
Csépán az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc tiszteletére 
rendezett ünnepi programja 2014. március 13-án a Vackor Művészeti 
Óvodában kezdődik.  
Március 14-én a Petőfi Sándor Általános Iskolában 8.30-kor a Petőfi–
emléktáblánál ünnepi megnyitóval, majd koszorúzással folytatódik a 
rendezvénysorozat. Az alsó tagozatosok Szivárvány-vetélkedőn, a felsősök a 
Petőfi-szavalóversenyen, illetve a Ki tud többet? vetélkedőn szerepelnek. 
17 órakor az iskola 7. osztályának előadásában ünnepi műsor a művelődési 
házban; ezt követően fáklyás felvonulás a ’48-as emlékműhöz. 
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 2014. 
Tisztelt választópolgár! 

2014. évben ismét lehetőségünk nyílik arra, hogy - alkotmá-
nyos jogunkkal élve - szavazatunkkal döntsünk arról, kik 
képviseljenek bennünket az Országgyűlésben. 

Hazánkban 2014. április 6-án kerül sor az országgyűlési 
képviselő-választásra.

Változások a korábbi választáshoz képest 
2010-es országgyűlési választások 2014-es országgyűlési választások 

kétfordulós választás egyfordulós választás 
176 egyéni választókerület 106 egyéni választókerület 

152 területi (megyei illetve budapesti) listás mandátum nincsenek területi listák 
58 országos listás mandátum 93 országos listás mandátum 

összesen 386 mandátum összesen 199 mandátum 
nincsenek nemzetiségi listák kedvezményes nemzetiségi listák 

kampánycsend (szombat 0 órától vasárnap 19 óráig) nincs kampánycsend, de a választás ideje alatt nem 
lehet választási gyűlést tartani, illetve a szavazókör 

bejáratától számított 150 méteren belül (közterületen) 
tilos mindenféle kampánytevékenységet folytatni 

jelöltajánlás kopogtatócédulával jelöltajánlás aláírásgyűjtéssel 
a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópol-

gárok nem szavazhatnak 
a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választó-

polgárok regisztráció után, levélben szavazhatnak 
más választókerületbe történő átjelentkezéskor az új vá-

lasztókerület jelöltjeire lehet szavazni 
más választókerületbe történő átjelentkezéskor az 
eredeti lakóhely szerinti választókerület jelöltjeire 

lehet szavazni 
szavazás 6-tól 19 óráig 

két szavazólap (a magyarországi lakcímmel rendelkezők részére) 
szavazni két, egymást metsző vonallal lehet 

a magyarországi lakcímmel rendelkező, külföldön tartózkodó választópolgárok a külképviseleteken szavazhatnak 
5%-os parlamentbe jutási küszöb (az egyedül induló pártoknak) 

Névjegyzék 
A névjegyzék az aktív választójog 
gyakorlásának alapdokumentuma: aki a 
névjegyzékben szerepel, az szavazhat, 
aki a névjegyzéken nem szerepel, az 
nem szavazhat. E szabály alól nincs 
kivétel. 
A központi névjegyzékbe a Nemzeti 
Választási Iroda automatikusan (nem 
kell külön kérelmezni!) felvesz minden 
olyan személyt, aki magyarországi 
lakhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezik és a választáson legalább 
aktív választójoga van (választhat).  
Azon magyar állampolgárságú válasz-
tópolgárokat, akik magyarországi lak-
címmel nem rendelkeznek a Nemzeti 
Választási Iroda kérelmükre veszi fel a 
központi névjegyzékbe. 
Névjegyzék vezetése, kérelemre átve-
zetett változások 
2014. január 1-jétől minden magyaror-
szági lakcímmel rendelkező választó-
polgár: 
- kérheti nemzetiségi névjegyzékbe 
vételét, 
- a szavazáshoz segítséget igényelhet, 
- megtilthatja adatai kiadását a jelölő 
szervezeteknek, 
továbbá az Európai Unió tagállamának 
Magyarországon élő állampolgára el-
döntheti, hogy az Európai Parlament 
tagjainak választásán a szavazás jogát 

az állampolgársága szerinti tagállamban 
vagy Magyarországon gyakorolja. 
Az erre vonatkozó kérelem nyomtat-
vány minden háztartásba megérkezett, 
de letölthető a www.valasztas.hu inter-
netes oldalról is. A fentiekre vonatkozó 
kérelmeket – amennyiben van ilyen - 
folyamatosan be lehet nyújtani a Helyi 
Választási Irodához. 
a) Mozgóurna igénylése 
Az a választópolgár, aki a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, de nem tud 
elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott 
adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. 
A mozgóurna igénylésének okát a tör-
vény korlátozza: csak az a választópol-
gár kérhet mozgóurát, aki azért nem tud 
elmenni a szavazóhelyiségbe, mert 
egészségi állapota vagy fogyatékossá-
ga, illetve fogva tartása 
miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indo-
kok (például munkavégzési kötelezett-
ség teljesítése) alapján nincs lehetőség 
mozgóurna igénylésére. 
A mozgóurna iránti kérelmek legké-
sőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig kell 
megérkeznie a helyi választási irodá-
hoz, vagy 2014. április 06-án legkésőbb 
15.00 óráig kell megérkezni a szavazat-
számláló bizottsághoz. 
b) Átjelentkezés 
Átjelentkezéssel az a választópolgár 
szavazhat, aki a szavazás napján Ma-

gyarország területén,  de a magyaror-
szági lakcíme szerinti szavazókörtől 
eltérő helyen tartózkodik. Tipikus eset-
ben ez  azt jelenti, hogy egy másik 
településen tartózkodó választópolgár-
nak nem kell hazautaznia a  választójo-
ga gyakorlásának érdekében. 
Emellett annak lehetőségét is biztosítja 
az átjelentkezés, hogy egy mozgásában 
korlátozott választópolgár akkor is 
szavazhasson, ha nem otthon, hanem 
például kórházban tartózkodik, amely 
akár ugyanazon településen, de a lak-
címétől eltérő szavazókör területén 
fekszik. Ebben az esetben a lakcíme 
szerinti szavazókör SZSZB-jétől nem 
kérhet mozgóurnát, hiszen azt az 
SZSZB csak a szavazókör területén 
belül viheti ki.  
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek 
legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 
óráig kell megérkezni a helyi választási 
irodához. 
A választás napján 06.00–19.00 óráig 
lehet szavazni, és mindenki vigyen 
magával érvényes személyazonosítás-
ra és a lakcím igazolására szolgáló 
okmányokat! 
A Kunszentmártoni Közös Önkor-
mányzati Hivatal épületében Választási 
Információs Szolgálat működik a Kun-
szentmártoni Közös Önkormányzati 
Hivatal Csépai Kirendeltségén: 
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5475 Csépa, Rákóczi utca 24., Tel: 
56/323-001. E-mail: csepa.polghiv@t-
online.hu 
Változás: az előző évek gyakorlatától 
eltérően a Kossuth utcai és Bajcsy 

Zsillinszky utca lakosok elejétől a 
végéig az 1. számú szavazókörben a 
Kunszentmártoni Közös Önkor-
mányzati Hivatal Csépai Kirendelt-
ségén szavazhatnak, ez az értesítésen 

is szerepel, ezért kérem, mindenki 
figyelmesen tanulmányozza át. 

Dr. Hoffmann Zsolt  
HVI vezető

 
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 2014. 
január 22-ei ülésén a 2014. évi költségvetés-rendelet terveze-
tet tárgyalta első körben. Megállapította, hogy a normatív 
támogatás mértékét összehasonlítva az elmúlt évivel, 11 
millióval kellene az önkormányzatnak kiegészítenie. Olyan 
kötelezően elvégzendő feladatok vannak, amihez nincsen 
állami támogatás rendelve. A fejlesztési eszközeink jelentős 
részét működésre kell fordítanunk, ha nem változnak a támo-
gatási összegek. Az ülésre időben beérkeztek a civil szerveze-
tek tételes elszámolásai a képviselő testület által nyújtott 
2013. évi támogatási összegekről. Benyújtották 2014. évi 
pályázataikat, melyről a testület a költségvetés elfogadásakor 
döntött. 
Az önkormányzat a nem lakossági felhasználók (vállalkozók, 
üzletek) számára a VFH mértékét az alábbiak szerint határoz-
za meg. A VFH a tényleges szolgáltatás igénybevétel kapaci-
tása után egyszer fizetendő összege: 
Közműves ivóvízellátás : 100.000 Ft/m3/nap+ÁFA 
Közműves szennyvízelvezetés és tisztítás: 140.000 
Ft/m3/nap+ÁFA 
Az önkormányzat ez évben is megpályázta a helyi önkor-
mányzatok szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatást. Csépa Községi Önkormányzat részére 2.410.460 
forint vissza nem térítendő egyszeri támogatás került 
jóváhagyásra, melyet az önkormányzat 146 m3 keménylom-
bos tűzifa vásárlásra használhatott fel. 
A szállítási költséget saját erőnkből kellett fedezni, ennek 
költsége 515.468 Ft / 80 km-es szállítási távolság /, valamint 
az előző évitől eltérően 1270 ft/ m3 önerőt is biztosítanunk 
kellett a támogatáshoz. Így az összes költségünk 700 ezer 
forint. 
Természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásban 230 
lakóingatlan részesült.  
Csépa Községért Alapítvány nyertes pályázaton jutott hozzá 
VW T-5-ös 9 személyes mikrobuszhoz, melynek előfinanszí-
rozását és annak önerejét, összesen 14 millió forintot az ön-
kormányzat előlegezte meg. A tiszta önerő megközelítőleg 4 
millió forintba fog kerülni. 
Tervezett pályázataink:  
- az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési tá-
mogatás igénybevételére nyújt be pályázatot, mely keretén 
belül a Vackor Művészeti Óvoda, mint önkormányzati intéz-
mény tetőfelújítását, és külső nyílászáróinak cseréjének II. 
ütemét kívánja elvégezni. Csépa Községi Önkormányzat 
támogatja a pályázat benyújtását, melyhez 2014. évi költség-
vetési keretéből 1.725.511 Ft önerőt biztosít. Az önkormány-
zat pályázati támogatásként 15.529.595 Ft-ot igényel. 
- 2014-ben a sportegyesület pályázati célja: a sportöltöző 
teljes felújítása, a csapok, fürdő helységek, csövek állapota 
indokolja. Pl. nincs kicsempézve az a rész, ahol fürödnek. A 
TAO pályázat 30 %-os önerőt igényel. Nagy volumenű felújí-
tási munkát terveznek. 
- A Csépa Községért Alapítvány a Csépa, Rákóczi u. 108. 
lakóingatlan melletti szabad területre pályáz 10 parkolóhely-
ből álló parkoló kiépítését, egy 41 m2 rönkházat, valamint a 
csónakázó tó területére 8 db fedeles kiülőt, paddal, asztallal, 

valamint 2 db fából készült hintaágyat. A pályázat összesen 
22,3 millió forintba fog kerülni. Amelynek az előfinanszíro-
zását az önkormányzat költségvetéséből fedezi. Önerő a pá-
lyázathoz nem szükséges, miután ezt civil szervezet pályázta. 
Tehát, a támogatottság 100 %. 
2014. február 19-ei ülésén a testület elfogadta az önkormány-
zat 2014. évi költségvetését: 
445.869 E Ft költségvetési bevétellel 
445.869 E Ft költségvetési kiadással 
állapította meg. 
A temetőkről és temetkezésről szóló rendeletben a testület 
szabályozza: „ A temetőben és annak közvetlen közelében 
tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a 
szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotrán-
koztatja.”A rendeletben történő szabályozás lehetőséget nyújt 
arra, hogy a kegyeleti érzést megsértők (pl. a 2013. évi halot-
tak napi viselkedés, hangoskodás a temetőben) büntethető 
legyen. 
Be kell jelenteni az önkormányzathoz a síremlék létesítésé-
nek szándékát: „ a sírhelyek kialakítása során a sírhelyek 
között és a sírhelyek végénél 60-60 cm távolságot kell bizto-
sítani.” 
A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos 
legnagyobb magassága: 1,2 méter. E magassági méreten belül 
sírjel az Önkormányzat részére történő előzetes bejelentés 
után, külön engedély nélkül létesíthető.” 
Környezetvédelmi szempontok is megfogalmazásra kerültek: 
„Tilos a sírhelyek melletti területek gyomirtás céljából nö-
vényvédő szerrel történő vegyszeres permetezése, vagy sóval 
történő beszórása.” 
A használati díjak sírhely megváltási díjak mértékét a Képvi-
selő-testület nem változtatta. 
Az ülésen sor került a szavazatszámláló bizottság tagjainak és 
póttagjainak megválasztására, valamint a testület kiírta a 
fogorvosi és a háziorvosi álláshelyeket, melyek meghirdetés-
re kerültek.  
Csépa Községi önkormányzat Képviselő-testülete megismer-
te Csépa községben élő idősek helyzetéről szóló Dobainé 
Nagy Éva Őszikék Egyesített Szociális Intézmény vezetőjé-
nek tájékoztatóját és azt elfogadta. Az intézményvezető be-
mutatta az intézmény részletes működését:„Az étkeztetés 
biztosítása valamennyi Önkormányzat számára kötelezően 
megszervezendő alapszolgáltatás, amelynek keretében azok-
nak a szociálisan rászorulóknak a legalább egyszeri meleg 
ételről kell gondoskodnunk, akik ezt önmaguknak nem képe-
sek előállítani. 
Jelenlegi ellátotti létszám:60 fő 
Napi igénybevétel:45fő 
Kiszállítást kérő:20fő 
Az étel házhoz szállítása mellett az ételhordók tisztántartása 
is feladatunk. 
Kihordását jelen pillanatban 1 főállású gondozó végzi, aki a 
házi szociális gondozási feladatokban is naponta besegít: 
nehéz bevásárlási csomagok kivitele, gázcsere, mosott ruhák 
házhoz vitele, kapcsolattartás a gondozottakkal, esetenként 
térítési díj beszedése. 
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Az előkészítő konyhán egy fő dolgozik teljes munkaidőben, 
aki ellenőrzi az ételhordók tisztaságát, felcímkézését, 
szállításra előkészítését, intézményi tárolását, valamint a 
bentlakásos rész teljes körű konyhai feladatait ellátja. 
Munkája 7-15 óráig tart naponta. 
A hétvégi konyhai ügyeletet két gondozónő segítéségével 
biztosítjuk, akik mindannyian HACCP-vizsgával 
rendelkeznek, melynek megújítását 2 évenként kötelesek 
elvégezni. 
Nagyon feszített munkarend jellemzi az intézményben 
dolgozók mindennapjait! Az 5 fő gondozó folyamatos (12) 
órás műszakban váltja egymást. Közmunka programban 

dolgozókkal mindenkor igyekszünk biztosítani a 
segédgondozót, a takarítót és a foglalkoztatási pedagógiai 
asszisztenst. Mindennapjaink nagy odafigyelést, összehangolt 
munkát igényelnek, mivel az intézményben történik a szoc. 
étkezés ebédelvitele, sok a bejáró látogató, térítési díjat fizető 
gondozott. Ezt csak összehangolt napi munkával, gondozók 
közötti együttműködéssel lehet biztosítani. 
Az idei évben további ellenőrzések várhatók a 
Kormányhivatal felkérésével, így a munkát ennek megfelelően 
igyekszünk ellátni.” 

Berényi Veronika 
kirendeltség-vezető 

 
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A FÖLDHIRDETMÉNYEKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI 

VÁLTOZÁSOKRÓL 
Változott a mező- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló törvény,és a 
hirdetményi úton történő közlés 
eljárási szabálya. A 
jogértelmezésben, ügymenet 
lebonyolításában szeretnék segítséget 
nyújtani: 
A vételi ajánlat/adásvételi szerződés, 
valamint a haszonbérleti szerződés - 
elővásárlási/előhaszonbérleti jog 
gyakorlása érdekében történő közzétele 
továbbra is föld fekvése szerint 
illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjének hatáskörébe tartozik. A 
csépai Kirendeltségen kifüggesztett 
hirdetményeket azonban a 
kunszentmártoni hivatalban is ki kell 
függeszteni. 
2013. 12.15-től : a haszonbérleti 
ajánlatok/haszonbérleti szerződések 
hirdetményi úton történő közlésére 
vonatkozóan léptek hatályba az új 
jogszabályi rendelkezések. (Az 
adásvételt illetően 2014. március 01-től 
közölt szerződések esetében lesz 
változás!) 

Haszonbérleti ajánlat/szerződés 
közzétele: 

A közzétel időtartama: 15 nap 
Termőföld vagy tanya eladása 
(haszonbérbe adása) esetén, 
amennyiben e törvény, valamint a Ptk. 
alapján törvényes elővásárlási 
(előhaszonbérleti) jog áll fenn, a 
termőföld, tanya tulajdonosának az 
ingatlanra vonatkozó, és az általa 
elfogadott vételi (haszonbérleti) 
ajánlatot hirdetményi úton kell az 
elővásárlásra (előhaszonbérletre) 
jogosulttal közölnie. A Nemzeti 
Földalapba tartozó termőföldek 
tekintetében a törvény elővásárlási 
jogra vonatkozó rendelkezéseit a külön 
jogszabályban foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. A hirdetményi úton történő 
közléssel összefüggő igazgatási jellegű 
szolgáltatásért igazgatási 
szolgáltatási díjat kell fizetni a 20l3. 
december 15 és 2014. február 28. 

között közzétett hirdetmények 
esetében. 
2014. március 01-től Az eljárás díj- és 
illetékmentes! 
az új jogszabály szerint a közzététel 
iránti kérelmet a kormányrendelet 2. 
számú mellékletében meghatározott 
adattartalmú formanyomtatványon 
(Cseh Lászlóné ügyintézőnél), 
kizárólag a haszonbérbe adó nyújthatja 
be a jegyzőhöz a haszonbérleti 
szerződés aláírását követő 8 napon 
belül.  
A kérelemhez csatolni kell a 
haszonbérleti szerződés 3 db eredeti 
példányát! 
A haszonbérbe vevőnek a haszonbérleti 
szerződésben,vagy az ahhoz csatolt 
teljes bizonyító erejű magánokiratban, 
vagy közokiratban nyilatkoznia kell az 
alábbiakról: 
- megfelel a földforgalmi törvény 
5.§(7), (6-7), (22). (19),vagy (26) 
pontjában foglalt feltételeknek (ez 
2014.05.01-jén lép életbe) 
- megfelel a földforgalmi törvény 40-
41. § -aiban foglalt 
feltételeknek.(földhasználat jogát 
földműves és mg-i termelőszervezet 
szerezheti meg. Erdő földhasználati 
jogosultságát erdőbirtokossági társulat. 
Tanya földhasználati jogosultságát 
földművesneknem minősülő személy, 
is.. mg. szervezetnek nem minősülő 
jogi személy is megszerezheti, ől.ha 
nem részvénytársaság) 
- a föld használatát másnak nem engedi 
át, azt maga használja és ennek során 
eleget tesz a földhasznosítási 
kötelezettségének. 
- nincs jogerősen megállapított és 
fennálló földhasználati díjtartozása 
- a szerződés tárgyát képező föld 
haszonbérbe vételével a már birtokában 
lévő föld nagysága nem haladja meg a 
földforgalmi törvény szerinti 
birtokmaximumot (1200 ha), 
állattartó telep esetében 
kedvezményes birtokmaximum 1800 
ha. 

- elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha 
utólagos ellenőrzés során megállapítást 
nyer a birtokmaximumra vonatkozó 
nyilatkozatának valótlansága, úgy az 
büntetőjogi felelősségre vonását és a 
szerződés tárgyát képező föld 
használata után részére folyósított 
költségvetési, vagy eu támogatás 
visszafizetési kötelezettségét vonja 
maga után.  
- a pályakezdő gazdálkodónak 
nyilatkoznia kell arról is, hogy a föld 
használati jogosultságának 
megszerzésétől számított 1 éven belül a 
föld fekvése szerinti településen állandó 
bejelentett lakosként életvitelszerűen 
fog tartózkodni,vagy a településen 
mezőgazdasági üzemközpontot létesít, 
és mező-, vagy erődgazdálkodási 
tevékenységet, ill. kiegészítő 
tevékenységet folytat. 
- az újonnan alapított mezőgazdasági 
termelőszervezetnek arról kell 
nyilatkoznia, hogy a használati 
jogosultság megszerzésétől számított 1 
éven belül a föld fekvése szerinti 
településen mezőgazdasági 
üzemközpontot létesít. 
Osztatlan közös tulajdonban álló földek 
esetében: 
- a közzétételi kérelmet a 
tulajdonostársanként külön-külön 
okiratba foglalták, azokat összefűzve 
kell a jegyzőnek megküldeni. 
- ha a haszonbérleti szerződés tartalmát 
tulajdonostársanként külön-külön 
okiratba foglalták, azokat összefűzve 
kell a jegyzőnek megküldeni. 
A szerződéshez csatolni kell: 
- a haszonbérlő nyilatkozatát arról, 
hogy a szerződések tartalmilag 
megegyeznek, eltérés kizárólag a 
tulajdonostársak személyében és az 
őket megillető tulajdoni hányadnak 
megfelelő terület tekintetében áll fenn. 
A 474/2013.(XII.12.) Kormányrendelet 
3. számú melléklete szerinti 
adattartalmú, a kérelmező 
tulajdonostárs által kitöltött 
közleményt. 
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A haszonbérleti szerződést/ajánlatot 
teljes bizonyító erejű magánokiratba, 
vagy közokiratba kell foglalni, melyben 
a szerződő felek és a terület azonosító 
adatai mellett fel kell tüntetni, hogy a 
földhasználati jogosultságot szerző fél 
rendelkezik-e előhaszonbérleti joggal. 
Amennyiben igen, úgy annak jogalapját 
és a sorrendben elfoglalt ranghelyét is 
megkell jelölni. 
Az elfogadó nyilatkozatnak is 
tartalmaznia kell az előző pontban 
említett tartalmi elemeket, a 
nyilatkozathoz csatolni kell tovább az 
előhaszonbérleti jogosultságot 
bizonyító okiratokat is. A haszonbérbe 
adót az olyan elfogadó nyilatkozat köti, 
amelyet a jogosult határidőn belül tesz 
meg, és amelyben a haszonbérleti 
szerződésben foglaltakat magára nézve 
teljes körűen elfogadja. 
(A haszonbérleti szerződés hirdetményi 
úton történő közlésére irányuló 
közzétételi kérelem nyomtatványt a 
csépai kirendeltségen tudunk adni.) 
Ügymenet leírás 
adásvételi szerződés kifüggesztés 
2014. március 1. után változik. 
Haszonbérleti szerződés: 
Közzétételi kérelem benyújtása (föld 
fekvése szerint illetékes jegyzőhöz) 
A kifüggesztésre kerülő szerződésre 
rávezetjük a kifüggesztés időpontját és 
jognyilatkozat megtételének ideje 15 
nap. „E határidő jogvesztő!” (16. 

napon vesszük le a hirdetőtábláról), 
közzétételi közlemény egyik példányán 
felismerhetetlenné tett 
személyazonosító adatokkal  
- elektronikus közzététel 
magyarország.hu 
- iratjegyzék készül (minta) 8 napon 
belül a haszonbérleti szerződés eredeti 
példányával és jognyilatkozatokkal 
együtt megküldjük  
- a haszonbérbeadó részére, ha a 
haszonbérleti szerződés mentes a 
mezőgazdasági ig. szerv jóváhagyása 
alól  
- Adásvétel esetén: Megyei Földhivatal 
- Haszonbérlet esetén  Járási 
Földhivatal 
Hatályos: 2014. május 01-től (ez 
időponttól van jogkörük) Hiv: 
560/2013. (XII.31.) Korm. rendelet, 
melyet módosít a 338/2006.(XII.23.) 
Korm. rendelet♠ 6/A § (3)-(5) 
bekezdéssel egészül ki! 
- az állam, ill. önkormányzat 
tulajdonában álló föld használati 
jogosultságának az átengedéséhez 
- a tulajdonostársak közötti használati 
megosztáshoz 
- ha a földműves földhasználó közeli 
hozzátartozója a használatba adó 
- a föld használati jogosultságának 
jogszabályban foglalt módon , 
támogatás feltételeként más földműves, 
vagy mezőgazdasági termelőszervezet 

részére való átadásával megvalósuló 
földhasználati szerződéshez 
- a mg-i termelőszervezet, mint 
földhasználó és annak legalább 25 %-
ban tulajdonostagja, ill. közeli 
hozzátartozója, továbbá legalább 3 éve 
foglalkoztatott alkalmazottja, mint 
használatba adó közötti földhasználati 
szerződéshez 
- erdőbirtokossági társulat a 
földhasználati jogosultságot 
megszerezheti, ha az agrárágazathoz 
tartozó köznevelési feladatot ellátó 
intézmény,felsőoktatási 
intézmény,tudományos kutatási 
feladatot lát el,egyház oktatási 
szociális, vagy gazdasági tev. céljából 
- a mezőgazdasági igazgatási szerv 
részére jóváhagyás céljából. 
- tanya fölhasználati jogosultságának 
átengedéséhez 
(kérelemre a mg-i igazgatási szerv 
igazolást állít ki arról,hogy nem kell a 
jóváhagyása a szerződés 
hatályosságához) 
Az iratjegyzéket 2013. december 15. 
és 2014. április 30 között a 
haszonbérleti szerződéssel, és az 
előhaszonbérletre jogosultak 
jognyilatkozataival csak a 
haszonbérbeadónak kell megküldeni. 

 
Cseh Lászlóné 

vftan

 
HAZAJÁRÓK KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓJA CSÉPÁN 

Értékteremtő a Duna TV-én a Hazajárók műsora. Minden 
egyes rész bizonyítja a határon túli magyar közösségek 
hazavárnak mindenkit. Olyan tájakat mutat be, melyekről 
még nem vonultunk ki, mi magyarok. Ám bemutatnak olyan 
helyeket is, melyről már kivonultunk. Fontos, hogy ezeket a 
helyeket újra felfedezzük, büszkék legyünk rá, mert őseink 
építették. A műsor megismertet a magyar kultúrával, 
vallással, honismerettel. A műsor készítői missziónak tekintik 
feladatukat, hogy a magyarok megismerjék az elszakított 
területeken élő magyar embereket. Az elmúlt évben baráti 
közösségünk egy napot töltött együtt a Hazajárók stábjával 
Észak-Erdélyben. Ekkor született meg egy magyarországi 
találkozás gondolata. 
A hóesés ellenére 85 fő jelent meg Csépán, ezen a kis 
településen Veres Imre személyszállítási vállalkozó 
meghívására 2014. január 25-én. Közönségtalálkozóra 
érkeztek a Magyar Örökség-díjas turisztikai magazin készítői 
Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor. „Mi mindenhová úgy 
megyünk, hogy hazamegyünk, és így is érezzük magunkat.” 
Fialka György polgármester Úr bemutatta Csépát és a 
települést övező természeti értékeket. A találkozón a 
település vezetői is részt vettek, szeretettel fogadták a 
vendégeket. Maródiné Erdősi Katalin az önkormányzati 
konyha vezetője pedig, otthont adott a rendezvénynek.   
Erdélyi módra pálinkával fogadtuk az érkezőket. Vendégeink 
köszöntése után a székely himnuszt együtt énekelték el az 

összegyűltek. Ezt követte a Hazajárók műsorának és 
készítőinek bemutatása képekben, majd a filmvetítés. A 
szereplők meséltek Kárpát-medencei kalandozásaikról, 
élményeikről: „Olyan időszak is volt, hogy saját anyagi 
forrásainkat áldoztuk arra, hogy filmeket állítsunk elő. Biztos 
vagyok benne, hogy a gondviselés mindig ad olyan feladatot, 
amit meg kell oldanunk. Tennivaló van bőven. Minden 
magyar felelős minden magyarért, és ez csak oda-vissza 
működik. ”- mondta Kenyeres Oszkár. 
Csépán 85 fő jelent meg, akiknek közös élményei vannak, 
akiknek közös az érdeklődése! Hatalmas érzelmi töltés volt, a 
Hazajárók pedig barátként köszöntötték a megjelenteket. 
Megtörtént egy csoda, a hazaszeretet szála összeszőtte 
észrevétlen a megjelenteket! Ez ennek a műsornak, a 
kirándulási élményeknek, Magyarország és Erdély 
szeretetének köszönhető. A jelenlévők örültek a 
találkozásnak, szerény megvendégelés mellett felelevenedtek 
emlékeik, hozták a fényképalbumot, a Gyimesben vásárolt 
könyveket cserélték… Három és fél órát tartott a 
közönségtalálkozó. A hirtelen beköszöntött télben mi a 
tavaszt éreztük! Köszönjük, hogy a megjelentek elfogadták 
meghívásunkat, a település vezetőinek segítő támogatását! 
Reméljük, hogy még sok közös élményben lesz részünk!  

Cseh Lászlóné
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ÖKUMENIKUS JÓTÉKONYSÁGI BÁL 
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az 
kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan 
odaállnak mellé.” (Böjte Csaba) 
A március 1-jén megszervezésre került Jótékonysági Bál is 
ezt bizonyította, hogy a Tiszazugban is vannak jó emberek. 

És vannak ügyek, melyeket érdemes támogatni. 
Márpedig egy jótékonysági bál ilyen eseménynek 
minősül. 
Egy-egy ügyért való összefogás sokféle lehet. Van 
úgy, hogy emberek milliói állnak ki egyetlen cél 
érdekében, de van, hogy csak egy kisebb csoport 
próbálja megmutatni, hogy mire képesek. Ezen 
társulások tagjai azok, akik nem a világ/ország 
megváltását tűzték ki célul maguk elé, hanem csak 
a közvetlen környezetüknek szeretnének hasznára 
lenni! Az Ökumenikus Egyesületünk is ezt tűzte ki 
célul. Itt ezeken a településeken közösséget, 
programokat, felügyeletet próbálunk szervezni a 
gyerekeknek, fiataloknak. Az elmúlt év nyarán 
ebből a megfontolásból indult el a nyári napközis 
tábor. (Egy rövid összefoglaló bemutató film, 
látható volt a rendezvényen is a vacsorát 
megelőzően). Gyerekekkel, ifjúsággal foglalkozni, 
számukra távlatokat nyitni, tartalmas programokat 
szervezni, lelki gyarapodásukat elősegíteni, 
erkölcsi normákra tanítani, és közösségbe vonni 
őket, a jövőt a megmaradást jelenti. És merem 
remélni, hogy sokak célja az, hogy ezeknek a 
településeknek legyen jövője! 
Persze falak, akadályok nehézségek számunkra is voltak, de 
el kellett kezdeni, és most már reménykedve tekintünk előre. 
Sokan oda álltak a cél mellé, és én ez úton is megköszönöm 
mindenkinek az áldozathozatalt, akik a nyár folyamán is 
jöttek, kézműveskedni, barkácsolni, a gyermekekkel 
foglalkozni. 
A bál céljául a Csépai Missziós Ház udvarára felépítendő 
játszótér anyagi elősegítését tűztük ki, ami ismét a gyerekek 
szabadidős szórakozását szolgálná. 

 Több mint 100 személy volt jelen a bálon Csépáról, 
Szelevényről, Tiszasasról. Jelenlétével egy rövid időre 
megtisztelt bennünket Boldog István Képviselő Úr is, 
valamint Gyói Gábor Tiszasas Polgármestere, és Muzsik 
Tamás Tiszakürti Lelkész Úr is eljöttek közénk! 

A nyitó táncot a Dalma Dance 
táncsoport kisiskolás tagjai 
táncolták, Nagy szeretettel jöttek 
és táncoltak, a közönség pedig 
nagy örömmel és tapssal fogadta 
műsorukat. A Tiszasasiak 
táncosai is nagyon ügyesek voltak 
Köszönjük a fáradságot, az 
előadást. A hittanos gyerekek 
Egediné Lovas Annamária 
vezetésével, egy rövid műsorral 
kedveskedtek a jelenlévőknek. 
Az ízletes marha pörkölt vacsora 
után kezdődött az igazi mulatozás 
és tartott reggelig, a talpalávalóról 
a Nyárlőrinci NOMÁD zenekar 
tagjai gondoskodtak!  
Itt ez úton is szeretném 
megköszönni mindenkinek, aki 
eljött, aki tombolatárggyal, 
süteménnyel, anyagi vagy tárgyi 
felajánlással, munkájával 

(takarítás, mosogatás, felszolgálás, terítés, polgárőrség 
tagjai) támogatott bennünket és hozzájárult a bál és a bál 
céljának megvalósulásához! 
„Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik… Az 
ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is 
felüdül.” ( Példabeszédek 11, 24-25) Az ige szavaival 
köszönjük meg az önzetlen segítségét mindenkinek. 

Kuczor Erzsébet 
református lelkész
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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) 

BEKAPCSOLÓDÁS A PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGÉBE 
A szentségekre készülés lényegi eleme, 
hogy a jelölt ennek során 
bekapcsolódjék az Egyház, a plébániai 
közösség életébe. Az OICA két előírása 
a kezesről és a katekumenátus 
lépcsőiről - nagyban elősegíti ezt. 
A kezes, - a keresztszülők, és a 
bérmaszülők... 
Az ősegyházban a szentségre készülőt 
egy, a hitben érettebb, testvér segítette a 
felkészülésben, illetve a közösségbe 
kapcsolódásban. Az új rendelkezések is 
előírják, hogy mindenki mellett, aki a 
beavató szentségre készül, lehetőleg 
álljon egy kezes (OICA 42-43). 
A kezes feladata, hogy a szentségre 
készülő lelki segítője – vezetője - 
barátja legyen. Olyan személyt kell 
tehát kezesül választani – lehetőleg a 
lelkipásztorral megbeszélve –, aki e 
célra megfelelő. 
Elsőáldozó gyermekek esetében a 
legfontosabb, hogy maguk a szülők 
legyenek felkészítve arra, hogy 
gyermekeik lelki társai-vezetői 
lehessenek a felkészülésben (OICA 
308). Több plébánián azt a gyermeket 
viszik elsőáldozáshoz, akinek egyik 
szülője vállalja, hogy a gyermekkel 
együtt imádkozik, jár szentmisére, és 
részt vesz a szülők hittanján. Ha 
elsőáldozók mellé kezest állítunk, az 
lehet pl. egy ifjúsági vagy felsős hit-
tanos vagy (ha alkalmas e feladatra) a 
keresztszülő. 
A keresztszülőnél és a bérmaszülőnél 
az Egyházi Törvénykönyv azt is 
előirtja, hogy olyan személy legyen, aki 
hitét gyakorolja, betöltötte a 16. évet és 
maga is bérmálkozott már (874. kánon). 
A katekumenátus lépcsői 
A katekumenek lelki előrehaladásával 
párhuzamban az egyházi közösség 
bizonyos időközönként ünnepi 
liturgiákban imádkozik értük, erősíti 
őket előrehaladásukban. Ezek a közös 
liturgiák mélyítik a kapcsolatot a 
plébániai közösséggel is. – Lássuk, 
melyek ezek a liturgiák! 

A befogadás 
A katekumenátus nyitánya a 
katekumenátusra bocsátás vagy 
befogadás szertartása. Ebben a jelöltek 
kinyilvánítják szándékukat az Egyház 
színe előtt, hogy komoly megfontolás 
és felkészülés után a szentségekhez 

szeretnének járulni, az Egyház pedig 
befogadja őket. (Időpontja - ha a 
katekumenátus liturgiái egyetlen 
iskolaév keretében zajlanak - az isko-
laév eleje.) 
Ekkorra legyenek kiválasztva a 
kezesek. A szentségekre készülők 
válasszanak ki egy szentírási igét, 
amely életük „iránytűje" legyen. Ezt 
írják fel egy papírra, s hozzák 
magukkal az ünnepre, valamint hozzák 
magukkal Szentírásukat is. Lehetőleg 
hívjuk meg minden liturgiára a 
szentségekre készülők kezeseit és 
szüleit is. 
A Hitvallás- és az Úr imája szövegének 
ünnepélyes átadása (tradíció) 
(november eleje) 
Imádság a gonosz lélek hatalmának 
megtöréséért (exorcizmus) és a kereszt 
átadása (lehetséges ünneplése pl. 
Szeplőtelen fogantatás, dec. 8) 
Megvallás (reddício), amelyben a 
szentség vételére készülők elmondják 
(nagy létszám esetén néhányan 
közülük), mit jelentett számukra, hogy 
megkapták (az Úr imáját és) a 
Hitvallást, és hogyan próbáltak azok 
szellemében élni. (lehetséges ünneplése 
pl. febr. 2, Urunk bemutatásának 
ünnepe Gyertyaszentelő) 

A kiválasztás 
– szertartásával kezdődik a 
„megvilágosodás" időszaka. E 
szertartás nagyböjt I. vasárnapján van. 
Ebben imádkozunk azokért a 
katekumenekért, akik felkészülésük 
(imádságos életük, a mindennapokban 
megélt szeretetük, és a közösséghez 
való élő tartozásuk látható jelei) alapján 
alkalmasak arra, hogy Húsvétkor (vagy 
pl. a gyermek elsőáldozók Húsvét után 
egy héttel, Húsvét 2. vasárnapján, régi 
nevén fehérvasárnap) részesüljenek a 
beavatás szentségeiben. A katekumenek 
ünnepélyes névválasztására, illetve 
nevüknek és védőszentjüknek a 
közösség előtti bemutatására ekkor 
kerül sor. 
A megvilágosodás időszakának liturgiái 
a skrutiniumok (a hit megvizsgálásai), 
amelyekre akkor kerül sor, miután a 
katekumen megvizsgálta önmagát, 
beismerte gyengeségét, s kéri - az 
Egyház által - Jézus megváltó 
kegyelmét. Az Egyház pedig ezekben a 

szertartásokban imádkozik érte és vele, 
és kéri számára, hogy megszabaduljon 
a bűntől, töltse el őt Krisztusnak a 
Megváltónak ereje. A három 
skrutinium nagyböjt III., IV. és V. 
vasárnapján van. 
Bűnbánati liturgia: a szentségek vétele 
előtti napokban 
A Szent Háromnap. Mivel Húsvétkor 
van a szentség kiszolgáltatás, ezek a 
napok (különösen Nagyszombat) a 
katekumenek számára az elmélyülés 
napjai, a szentségekre való felkészülés 
utolsó időszaka. E napok csúcspontjai 
az ünnepi liturgiák. 

A beavatás szentségei 
A beavatás időpontja a Húsvéti Vigília. 
„A felnőttet, a keresztség felvétele után 
- hacsak komoly ok nem szól ellene - 
mindjárt részesítsék a bérmálás 
szentségében" (ETK 866.kánon). A 
gyermekek elsőáldozását szerencsés, ha 
Húsvét 2. vasárnapján, régi nevén: 
Fehérvasárnapon ünnepeljük. (A 
Húsvétkor kereszteltek is felvehetik e 
nap szentmiséin fehér ruhájukat.) 

A misztagógia ideje 
Nagyon ajánlható, hogy Húsvét és 
Pünkösd között egy-egy hétköznapi 
misére hívjuk meg az újonnan 
szentségekhez járultakat, és lehetőleg 
kezeseiket, keresztszüleiket, szüleiket 
is. Katekétáikkal úgy készüljenek e 
misé(k)re, hogy az énekek rendjét s az 
Egyetemes könyörgéseket ők állítsák 
össze, az olvasmányokat ők olvassák, 
az áldozati adományokat ők vigyék az 
oltárhoz. 
Pünkösdvasárnapot - az Egyház ősi 
szokását követve - tegyük a misz-
tagógia idejének záróünnepévé. 
A pünkösdi misére is az előbb említett 
módon készülhetnek az újonnan 
megkereszteltek, természetesen 
előzőleg elvégezve - esetleg második 
vagy keresztelteknél talán első - 
szentgyónásukat. Ugyanekkorra 
meghívhatjuk az előző évben 
szentségekhez járultakat, hogy az 
évforduló alkalmával ők is újítsák meg 
odaadásukat. 

Kiadja :  A Magyar Katolikus Püspöki 
Kar Országos Lelkipásztori Intézete 

Lelkipásztori füzet 3. szám 1999 
VIII. 15. Felelős kiadó: 

Györgydeák Márton
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GONDOLATOK AZ ÖKUMENÉRŐL 
Milyen jó lenne, ha mindenki ebben 
gondolkodna a világi életben az 
országok vezetői, a politikusok, a 
különböző eszmék hirdetői, az egyes 
nemzetek, s nem utolsósorban az 
egyes emberek. Ez esetben 
elkerülhető lett volna az emberek 
millióinak életét kioltó háborúk, - 
amely sajnos napjainkban is 
folytatódik, nem egy esetben az 
eltérő vallás ürügyén. 
Jó érzés, hogy világviszonylatban a 
római katolikus pápák már régóta 
próbálkoznak, tesznek 
erőfeszítéseket az eltérő vallású 
országok, népek, népcsoportok 
kölcsönös megértésére, vallási 
türelemre intésére. Ismeretes, hogy ez 
nem veszélytelen vállalkozás. 
Gondoljanak XVI. Benedek 
pápa/legutóbbi/ törökországi 
látogatására, az örményeket 
védelmező újságíró lelövésére, vagy 
II, János Pál pápa elleni merényletre. 
I Örülünk, hogy Dénes atyának és 
lelkésztársainak sikerült 
mindannyiunk megelégedésére 
megszervezni az általuk gondozott 
közösségek ökumenikus 
rendezvényeit/Nagyon jó, hogy az itt 
élő, különböző vallású hívek 
lelkészei valamennyien aktív 
résztvevők voltak, hirdették az igét, 
elmondták saját gondolataikat, 
tapasztalataikat, mely által 
bepillantást nyerhettünk a mai kor, az 
itt élő emberek hitéletéről, annak 
gyakorlásáról. 
Nagyszerű érzés az együttlét, a 
kölcsönös találkozás./Köszönjük a 
szelevényi aktív hívek--kedvességét, 
fáradozását, hogy a kellemes uzsonna 
mellett lehetőséget teremtettek a 
hívek és egyházfíak közötti 
beszélgetésre, gondolatcserére. 
/Már az első napon hallhattuk, hogy 
hazánkban 20 éve vetődött fel az 
ökumené gondolata. A mai 
felgyorsult világban ez hosszú 

időnek tűnik, de lényeg az, hogy 
eljutottunk idáig, s gyakoroljuk./ 
Elsősorban az idősebb korosztálynak 
- akik még családon belül és kívül is 
részesültek vallási nevelésben - 
lehetnek tapasztalatai az eltérő 
vallású lelkészek, illetve emberek 
súrlódásairól a régebbi időkben. A 
környék lakói jól ismerik a 
szomszédos településeket, s hol 
milyen vallás a domináns. A 
szomszédos községek 
ellenségeskedése sok esetben még 
ilyen irányban is megnyilvánult, / a-
Sasiak-Csépát pápistának, fordítva 
pedig kálonistának (kálvinista) 
csúfolták, (vagy Szelevényt Kis-
Moszkvának nevezték, valószínűleg 
világnézetükre utalva. 
Fényes Elek Magyarország 
geográphiai szótárában olvasható: 
„Csépa lakossága 1850-ben 2250 
leiekből 2048 rk., 116 evangélikus, 4 
református, 2 óhitű, 80 zsidó. 
Kathoükus anyatemploma van/ Ez 
időben az egyházi szolgáltatást: 
keresztelés, temetés, esketés az 
evangélikusok részére is a római 
katolikus pap végezte. 
Az 1858-as pápai konkordátum 
azonban kényszerhelyzet elő állította 
az itt élő evangélikusokat. Ekkor 
teljesen elváltak a római katolikus 
egyháztól, s kezdték komolyan 
szervezni, megalapozni egyházi 
életüket Az anyagi alap előteremtése 
érdekében nagyarányú gyűjtésbe 
kezdtek, melyek között a többségi 
katolikusok zöme is adakozott. Az 
imaház, az iskola avatóünnepségén 
(1889.) szintén sokan részt vettek a 
római katolikus egyház tiltása 
ellenére. Templomuk századik 
évfordulója alkalmából a 
renoválásra szintén gyűjtést 
végeztek, s vallási hovatartozás 
nélkül adakozott, aki tehette, s az 
ünnepi istentiszteleten is részt 
vettünk. (Később még a többszörös 

díjért szolgáltatott harangszót is 
megtagadták, s anélkül kísérték 
halottjaikat utolsó útjukra.) 
A hitélet változása címen végzett 
kutatásom során tapasztaltam, hogy 
a vegyesházasságban élők 
kölcsönösen tisztelték egymás 
vallását, látogatták egymás 
templomait. Volt rá példa, hogy az 
egyházfiak próbálták őket 
befolyásolni, lebeszélni a más vallású 
pár választásáról. Sajnos a világi 
életben is tapasztalható a felülről 
szított ellenségeskedés. Ismeretes, 
hogy a szomszédos országokba 
„szakadt” magyar nemzetiségűekkel, 
az odalátogató magyarokkal hogyan 
bántak. Az 1970-es  években egyik 
romániai  utunk alkalmával  a 
turistaszálló recepcióján lévő hölgy 
rettegve mondta el, hogy 
magyaroknak nem adhat szállást. 
Számtalan esetben tapasztaltuk az 
egyszerű emberek szeretetét. Pl. egy 
fenyőerdő mellett áthaladó 
országút mentén uzsonnáztunk. Az 
úton gyalogosan, mosolyogva 
közeledett felénk - kulaccsal a 
vállán - egy román polgár 
(magyarul nem tudott). Hozzánk 
érve nyújtotta a kulacsát, s 
megkínált minden felnőttet. 
(Valószínűleg egy hívogató vőfély 
lehetett). Természetesen mi is 
megkínáltuk elemózsiával, mely után 
kedvesen elköszönt. Elmondható, 
hogy ez az ember is az ökumené 
jegyében gondolkodott, nem pedig a 
felülről szított gyűlölet jegyében. 
A fenti példák is mutatják, hogy a 
felelős vezetők tanulhatnának az 
egyszerű, jó szándékú emberektől, 
akik valóban az érdek nélküli, igaz 
ember mércéjével mérnek, s tisztelik 
egymást. 

Csetényi Mihányné 
nyugdíjas tanárnő

 
 
 FELHÍVÁS 

Ismeretes, hogy az I. világháború 1914 nyarán tört ki. A négy éven át tartó öldöklő küzdelemben mintegy 15 
millió ember vesztette életét –köztük községünk lakói is (lásd I. világháborús emlékmű)-. A száz éves évforduló 
alkalmából tisztelettel szeretnénk megemlékezni róluk a május végi Hősök napján.  
Kérjük tehát a lakosságot, hogy akinél még található I. világháborús írásos vagy tárgyi emlék, elhangzott 
visszaemlékezés kellő időben jelezze az újság szerkesztőinek, hogy azt az alkalomra fel tudjuk dolgozni, s 
kiállítást rendezni. 

Szerkesztőség 
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ISKOLAI HÍREK 

A 2013/2014-es tanév első féléve 
január 17-én zárult. Az iskolai 
munkájukat félévkor eredményesen 
záró tanulóinkat még decemberben, a 
karácsonyi ünnepségünkön 
megjutalmaztuk.  
Sajnos több tanulónk számára viszont 
nem túl eredményesen zárult az első 
félév. A tantervi követelményeket jó 
néhányan nem teljesítették. Voltak, 
akik több tantárgyból is elégtelen 

osztályzatot kaptak. A 
pedagógusok még 
több korrepetálási 

lehetőséget 
biztosítanak ezeknek a 
tanulóknak, de a 
szülők fokozottabb 
odafigyelése is 
elengedhetetlen lenne. 
Sok esetben a szülői 
ellenőrzés teljes 

hiányával 
szembesülünk, illetve 
azzal, hogy minden 
felelősséget az 
iskolára próbálnak 
hárítani. Reményeink 
szerint a tanév végén 
sokkal kevesebb 

tanulónk 
bizonyítványa lesz 
elszomorító, ha 
mindenki megteszi 
azt, ami részéről 
elvárható. akár diák, 
akár szülő. akár 
pedagógus… 
Január 29-én tartottuk 
az 5. és 6. osztályosok 
számára a tiszakürti 
iskolával együtt 
Komplex Tanulmányi 

Versenyünket. A tanulók nemcsak a 
tantárgyi tudásukról adhattak számot, 
hanem egy igazán jó hangulatú 
vetélkedőn is részt vehettek. A verseny 
minden csapat számára megfelelő 
eredménnyel zárult.  
Február 5-én és 6-án tartottunk Nyílt 
Napot. Nagy örömünkre minden 
osztályban több szülő érdeklődött 
gyermeke és a tantestület munkája 
iránt.  

Iskolánk ebben és a következő 
félévben részt vehet egy testvériskolai 
pályázatban. A kerekegyházi Móra 
Ferenc Általános Iskolával kerültünk 
testvériskolai kapcsolatba. Ez a 
pályázat lehetőséget ad arra, hogy a 
felső tagozatos osztályokból több 
tanuló részt vehessen érdekes, 
tartalmas foglalkozásokon, több napos 
kirándulásokon, kulturális 
rendezvényeken. Nyáron egy hetes 
ingyenes táborozásra is lehetőségünk 
nyílik a pályázat kapcsán. 
Az iskolai Farsangot a Művelődési 
Házban tartottuk február 8-án. Sajnos 
az idén is elég kevesen öltöztek 
jelmezbe! A pedagógusok által 
szervezett tevékenységek, a mozgásos 
játékok viszont nagyon jó hangulatot 
teremtettek. A szülői munkaközösség 
által szervezett program minden 
tekintetben megállta a helyét. A 
szervezők gondoskodtak a 
belépőjegyek, tombolák árusításáról, 
tombolatárgyak beszerzéséről, a büfé 
feltöltéséről, árusításról.  Ezúton is 
szeretnénk megköszönni az 
önkormányzati konyha, a szülők és 
más segítők munkáját, akik 
hozzájárultak a rendezvény 
sikerességéhez! 
Az 1848-as forradalom- és 
szabadságharc emléknapját március 
14-én tartjuk. Hagyományainkhoz 
híven az alsó tagozatban „Szivárvány” 
művészeti vetélkedő, a felső tagozaton 
szavalóverseny és helytörténeti 
vetélkedő lesz. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk 
rendezvényeinken! 

Otrosinka Ferencné 
Tagintézmény vezető 

 
FARSANG AZ ISKOLÁBAN 

A február nem szólhatott másról az Általános Iskolában, mint 
a farsangról. A vízkereszttől Hamvazószerdáig, a nagyböjt 
időszakáig tartó időszakot hagyományosan vidám 
mulatságok, bálok, lakomák, népünnepélyek jellemzik. 
Iskolánkban kicsik és nagyok mind-mind izgalommal telve, 
lelkesen készültek az ünnepségre. A mulatságot a bálkirálynő 
és a bálkirály bevonulása nyitotta meg. Ezután következett a 
felvonulás, így az összes jelenlevő ember megcsodálhatta a 
cicákat, kalózokat, királynőket és a többi jelmezest is. Mikor 
már az összes jelmezes bemutatkozott és a közös 
produkciókat bemutatták, a zsűri elvonult, majd kihirdették  
az eredményeket. Ez idő alatt ötletes vetélkedőkön vehettek 
részt a bátrabbak. A Szülői Munkaközösség tagjai country 
tánccal lepték meg az iskola tanulóit és a farsangi bál 
résztvevőit. A büfében a lelkes szülők mindenki nagy 

örömére fánkot, szendvicset és házi süteményt kínáltak, aki 
pedig éppen szomjas lett üdítővel olthatta a szomját. 
Természetesen a tombolasorsolás sem hiányozhatott. 
Mindenki izgatottan ült, a kis szelvényeket csoportokba 
helyezve. A sok szép nyeremény mind gazdára lelt. 
Köszönet illeti a Szülői Munkaközösség tagjait, az 
Önkormányzati Konyha dolgozóit az iskola vezetését és 
mindenkit, aki segített, hiszen idén is felejthetetlen 
farsangot sikerült rendezni. 
Külön szeretnénk megköszönni Türke Csaba, Szendrei 
Lászlóné, Tóth-Borzi Kft, Szalai Krisztián, Gödöllei 
Krisztián és a hatodik osztályosok nagyvonalú tárgyi, 
anyagi támogatását. 

Gyertyánosné Hegedűs Helga 
SZMK elnök
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ÓVODAI HÍREK 

…„Farsang, farsang, te bolondos! / Csupa móka, kacagás. / 
Télidőnek vége van most, / minden élő tavaszt vár.” Cinca 
Katica: Maszkabál /részlet/ 
Nyugodt, csendes tél után végre elérkezett a farsang, a 
télbúcsúztatás ideje. Óvodánkban február 07-én, délután 
tartottuk a várva-várt farsangi rendezvényt. A mulatságot 
lázas készülődés előzte meg mind a gyermekek, mind a 
felnőttek körében. Otthon az édesanyák jelmezek 
készítésével szorgoskodtak, ötletesebbnél-ötletesebb ruhákat 
varázsoltak gyermekeik számára. Néhányan az üzletek 

gazdag kínálatából válogattak. Közben az óvó nénik 
eszközöket készítettek, feldíszítették a csoportszobákat, és az 
óvoda többi helyiségét, a daduska nénik pedig példás rendet, 
tisztaságot biztosítottak. Péntek délelőtt már kezdetét vette a 
mulatság. Az óvoda apraja-nagyja együtt ünnepelt a tágas 
tornateremben. Vidám farsangi zenére roptuk a táncot. 
Délután kezdődött az igazi jelmezes mulatság. Nagy 
örömünkre szinte minden kisgyermeket jelmezbe öltöztettek. 
A gyermekek korcsoportonként, a felnőttek irányításával 
előadták a kedves, humoros farsangi verseket, a pörgős 

A Dalma Dance klub csépai táncosai 

A Mosoly klub betlehemi műsora 
 

A rajzverseny résztvevőit Boldog István képviselő úr díjazta Az angyalvarázs mesejátékkal köszöntük meg a konyhai 
dolgozóknak az egész éves fáradságos munkát 
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dalokat. Hagyományainkhoz híven a szülői szervezet tagjai 
csokoládét ajándékoztak minden óvodás gyermeknek. Ezt 
követően mindenki kedvére tölthette az időt, táncolhatott, 
fogyaszthatott a csábító süteményekből, vásárolhatott 
zsákbamacskát, léggömböt, tombolát, és egyéb farsangi 
kelléket. A tombolahúzás ideje némileg elhúzódott, 
köszönhetően a rengeteg tombolatárgynak, ajándéknak. 
Rendezvényünket a 33 meghívott vendégéből 14-en 
tisztelték meg jelenlétükkel. A 42%-os részvételi arány 
viszonylag még jónak mondható. A programot 28 szülő és 

13 támogató segítette anyagilag és/vagy tombolatárgyakkal, 
süteménnyel, tortával. Szeretnénk kiemelni a szülői 
szervezet elnökének, tagjainak önzetlen segítségét, 
munkáját. A rendezvény tiszta bevétele 131 825,- Ft lett, 
melyet a gyermekekre fordítunk. Ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani minden kedves támogatónknak, 
szponzorunknak. 

Kiss Magdolna 
vh.óvónő 

 
ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

Alapítvány a csépai Óvodásokért nevében szeretném 
megköszönni azoknak a csépai lakosoknak, akik adójuk 1%-
val és adományaikkal támogatták alapítványunkat. SZJA 1 
%-ból és a felajánlásokból befolyt összeg: 171 149 Ft volt. 
Alapítványunk 2013-as évben a befolyt személyi jövedelem 
egy százalékából, a gyermekek mozgáslehetőségének 
bővítése céljából Óriás Trambulint vásárolt. A gyermekek a 
gyermeknapon vehették birtokba, amely az óta is a kedvenc 
udvari játékukká vált. Óvodás gyermekeket a tavalyi évben: 
ábrázolás, vizuális eszközök, gyermekjátékok, az 
öltözőinkbe gyönyörű gyermek fogas vásárlásával és az ovi-

foci nevezési díjának befizetésével támogattuk. Nagyon jó 
évet zártunk. Ezúton is szeretném kérni a további 
segítségüket, hiszen a gyermekik fejlődésére az óvodai 
nevelésükre fordítjuk felajánlásaikat. Kérem továbbra is 
támogassák Alapítványunkat adójuk 1 %-val.  
Alapítvány a Csépai Óvodásokért 
5475 Csépa Béke út 133/e 
Adószám: 18837160-1-16 
Számlaszám: 69800023-15200725 

Bozsik Ibolya kuratórium elnök

 
ANYAKÖNYVI HÍREK 

Születés: 
Gere Letícia Vanda (an: Komádi Klaudia) 
Kővári Réka (an: Szalai Edina) 
Vaszil Róbert Milán (an: Barna Gina Anna) 
Lantos Levente Sándor (an: Cselédes Lilla) 
Pigniczki Vivien Blanka (an: Dobos Katalin) 

Haláleset: 
Balogh Lajos 53 év 
Nagy László 71 év 
Vámos Sándorné (Ács Erzsébet) 72 év 
Janó Jánosné (Mészáros Piroska) 87 év 
Bencsik Péter 75 év 
Tóth János 44 év 
Papp József 58 év 
Ferenczi Andrásné 89 év 

V I L L A N Y SZ E RE L É S  
Regisztrált szerelői (E-on) jogosítvánnyal. 
Régi és új épületek villamosítása, újraszerelése 
Új fogyasztásmérő hely kialakítása 
Teljesítménynövelés 
Három fázisra történő áttérés 
E-on ügyintézéssel 
Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi mérések, 
jegyzőkönyvek készítése (új üzlet nyitás esetén is) 
Villámhárító szerelés 
Hibaelhárítás, villanybojler javítás 
 
Barna Antal, telefon: +3630/943-1316 

TÜDŐSZŰRÉS 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a tüdőszűrő vizsgálat helye: Csépa Művelődési Ház Időpontja: 2014. 

március 21. péntek 8:30 – 12 óra és 2014. március 24. hétfő 8:30 - 12 óra 
40 év felett ingyenes, 40 év alatt beutaló (iskolaorvos, vagy üzemorvos) + 1.700 Ft (csekken) 

A szűrés elvégzéséhez a betegkártya bemutatása szükséges! 

 

Adója 1 %-ával támogathatja a: A Csépai Iskolásokért Alapítványt: 18833094-1-16. Alapítvány a 
Csépai Óvodásokért: 18837160-1-16. Alapítvány Csépa Községért: 19221685-1-16 

Köszönjük! 



AZ ELMÚLT HETEK ESEMÉNYEIBŐL 

A Szülői 
Munkaközösség 
tagjai country 

tánccal lepték meg 
az iskola tanulóit és 
a bál résztvevőit a 

Petőfi Sándor 
Általános Iskola 

farsangi 
rendezvényén 

fergeteges sikert 
aratva. 

„Minden magyar 
felelős minden 

magyarért, és ez csak 
oda-vissza 

működik.”- mondta 
Kenyeres Oszkár a 

Hazajárók 
közönségtalálkozóján

.. 

KÉPEK A VACKOR MŰVÉSZETI ÓVODA FARSANGI BÁLJÁRÓL 


