megbízottjai megvizsgálták, 
vajon egy-egy hitjelölt megfelelően 
előrehaladt-e a jézusi élet jelzett 
gyakorlataiban. Ha igen, akkor 
nagyböjt első vasárnapján a 
„kiválasztás" liturgiájában a 
közösséggel együtt imádkoztak értük, 
mint olyan "kiválasztottakért", akik a 
következő húsvétkor a szentségekhez 
fognak járulni. Majd húsvét éjszakáján 
megkeresztelték őket, ugyanakkor 
megbérmálkoztak és szentáldozáshoz is 
járultak. 
A keresztelendőt alámerítették a vízbe. 
Ez azt jelezte, hogy megbánja bűneit, és 
új életet akar kezdeni; illetve, hogy 
meghal benne az önző „régi ember", és 
egy új, jézusi ember születik meg. 
A bérmáláskor megkenték őt krizmával 
(olajjal). Ez jelezte, hogy ezentúl 
Krisztus küldötte, az Egyház tanúja, 
apostol lesz a világban. 
Az áldozásban magához vette a kenyér 
és bor színe alatt Krisztus testét és 
vérét, együtt az egész közösséggel. Ez 
jelezte, hogy Jézussal egyesülten akar 
élni, az Egyház közösségében, és részt 
vállal Jézus megváltó 
keresztáldozatában. 
A szentségek vételével a „hitjelöltek" 
az Egyház felnőtt tagjává lettek. De 
ezután is volt még egy időszak (a 
misztagógiának, vagyis a hit elmé-
lyítésének ideje) amely a 
katekumenátushoz tartozott: A 
megkereszteltek keresztszüleik és a 
közösség segítségével ekkor tették 
"első lépéseiket" az Egyház felnőtt 
tagjaiként. Ettől kezdve vettek részt 
teljes joggal és cselekvő részvétellel az 
Egyház minden liturgiáján: ettől kezdve 
járultak rendszeresen gyónáshoz, 
áldozáshoz; s új odaadással gyakorolták 
egyéb az egyháztagsággal járó – 
feladataikat: az apostolkodást, a 
szegények gondozását stb. 
(Folytatás következik!) 
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50. ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 
A csépai általános iskola 1963 évben 
végzett tanulói 2013. július 27-én 
tartottuk az 50. éves osztálytalálkozót. 
A tanulók és hozzátartozói 14 órakor 
találkoztunk a temetőben, ahol 
megemlékeztünk az elhunyt 
tanárainkról és osztálytársainkról.  
Koszorúkat helyeztünk el azok sírjánál, 
akik a csépai temetőben nyugszanak.  
Szombathelyi Ernő osztályfőnökünk, 
Pataki György tanárunk, valamint volt 
osztálytársaink Botka Sándor, Galvácsy 

Mihály, Oberna László, Olajos 
Erzsébet, Tercsi Irén, Szántó Antal  
sajnos korán eltávoztak közülünk. 
Az önkormányzati konyhán bankettet 
rendeztünk, ahol késő éjszakába 
nyúlóan idéztük fel a régi szép 
emlékeket.   
A találkozóra 30 végzett diák 
jelentkezett, de szomorúan vettük 
tudomásul, hogy nem mindenki tudott 
megjelenni, de voltak olyanok is, akik 
ígéretük ellenére sem jöttek el, amit 

nagyon sajnáltunk.  Nagy öröm volt 
számunkra, hogy több új arcot is 
láthattunk, akik a 45. éves találkozón 
nem vettek részt. Voltak olyan 
pillanatok, amikor gondolkodni kellett, 
hogy Te ki is vagy. Nehezen, de azért 
vissza tudtuk idézni a régi arcokat. A 
találkozón olyan osztálytársak is 
megjelentek, akik egy – két évet jártak 
velünk, mert időközben elköltöztek a 
faluból.  

Az osztály névsora: 
Nagy Mária,  Áchim Julianna, Lovas Irén, Sajó Ilona, Almási Viktória, Cseh Ibolya, Buczkó Rozália, Varga Mária, Légrádi 
Margit, Dékány Erzsébet, Kalcsú Margit, Vincze Piroska, Szénáczki Ilona, Kurenda Eszter, Balog Mária, Szín József, Nagy 
Péter András,+ Óberna László, Lakatos Sándor, Szombathelyi András, Óberna István, Bíró József, Szvoboda Gyula, Baumann 
Zoltán, +Szántó Antal, Boldizsár Károly, Nagy István, +Botka Sándor, Szabó János, Kecskés László, Horpácsi László, 
Paczolay Sándor, +Galvácsi Mihály, Móna Sándor, Palotay Sándor  

Lejegyezte: Boros Zoltán (született: Baumann Zoltán) 
A megjelent osztálytársak 
Bal alulról 1. sor Nagy Péter András, Lakatos Sándor 
2. sor Boros Zoltán (szül: Baumann) Paczolay Sándor, Túri Éva, Halász Zsuzsanna, Légrádi Margit, Áchim Julianna, Buczkó 
Rozália, Szénáczki Ilona, Cseh Ibolya, Pataki Györgyné tanárunk, Kurenda Eszter,  
3. sor Szombathelyi András, Kecskés László, Boldizsár Károly, Horpácsi László, Móna Sándor, Kalcsú Margit, Lovas Irén, 
Fóktener Anna, Varga Mária 
4. sor Óberna István 

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL CSÉPA 2013 
A csépai hagyományőrző tánccsoport élete szürettől szüretig 

A tavalyi szüreti bál óta eltelt egy év 
most is események sokaságában 
bővelkedett. 2012. őszén, a tiszaugi 
Szőke Tisza otthon lakóit 
szórakoztattuk pergő táncunkkal. 
Szilveszterkor vidám hangulatú bál 
keretében búcsúztattuk az óévet. 
Tavaszi első programunk a márciusi 
vadászbál volt, amit már nagyon 
vártunk. Májusban meghívást kaptunk 
Csongrádra, nevezetesen a Széchenyi 
úti óvodába. A gyermekközönség 
mindig nagyon hálás, őszinte tapssal 
köszönték meg fellépésünket. Egyik 
legjelentősebb programunk volt a 
csépai falunap. Ezen a jeles eseményen 
mindannyian részt vettünk, a 
versenyekre beneveztünk, este pedig 
táncunkkal szórakoztattuk az érdeklődő 
közönséget. Másnap indultunk tíz napra 
a Balatonszárszóra, a csépai focicsapat 
néhány tagjának kíséretében. 
Kiemelnénk Fialka György 
polgármester úr támogatását, melyet e 
rendezvény keretei között tisztelettel 
megköszönünk. A nyár folyamán a 
tiszaugi falunapon is szerepeltünk, 
melyen a fiatalok töretlen aktivitással 
ropták a táncot. Augusztusban a csépai 
Egyesített Szociális Intézmény lakóinak 
táncoltunk. Szeptemberben Nagyrév 

volt a következő állomásunk, ahol 
szüreti bálon és felvonuláson léptünk 
fel. Október 4-én délelőtt igen kedves 
közönséget kápráztattunk el. A csépai 
Vackor Művészeti Óvoda 
meghívásának tettünk eleget. Szívet 
melengető volt látni az izgalomtól 
csillogó gyermekszemeket, a népi 
ruhába öltözött apóságokat, akik együtt 
táncoltak velünk. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy községünkben a 
hagyományápolás már óvodáskorban 
elkezdődik. Október 19-ére meghívást 
kaptunk a tiszaugi szüreti bálra és 
felvonulásra. A vidéki fellépéseinket az 
önkormányzati támogatás segítségével 
fedeztük. Ahová meghívást kaptunk, 
mindenhová elmentünk. 
Tánccsoportunk tagjai között már 
vannak dolgozó felnőttek, még 
általános iskolában tanuló gyermekek, 
akiket a tánc szeretete, a 
hagyományőrzés, a sok-sok közös 
program összetartó csoporttá kovácsolt. 
Alapító tagjaink hosszú évek óta 
öregbítik Csépa község hírnevét. 
Büszkék lehetünk az ifjú bíró párra, 
akik már a tavalyi szüreti bálon is 
megmutatták tehetségüket. 
Köszönetemet kívánom kifejezni, 
Maródiné Erdősi Katalinnak és 

Szvobodáné Papp Beátának, akik a 
péntek esti vacsorát készítették.  
Továbbá elismerésemet kívánom 
kifejezni a csépai Önkormányzati 
Konyha dolgozóinak, kiemelten 
Zarnócz Lászlóné Ica néninek. Ők a 
finom gulyásleves ebédről 
gondoskodtak a felvonulás napján. 
Az ízletes vacsorát Kengyel László és 
Czuczi Róbert készítette. Köszönet 
illeti a megbízható segítségeinket, akik 
már tegnap délután a főzés 
előkészítésében szorgoskodtak. Név 
szerint: Bori Jánosné, Pölös Eszter, 
Túri Istvánné, Kissné Talmácsi Mária, 
id. Pintér Lászlóné, Banka Andrásné, 
Beri Róbert. 
Ezúton szeretném megköszönni a 
kocsisok, fogathajtók, énekesek 
munkáját. Külön köszönetet szeretnék 
mondani Sindel Lászlónak, aki évek óta 
töretlen aktivitással, szívvel-lélekkel 
támogatja munkánkat. 
Köszönöm Csépa község táncosainak 
produkcióját, akik egész napi táncukkal 
színesítették, emelték a rendezvény 
színvonalát.  
Ebben az évben is nagyon sokan 
támogatták rendezvényünket anyagi 
segítséggel, tombola tárgyakkal és saját 
kétkezi munkájukkal. A Községi 
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Önkormányzat az Alapítvány Csépa 
Községért civilszervezet pályázati 
támogatása útján 140 000,- Ft-tal 
segítette a szüreti bál megszervezését. 

Évek óta rendszeres támogatónk dr. 
Nagy Zoltán, a Phoenix Mecano Kft. 
ügyvezető igazgatója. Tisztelettel 
köszönjük a segítségeket 

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm 
rendezőtársaim több hónapja tartó 
fáradhatatlan, kitartó munkáját

 Lantos Krisztina, Kiss Edina, Kocsis Brigitta  szervező 
Támogatóink, segítőnk: 
CSÉPA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
ALAPÍTVÁNY CSÉPA KÖZSÉGÉRT 
FIALKA GYÖRGY polg. 
HAVRILLA SÁNDORNÉ alpolgárm. 
BERÉNYI VERONIKA kirendeltségvez. 
NAGY FERENC és NEJE  
DR. NAGY ZOLTÁN Phoenix Mecano 
EGEDI LÁSZLÓ és NEJE  
ÖNKORMÁNYZATI KONYHA  
CSÉPAI POLGÁRŐR EGYESÜLET  
TAKARÉKSZÖVETKEZET CSÉPA  
KUNSZENTMÁRTONI  RENDŐRK .  
RENDŐRSÉG CSÉPA  
TÓTH G. KRISZTINA  
SINDEL LÁSZLÓ  
DOBÁKNÉ DEÁK ÉVA  
MÉSZÁROS MÁRIA  
TÖRŐCSIK ZOLTÁN  
MARÓDINÉ ERDŐSI KATALIN  
KISS MAGDOLNA  
BUJDOSÓ GÉZA  
SAJÓ ISTVÁN  
KÓMÁR KÁROLY  
ZARNÓCZ LÁSZLÓNÉ  
VELŐ LÁSZLÓNÉ  
HARMATOS JÓZSEFNÉ  
ID. PINTÉR LÁSZLÓNÉ  
PINTÉ R LÁSZLÓ  
KOVÁCS SÁNDOR  
IFJ. BÍRÓ JÓZSEF 
KISSNÉ TALMÁCSI MÁRIA  
TALMÁCSI JÓZSEFNÉ  
KISS ISTVÁN  
BORI JÁNOSNÉ  
PÖLÖS ESZTER  
ID. OBERNA ISTVÁNNÉ  
OBERNA ISTVÁN  
GÖDÖLLEI KRISZTIÁN Kínai bolt 
SZENDREI LÁSZLÓNÉ  
RÉTI JÓZSEF és RÉTI JÓZSEFNÉ  
FEJEDELMI PÉKSÉG  
JAKAB ANDR ÁS  
NAGY ILONA  
BUDAI ANTALNÉ  
BANKA ANDRÁSNÉ  
CSONGRÁDI FERENC  
ID. FIALKA ISTVÁNNÉ  
TREZNYÁK MIHÁLY  
TÚRI FERENC  
VINCZE ISTVÁN  
BÉLTEKI ZSOLT  
TÚRI ISTVÁNNÉ  
LOVAS SÁNDOR  
CSEH LÁSZLÓ  
BENKE TIBOR  
ROSTÁS GYULA  
VIKTORIN RÓBERT  
SZABÓ JÓZSEFNÉ  
NÁNAI ÁGNES  

SAJÓ LAJOS 
RÁCZ FERENC  
BERI RÓBERT  
SZVOBODÁNÉ PAPP BEÁTA  
PALOTAINÉ KOVÁCS ERZSÉBET  
SIPOS MÁRIA  
KACSINTA MÁRIA  
BOBÁK ANDREA  
TÓTHNÉ KISS ILONA  
ALMÁSI ISTVÁNNÉ  
FIALKÁNÉ KURENDA JUDIT  
KENGYEL LÁSZLÓ  
CZUCZI RÓBERT  
IMREI ISTVÁN  
HUSZKA LÁSZLÓ  
NAGY LÁSZLÓ  
LANTOS LAJOS 
DOBAI NÉ NAGY ÉVA 
NAGYRÉVI TISZAVIRÁG TÁNCCSOPORT 
LANTOS JÓZSEF 
A lovak elhelyezését biztosította ö. Szabó Józsefné 
Pannika néni 

FOGATHAJTÓK, KOCSISOK  

SINDEL LÁSZLÓ SZARVAS 
BÉLTEKI ZSOLT SZARVAS 
KEMÉNY TAMÁS SZARVAS 
KEMÉNY JÁNOS SZARVAS 
IFJ. KEMÉNY JÁNOS SZARVAS 
PINTÉR CSABA SZELEVÉNY  
UNGI LÁSZLÓ SZELEVÉNY  
PINTÉR JÁNOS SZELEVÉNY  
CSERNÁK ANDRÁS TISZASAS 
JAKAB FERENC TISZAFÖLDVÁR 
RÁCZ ATTILA Kunszentmárton 
BENKE TIBOR Kunszentmárton 
IMRE JÁNOS Kunszentmárton 
PINTÉR ATTILA Tiszakürt-Bogaras  
BÍRÓ JÁNOSCSÉPA                    

CSÉPA KÖZSÉG TÁNCCSOPORTJA 

BÍRÓ PÁR: 
NAGY REGINA - SZVOBODA MÁTÉ 
KOCSIS BRIGITTA 
HORVÁTH NÓRA 
KISS EDINA 
FIALKA MARIANNA  
FIALKA JUDIT 
PINTÉR DÓRA  
MOLNÁR ADRIENN  
HORVÁTH NORBERT 
TÚRI ADRIÁN  
TÚRI BENCE 
TÚRI PÉTER 
GYOVAI PÉTER 
HÉRÁN BARNA  
PÖLÖS KRISTÓF  

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



   
A Vackor Művészeti Óvodából a 8. osztályosok kísérték át               A 2013./2014. tanév első osztályosai és tanító nénieik 
a leendő elsősöket a Petőfi Sándor Általános Iskolába Fotó:Havrilla Sné 
 

ÓVODAI HÍREK 
Hamar és sok munkával telt a nyár. A 
gyermekek megerősödve, kipihenten 
kezdhették az új nevelési évet. 12-en 
vettek részt az iskolára hangoló 
programunkon, ahol felidézték óvó 
nénijükkel az eddig tanultakat és 
gyakorolták, hogyan lehet csendben, 
szépen ülni, figyelni. 
14 kisiskolás kezdte meg az 1. osztályt, 
akiket Deák Mónika tanító néni nagy 
szeretettel fogadott. Azért hogy minél 
könnyebben be tudjanak illeszkedni az 
iskolába az első két tanítási napon 
Ibolya óvó néni, Zsuzsika óvó néni és 

Juditka daduska néni is  velük volt, 
segítve a beszoktatást. 
Mi is új nevelési évet kezdtünk, 68 
kisgyermek vette birtokba ismét az 
óvodát. Két csoportszobánk és a fektető 
helyiségünk szépen megújult. 
Mindenhol gyönyörű rend és tisztaság 
fogadta a gyerekeket, ami a daduska 
nénik munkáját dicséri. Kollektívánk 
két új munkatárssal gyarapodott. 
Szeretettel fogadtuk Bódi Alexandra 
Dorina óvó nénit és Dobákné Deák Éva 
pedagógiai asszisztenst.   

Az udvari játékok minősítéséhez 
szükséges felújítás befejeződött. Ez idő 
alatt a községi játszótéren tölthették 
szabad mozgásidejüket a gyermekeink. 
A minősítés után hamarosan újra 
birtokba vehetjük az udvart. Reméljük 
hívatlan látogatóink nem lesznek majd! 
Az idei tanévben is sok érdekes játék és 
feladat vár a kicsikre és az óvó nénikre, 
amik segítségével gyermekeink 
ütemesen fejlődhetnek fizikailag és 
szellemileg egyaránt.  

        Havrilla Sándorné óvodavezető 

 

        
               Szüreti felvonulás Csépától Tiszasasig                                                                     „Visszaúton”                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                     Fotók: Kovács Sándor 

 
 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


