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RÖNKHÁZ- ÉS TÓAVATÁS 2015 

 

A 7. osztály március 15-i ünnepi műsort adott A Petőfi-szavalóverseny csépai résztvevői 

Az ovisok is megünnepelték március 15-ét 
 Fotó: Kiss Magdolna 

Kirándulás a Tiszakürti Arborétumba 
 Fotó: Havrilla Sándorné 

A rönkháznál Fialka György Csépa polgármestere, Bozsó Róbert a 
Balax ügyvezetője, Kiss Magdolna a Csépáért Alapítvány elnöke, 

Boldog István országgyűlési képviselő; 
 

A tónál Kecskés Marietta a Leader csoport irodavezetője, Fialka 
György Csépa polgármestere és Boldog István országgyűlési 

képviselő vágta át a szalagot 
 Fotók: Kovács Sándor 

FALUNAP: 2015. július 4- én lesz. Részletes programokat a plakátokon, valamint weboldalunkon, 
a www.csepa.hu –n olvashatják. 
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MAJÁLIS ÉS TÓAVATÓ 

Havrilla Sándorné alpolgármester 
köszöntőjével és megnyitójával 
kezdődött május 1-jén a Tóavató 
ünnepség. 
Tisztelt vendégeink, kedves csépai 
lakosok! 
Szeretettel köszöntöm Önöket, a Kinizsi 
Horgászegyesület Vezetősége, az 
Alapítvány Csépa Községért 
Kuratóriuma, valamint Csépa Község 
Önkormányzata nevében.  
Külön is köszöntöm: Boldog István 
Országgyűlési Képviselő Urat; Fehér 
Petrát és László Ágnest a Megyei 
Közgyűlés tagjait; Kecskés Mariettát a 
LEADER csoport irodavezetőjét; 
Molnár Bálintot Öcsöd polgármesterét 
és kedves feleségét; Szöllősi Bélát a 
HETT elnökét és feleségét; Wenner-
Várkonyi Attilát Kunszentmárton 
polgármesterét; Fazekas Jánost 
Kunszentmárton alpolgármesterét; Gyói 
Gábort Tiszasas polgármesterét; Bozsó 
Róbertet és Nagy Ferencet a Balax kft 
vezetőségi tagjait; Dr. Hoffmann Zsolt 
jegyzőt; Kiss Magdolnát a Csépáért 
Alapítvány elnökét; intézményvezető és 
képviselő társaimat, és nem utolsó 
sorban Fialka Györgyöt Csépa 
polgármesterét, aki egyben a Kinizsi 
Horgászegyesület elnöke is. 
Május elseje van, kicsit szeles és csalóka 
idő, de mégis szép ez a nap. Ismét itt egy 

ünnep, ahol fontos a vidámság. Sokféle 
ünnepen részt vettünk már, de ez az 
egyetlen ünnep, ahol nincs jelen az 
ünnepelt, nevezetesen a munka. Viszont 
szinte mindenki jelen van, aki sokat tett, 
dolgozott azért, hogy ma itt állhatunk a 
sárgaföldes gödör helyén megépült 
Szabadidőpark és csónakázótó partján. 
Köszönetet érdemelnek a tervezők, 
kivitelezők, azok dolgozói, a Gamesz 
dolgozói, és a pályázat kezelői.  
A Kinizsi Horgászegyesület 
Vezetősége, valamint Csépa Község 
Önkormányzata, példa értékű 
összefogásról tett tanúbizonyságot, 
amikor benyújtotta pályázatait. A civil 
szervezetek, felismerve a „Turisztikai 
Tevékenységek” ösztönzésére kiírt 
pályázatban a jövőbe mutató 
lehetőségeket; és ahogy Fialka György 
polgármester úr nyilatkozta egykor, 
mertek nagyot álmodni a 
munkanélküliséggel küszködő 
településen, ahol egy szórakoztatató 
központ kialakítását tervezték, egy 
többlépcsős beruházással elindítani.  
Kinizsi Horgászegyesület, a LEADER 
Helyi Akciócsoport közreműködésével: 
2012. július 31-én benyújtott pályázata -
34.565751, Ft-ot nyert a rekreációs tó 
megvalósítására, az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
alapból, a Darányi Ignác terv részeként.  

Az Alapítvány Csépa Községért 
Kuratóriuma 2014.01.15. napján, az 
MVH VIDÉKFEJLESZTÉSI 
TÁMOGATÁSOK 
IGAZGATÓSÁGÁHOZ benyújtott 
sikeres pályázatával: 22.080201, 
forintot nyert, melyből 
folytatódhatott az igényes környezet 
kialakítása. Megépült a kiszolgáló 
épület, hangulatos rönkház kivitelben. A 
pihenés kényelmét biztosító padok, 
kiülők is elkészültek. Pályázati 
támogatással több, mint 315000 
forintból került beszerzésre öt csónak, a 
működést segítő akkumulátor, motorok. 
Átalakult, megszépült a környezet. A 
változás új feladatokat is ad számunkra, 
hiszen ezután fokozottan kell figyelnünk 
a tónak és környékének rendjére, 
tisztaságára, biztonságos 
működtetésére. Kiemelkedő összefogás 
eredménye az, hogy létre jött ez a 
közösségi tér. Csodálatos változás a 
sárgaföldes gödör után. A civil 
szervezetek és az önkormányzat 
együttműködése a jövőben is fontos 
lesz. 
A szalagok átvágásával kezdődik az 
igazi birtokba vétel. Szép napot, jó 
szórakozást!

 
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete március 18-
án és április 09-én és április 22-én tartott önkormányzati ülést. 
A márciusi ülésen megalkotta a helyi adókról szóló 4/2015.(III. 
19.) önkormányzati rendeletét. Hatályon kívül helyezte a 
magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi 
adóról és az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeletet. 
Technikai átalakítás történt, a 3 rendeletből egy rendelet 
született. 
Felülvizsgálták az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, 
térítési díj megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet. A 
szociális igazgatásról szóló törvény rendelkezik arról, hogy az 
intézményi térítési díjakat minden év március 31-ig felül kell 

vizsgálni. Intézményi térítési díj megállapítása: a szolgáltatási 
önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. 
Ennek alapján a Képviselő testület az alábbi térítési díjakat 
fogadta el az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, 
térítési díj megállapításáról szóló 3/2014. (III.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2015. 
(III.19.) önkormányzati rendelettel: 
2015. április 1-től érvényes Térítési díjak; Idősek otthona, 
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 
1. A számított intézményi térítési díjak szociális étkezés, házi 
gondozás: Szociális étkezés: 490 Ft/nap; Házi gondozás: 330 
Ft/óra; Szállítás: 100 Ft/nap

 

2. Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 2015. évi személyi térítési díjai 
MEGNEVEZÉS Nyugdíjminimum 150%-a alatt Nyugdíjminimum 150%-200%-ig Nyugdíjminimum 200 % felett 

Szociális étkezés Ft/nap 295  390  490  
Házi gondozás Ft/óra 200  265  330  

 

3. Idősek Otthona 2015. évi számított intézményi térítési díja 
MEGNEVEZÉS Számított térítési díj Ft/nap Számított térítési díj Ft/hó 
Idősek Otthona 2.450 73.500 

 

4. Idősek otthona 
MEGNEVEZÉS Norma Térítés (ÁFÁ-val) 
Reggeli Ft/nap 118  262  
Vacsora Ft/nap 118  262  

Ebéd Ft/nap 265  588  
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A képviselő testület módosította a temetőkről és temetkezésről 
szóló rendeletét. Annyi változás történt, hogy az önkormányzat 
által megállapított díjtételeket ÁFA-val növelten szükséges 
kiszámlázni más temetkezési vállalkozók részére. Az 
átláthatóság biztosítása érdekében a 2. számú 

melléklet díjtételeiben a nettó összeg, ÁFA tartalom, bruttó 
összeg megjelenítésre került. A Temető infrastrukturális 
létesítményeinek használati díja a temetőüzemeltetőnek 
(Végső nyugalom Kft-nek) kell megfizetni, még a sírhely 
megváltási díjakat továbbra is az önkormányzatnál kell 
befizetni.

6/2015.(III. 19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

Temető infrastrukturális létesítményeinek használati díja 
Megnevezés Nettó összeg (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó összeg (Ft) 

Temetőben végzett vállalkozói tevékenység: 730/nap 270 1000/nap 
Üzemben tartási költség 7874 2126 10000 
Eszközhasználat 7874 2126 10000 
Ravatalozó használata:  1500 405 1905 
Ravatalozó takarítása 1181 319 1500 
Hűtő használata:  1460/nap 540 2000/nap 
Hűtő takarítás 1181 319 1500 
Hulladék elhelyezése 5.000 1350 6350 

Halott átvétele és kiadása más szolgáltatótól: 
Munkaidőn belül (8-16) 2362 638 3000 
Munkaidőn kívül 4380 1620 6000 

Az áprilisi önkormányzati ülésen a következő főbb napirendi 
pontok szerepeltek: 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotta az avar és növényi hulladék égetéséről szóló 
7/2015. (IV.23.) önkormányzati rendeletét. 
A kerti hulladékégetés szabályozása során az egymással 
ellentétes érdekek gondos mérlegelésével kell eljárni. Csépa 
községben is elterjedt a kerti hulladékok és az avar égetése. 
Kevesen tudják, hogy ez a tevékenység mennyire káros a 
környezetre és az emberi egészségre. Az értékes szerves-
anyagból az égetés során hamu keletkezik, mely csak 
korlátozottan alkalmas talajerő-utánpótlásra, nagyobb 
mennyiségben egyenesen rombolja a talaj humuszkészletét. 
Ezzel szemben komposztáláskor maradéktalanul elbomlanak a 
növényi részek és hasznos humusz keletkezik. Egy átlagos 
kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és 
gallyakat, légszennyezést okoz. A nagy szennyezést 
elsősorban az váltja ki, hogy alacsony a tűz hőmérséklete, így 
aminek égni kellene nem ég el, vagy csak félig. Például a 
növényi részekben lévő szén ugyan oxidálódik, de csak 
részben, és szén-dioxid helyett mérgező szén-monoxid 
keletkezik. 2015. március 5-én lépett hatályba az 
54/2014.(XII.5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról, mely szerint belterületi ingatlanok használata 
során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. azonban (pl. 
önkormányzati rendelet) adhat erre kivételt. Csépa 
közigazgatási területén az avar és kerti hulladék nyílttéri 
égetése 18.00 órától 21.00 óráig megengedett október 
végétől-április végéig. A rendelet kifejezetten az avar és kerti 
hulladék égetésére vonatkozik. Nem szabad elfelejteni 
azonban hogy elsősorban komposztálás útján, illetve 
hulladékszállítási közszolgáltatás keretében kell 
gondoskodnunk az ártalmatlanításról. 
Külterületen az ingatlan tulajdonosa - a Tűzvédelmi Szabályzat 
226. §. értelmében- a tűzvédelmi szabályzat engedélyével 
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen  irányított égetést 
végezhet. Az irányított égetés során a tűz nem hagyható 

őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést 
befejezték, azt azonnal el kell oltani. A Szabályzat a tarlóégetés 
szabályait is részletesen tartalmazza. A kérelem 3.000 Ft 
illetékköteles, az önkormányzat honlapján megtalálható a 
kérelem nyomtatvány. A kültéri égetést elsősorban abban az 
esetben engedélyezi a tűzvédelmi hatóság, ha pl. az 
Állategészségügyi Hatóság kötelezi erre a földtulajdonost, 
mert olyan kórokozó szaporodott el a területen, amely 
növényvédelemmel nem pusztítható el. 
A Képviselő testület módosította a szociális rászorultságtól 
függő pénzben és természetben nyújtott támogatásokról, 
valamint a személyes gondoskodásról szóló 2/2015.(II.19.) 
rendeletét a 8/2015.(IV.23.) rendelettel. Újra bevezetésre 
kerül a lakásfenntartási támogatás. Támogatásra jogosult az 
a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250 %-át. 
A települési támogatás havi összege 1000 Ft (ha a 
háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét) vagy 2000 Ft 
(ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét) lehet 
havonta. A kifizetés csak házipénztárból történik. A másik 
módosítás a gyógyászati segédeszköz támogatás bevezetése, 
(egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 
250%-át), A támogatási összeg a gyógyászati segédeszköz 
árának 50 %-a de legfeljebb 50.000 Ft lehet. 
A rendelet lehetővé teszi a rendkívüli települési támogatás 
megállapítását a talajterhelési díj kifizetéséhez is. Új elemként 
jelent meg a következő kritérium: "Nem állapítható meg 
rendszeres és rendkívüli pénzbeli és természetbeli 
települési támogatás annak, akinek Csépa Község 
Önkormányzata és intézményei felé lejárt határidejű 
tartozása, hátraléka van." Szükséges tehát rendezni a helyi 
adófizetési kötelezettséget, mert különben automatikusan 
kizáródik a támogatási rendszerből. 

Módosításra került a 9/2015. (IV.22. )önkormányzati 
rendelettel a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 
19/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet: 
„(1) 100 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély 
kibocsátót, aki 2015. augusztus 31. napjáig a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára ráköt. A rácsatlakozást a 

szolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés bemutatásával 
kell igazolni.  
Fontos, hogy aki jelenleg nincs rákötve a szennyvíz-hálózatra, 
2016 év elején ismét fizetési kötelezettsége merül fel, a 2015 
évi éves vízfogyasztása alapján és talajterhelési díjat kell 
megfizetni (mértéke 1800 Ft/M3). Ha azonban ráköt 2015. 
augusztus 31-ig, rendeletünk alapján mentességet kap 2015 
évre. Természetesen a 2014. évre kivetett talajterhelési 
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díjfizetési kötelezettsége ettől még fennáll. A rendelet célja, 
hogy azon szennyvízkibocsátókat, akik eddig nem kötöttek rá 
a vezetékes szennyvízhálózatra, rákötésre ösztönözze, hiszen 
minden évben jelentkezni fog a fizetési kötelezettség. Sőt meg 
nem fizetés esetén halmozódni is fog adóssága, miközben 
kizárja magát a települési támogatás által nyújtott valamennyi 
támogatási formából. 
A képviselő testület elfogadta 2015-2019 évekre szóló 
gazdasági programját. A gazdasági program, fejlesztési terv 
helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és 
feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési 
lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és 
gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi 

önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, 
színvonalának javítását szolgálják. 
A testület elfogadta a beszámolót a 2014. adótervek 
teljesítéséről. Jelentős adóhátraléka van lakosainknak.  
Kommunális adó hátralék: 2.790.226,- Ft; Iparűzési adó 
hátralék: 2.749.444,- Ft; Gépjárműadó hátralék: 1.166.319,- Ft 
A kintlévőségek behajtására folyamatosan megtesszük az 
intézkedéseket. 
A képviselő-testület döntött a 2015. évben kitüntetett 
személyekről, mely kitüntetések átadása 2015. augusztus 20-
án kerül sor, a Szép otthon példás porta cím tulajdonosai a 
falunapon vehetik át kitüntetéseiket. 

Berényi Veronika 
kirendeltségvezető

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Tisztelt Olvasók! 
Az elmúlt időszakban bizonyára tapasztalták, hogy az „Anyakönyvi hírek”-ben a korábbi gyakorlattal ellentétben nem jelent 
meg minden újszülött és elhalálozott személy neve. Adatközlésünk hiányossága abból adódott, hogy a 2014. év utolsó és 2015. 
első negyedévében történt esetek lakcím nyilvántartása késve vagy még nem érkezett meg a polgármesteri hivatalhoz. Így 
közlési jogkörünk addig korlátozott. /Szerk./ 
  SZÜLETÉS HALÁLOZÁS 

Balázs Rebeka (2014.) 
an. Rigó Marianna 

Kovács Hanna Pamela (2014.) 
an. Kulcsár Anikó 

Bíró Réka (2014.) 
an. Szöllősi Györgyi 
Lantos Flórián (2014.) 
an. Kovács Ilona 

Tóth Pamela (2014.) 
an. Vaszil Mónika 

Mészáros Máté István (2014.) 
an. Mészáros Renáta 
 

Zámbó Kevin 
an. Zámbó Anita 
Marusi Letícia Vanda 
an. Csernus Tímea 
Czinka Dzsenifer 
an. Czinka Alexandra 
Rostás Heléna Amina 
an. Kolompár Renáta 
Antóni Loréna Kendra 
an. Erős Vivien 
Kis Szamira Zoé 
an. Kis Éva 
Tóth Szelina Anna 
an. Tóth Ágnes Anna 

Egedi Ferenc 86 év 2014. 
Vaszil Mihály 55 év 2014. 
Bartusz Istvánné Pocsai Erzsébet 89 év 2014. 
Farkas Béláné Bámer Franciska 84 év 2014. 
Majer János 83 év 2014. 
Takács Lászlóné Kruzslicz Borbála 99 év 2014. 
Vincze Istvánné Subicz Margit 85 év 2014. 
Multyán Jánosné Lantos Mária 80 év 
Karsai Béla György 89 év 
Csáki Józsefné Palotai Katalin 87 év 
Sánta István 85 év 
Kocsis Józsefné Oberna Erzsébet 74 év 
Szira Józsefné Harmati Irén 88 év 
Szvoboda Tibor 73 év 
Szalkai Balázs 79 év 

 

ÓVODAI HÍREK 
Az idén az óvodában március 12-én csütörtökön emlékeztünk 
meg a március 15-ei eseményekről a nagycsoportosok 
játékfűzésével, amelyet Havrilla Sándorné és Szendrei 
Mariann óvónők tanítottak be. A gyerekek kedves kis műsora 
meghatotta a szülőket és a meghívottakat. 
Április 2-án és 3-án Szolnokon az Országos Esztétikai 
Tanácskozáson  vettek részt az óvónők és a dajkák szakmai 
tudásukat bővítetve. „Az óvoda és a család még szorosabb 
együttműködése” volt az idén a kiemelt téma. 
Április 22-én a Föld napja program keretében a 
nagycsoportosok az óvó nénikkel és a daduska nénivel a 
tiszakürti arborétumba kirándultak, ahonnan sok élménnyel 
gazdagodva tértek haza: Láthatták a madár gyűrűzést, 
mérlegelést, megcsodálhatták az óriási szarvasbogarat, amit a 
fűben találtak. Gyönyörködtek a tavaszi arborétum fáiban és 
szebbnél-szebb virágaiban. Megjegyezve, hogy minden felnőtt 
és gyermek kötelessége vigyázni a környezetére, megőrizni azt 
a későbbi nemzedékek számára is. 
A Bozsik-program ovifoci mérkőzésein több alkalommal is jól 
szerepelt óvodánk csapata. Ibolya óvó néni körültekintő 
felkészítésének köszönhetően, csak Szarvas csapata tudott 
megelőzni bennünket a Tavaszi Fesztiválon. Ovisaink az 
ezüstéremnek is nagyon örültek. 

Az anyák napját szerte a világon megünneplik az év más-más 
napján; nálunk május első vasárnapján. 
Az anyákat már az ókori Görögországban is megünnepelték. 
Később az 1600-as években Angliában a húsvét utáni 
negyedik vasárnap volt az anyák vasárnapja. Az USA-ban az 
1900-as évek elejétől, Magyarországon 1928-tól vált hivatalos 
iskolai üneppé. Ezt követjük mi is most. 
A Vackor Művészeti Óvodában a Méhecske csoport május 4-
én hétfőn, a Napsugár csoportosok 5-én kedden, a Pillangó 
nagycsoportosok szerdán köszöntik szép kis műsorukkal az 
édesanyákat, a nagymamákat és a meghívott kedves 
vendégeket. Köszönöm az óvó nénik és daduska nénik sok 
munkáját, fáradozását, amivel széppé tették ezt az ünnepet 
valamennyiünk számára; hogy gyönyörködhettünk az 
ünneplőbe öltözött kicsinyek mese játékában, dalában, 
táncában és a szemekbe könnyet csalogató szép verseikben. 
„Ahogyan a barna mackók szeretik a mézet,/ Édes, drága jó 
Anyácskám, úgy szeretlek téged.” (Mentovics Éva), ez a kis 
idézet foglalja össze mindazt, ahogyan gyermekként és 
felnőttként is szeretjük az édesanyánkat és a nagymamánkat. 

Havrilla Sándorné 
óvodavezető
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MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI BESZÉD 

2015-ben az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc tiszteletére, a csépai műve-
lődési házban megtartott községi rendez-
vény ünnepi szónoka Pigniczki Árpád kép-
viselő volt. 
Örömmel fogadtam el a felkérést a mai 
megemlékezés szónokaként. Volt időm 
gondolkodni, mit is jelent számomra 
március 15-e. Tavaly abban a szerencsés 
helyzetben voltam, hogy a sorok között 
figyelhettem az iskolások előadását, mű-
sorát. Valahogy felnyílt a szemem, hisz 
iskolás koromban, amikor én is színpa-
don voltam, nem arra figyeltem mit akar 
mondani a megemlékezés tárgya, ha-
nem, hogy elteljen a nap, a lámpaláz ne 
legyen akadálya a műsornak. Tavaly ez 
másképp volt. Szerencsére. Azon tűnőd-
tem, vajon ha most lenne egy ifjú Pető-
fink, mit tenne a kormány, s mit tenne a 
nép. Ma azon tűnődőm, mi a XXI. szá-
zadi Habsburg-birodalom, mi a szabad-
ság, hol kell megvívni a szabadsághar-
cunkat, s hol van a XXI. századi Petőfi, 
vagy Petőfik sokasága. Mi a forradalom 
és a szabadságharc jelentése, hisz bir-
toklunk egy ősi nyelvet, mely sokszínű-
sége első helyre emeli a nyelvészetben, 
s a költészetben. A történelem nem a tör-
ténelemkönyvben van. Ott évszámok és 
események sokasága van. A történelem 
az irodalomban van, a versekben, regé-
nyekben, novellákban, ódákban. Forr, 
forradalom, szab, szabad, szabadság, 
harc, szabadságharc. Mennyi szó és 
mennyi jelentés egyetlen pillanatban. 
Mindegyik ide kapcsolódik, kivétel nél-
kül. Vajon gondoltunk már a szavak je-
lentésére, vagy csak egy piros betűs nap 
a mai? 
Kikerülve az iskolapadból, belecsöp-
penve a nagybetűs életbe sok mindent 
másképp lát az ember. Talán nem is baj. 
Elkezdi látni szülei örömét és bánatát, 
annak valós okait, megtapasztalja az 
embertársak mindennapjainak küzdel-
mét. Ma is itt vannak a Habsburgok a 
nyakunkon, csak más a nevük. Ugyan 
úgy fojtogatnak, csak nem ordítunk a 
fájdalomtól, hanem tűrünk. Ma is van 
szabadság, ami szinte egy ideológia, de 
létezik, s ugyan úgy van Petőfi is. 
Sok-sok Petőfi van. Itt bennünk. Kérdés 
látjuk e, s nekünk mit jelent.  
Eljutottunk pár évtized alatt oda, hogy a 
kikiáltott 12 pontból gyakorlatilag egy 
pontot megoldottak, talán túlságosan is, 
szinte színházi az egész. De ha a 12 pont 
jelentette volna a szabadságunkat, akkor 
11 pont még hiányzik? Talán nem… Hol 
van Petőfi, aki utat mutatna nekünk? Ké-
pesek vagyunk- e meglátni a tükörben? 
Vagy talán mikor ki akarjuk vívni a sza-
badságunkat, akkor fegyverekre, kar-
dokra, puskákra és ágyúkra, csatatérre 

gondolhatunk? Nem. Szerintem nagyon 
nem. Mi kell nekünk egy kis szabadság-
hoz? Saját magunk. Nem nehéz felis-
merni az esetemben, számomra mit is je-
lent a szabadság. Nem kell nagy dol-
gokra gondolni. Több, mint 10 éve tapo-
som a mai kor nem látható láncokat 
gyártóknak a malmát, tolom a szekerü-
ket, miközben társaimmal azon dolgo-
zunk, hogy ezeken a szekereken egyre 
nagyobb kupac legyen, amitől - mai szó-
használattal - , a főnök boldog és szaba-
dabb lesz. Azt mondják, én is szabad va-
gyok, pedig szinte minden nap rajtam 
vannak a nem látható láncok. Rajta van 
a szomszédon is, a rokonon is, a baráto-
mon is. Rengetegen cipelik a nem lát-
ható láncokat. De akkor hol is kezdődik 
az én szabadságom? 
Munkából hazajövet a 44-es főutat el-
hagyva kezd megnyugodni a lelkem. 
Egy egész Tiszazug tárul elém, s akár-
merre nézek, mintha itthon lennék. S va-
lóban. Ahogy szokták mondani, itthon 
otthon vagyok. Rabul ejt a táj, ami min-
den nap más egy kicsit. Csalogat, hívo-
gat, ölel. Itt van az otthonom, itt van a 
családom, három gyermekem. Ahogy a 
családi fészekbe toppanok, még érzem, 
forr a vérem, de megcsillan lányaim mo-
solya a szememben, s átváltozom. Körül 
vesz egyfajta belső biztonság, amit egy 
családi szeretet adhat. Bennem van a tu-
dat, hogy a lehetőségekhez képest a csa-
lád jól van. Itthon jön az öröm, a sok él-
mény, a nevetés. Egy mosolyban annyi 
minden benne van, egy huncut csínyte-
vésben, egy - egy szempárban. Millió 
dolog van ezekben. Itt megyek végig az 
utcákon, s látom az embereket, s az, 
hogy egyáltalán látom őket, megnyug-
tat. Nem kell, hogy ismerjem minden 
embertársamat, de megnyugszom, ha lá-
tom őket. Nem vagyok egyedül, s 
mindez szabaddá tesz. Érzem, hogy a 
mindennapok viharában ki is vagyok, 
hol is vagyok. Nem feltétlen kell a nem 
látható láncok ellen harcolni, bár sok ke-
serűségtől megváltanák az embert, ha-
nem meg kell keresnünk azokat a kis 
pontokat az életben, amik szabaddá te-
szik az embert. El szoktam nézni a mai 
fiatalokat, bocsánat a kifejezésért, de 
müzli hassal és kocka fejjel, mert sokan 
jó vagy rossz módjukban nem tudják, 
mit csinálnak. Szabad gyerekkorról be-
szélnek, holott falak között, láncra verve 
sínylődnek. Hol a szabadság? A tablet 
vagy számítógép előtt? Egy üzenő fa-
lon? Egy trágár megszólításban a szüleik 
felé? Abban, hogy elvesszük mástól a 
zsebpénzét, cipőjét, tízóraiját? Abban, 
hogy szüleinket fölösleges mókuske-
rékbe hajtjuk, hogy legyen valamink, 

ami a másiknak is van, mert az olyan 
trendi? A festett haj és a műköröm? Ab-
ban, hogy kinevetjük a másikat és ellök-
jük, mert ez a haverok szemében milyen 
frankó? És ha épp téged löknek el? Mi a 
szabadság? Mi teszi szabaddá az embert, 
ha nem az, ami a másikat is? Melyik 
jobb érzés? Fellökni a másikat és ott-
hagyni, vagy segítő jobbot adni, ha kell, 
s tudni, hogy számíthattok egymásra a 
bajban? Melyik tesz szabaddá? Ha el-
mondhatod, hogy mennyi haverod van, 
vagy elmondani, van egy igaz barátom, 
kettő, már három… és így tovább. A ha-
verok olyanok, mint a szél. Jönnek – 
mennek. A barát van. Az mindig van. 
Akár egymagunk, akár egy baráttal, har-
cokat lehet vívni. Szabadságharcot! 
Olyan apró szabadságharcokat, amik ké-
sőbb gyümölcsözőek lehetnek, de előbb 
meg kell ismernünk magunkat, meg kell 
ismerni saját láncainkat, s meg kell ta-
lálni saját Petőfink. Ha Petőfi megvan, 
megvan a 12 pontunk, vagy több vagy 
kevesebb, de indulhatunk. És ha elindul-
tunk, csatlakozik egy barát, egy másik, 
és így tovább, míg el nem indul egy kis 
szabadságharc. Nem elvesszük a tíz-
órait, hanem megkínáljuk a sajátunkból. 
Megkérdezzük, otthon van-e kinőtt cipő, 
mert az egyik társamnak lyukas, a szü-
leik a demokrácia nevű kotyvalék csap-
dájában vannak és tehetetlenek. Nem 
tépjük ki a táskát az idős néni kezéből, 
hanem segítünk neki cipekedni a kapuig. 
Nem lökjük a sárba a gyengébbet - mert 
lehet, egyszer ő menti meg az életed -, 
hanem a kezünket nyújtjuk. Nem nézzük 
le a másikat, mert nélkülöznie kell, ha-
nem elgondolkodunk azon, mi is esne jól 
fordított esetben. Már a puszta gondol-
kodás is szabadabbá tesz. Kezünket, ka-
runkat nyújtjuk. Icipici szabadságharcok 
ezek, de szabaddá teszik az embert. Pe-
tőfi itt van bennünk. Várjunk még a nagy 
Pilvaxra. Nem kell puska sem. Mi kel-
lünk csak s ez a kis közösség, hogy min-
dennapjaink ne a mai Habsburg - biro-
dalom dagadó üstjét fűszerezzék, hanem 
hátat fordítva bebizonyítsuk magunk-
nak, ennek a kis közösségnek, hogy sza-
badabbak vagyunk mi, mint akik oda-
fent azt hiszik, hogy szabadok. Ha elfo-
gadjuk magunkat, elfogadjuk a másikat, 
számíthatunk egymásra, akkor mi ma-
gunk leszünk egy lánc. Nem biztos, 
hogy nagy lánc, de lánc. Elgondolkod-
tunk e már azon, hogy miként lehetünk 
kis Petőfi? Ha ma fogalmazást írnának a 
diákok „Kis szabadságharcaim Petőfi-
ként”, mi lenne benne? Miről szólna? 
Tudnánk-e itt egy év múlva szemezgetni 
belőle?
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ISKOLAI HÍREK 

Iskolánk több évre visszanyúló hagyományaihoz híven ünne-
pelte egyik legnagyobb nemzeti ünnepünket, az 1848-as forra-
dalom és szabadságharc napját. Reggel 8 30 órakor a bejáratnál 
ünnepi dalcsokorral, valamint rövid megemlékezéssel és az is-
kola névadójának koszorúzásával emlékeztünk a forradalom 
hőseire. 9-től három színhelyen is folyt a versengés. Az alsó 
tagozatosok a SZIVÁRVÁNY mese, vers, ének és rajz vetél-
kedőn mérték össze a tudásukat. A SZIVÁRVÁNY versenyen 
az óvodások is részt vettek, rajzaikat az iskolában állítottuk ki. 
A Művelődési Házban Tiszakürt és Csépa felsős tanulói a Pe-
tőfi szavalóversenyen vettek részt. Eredményeik a követke-
zők: 
SZIVÁRVÁNY VETÉLKEDŐ 1-2. osztály: Mese: 1. Palotai 
Kitti 2. Urbán Réka 3. Szalai Márkó. Vers: 1. Hegedűs Milán 
2. Szalai Henrietta 3. Duszka Csenge. Ének: 1. Szalai Márkó 
2. Palotai Kitti 3. Urbán Veronika. Rajz: 1. Kolompár Klaudia 
2. Kolompár József 3. Almási Amanda. Óvodai rajz: 1. Gyurik 
Csenge 2. Jordán Dáriusz 3. Takács Nikolett Kitti. 
3-4. osztály: Mese: 1. Sárközi Adél 2. Gyertyános Hanna 3. 
Halmai Gréta. Vers: 1. Szvoboda Petra 2. Polyák Zsófia 3. De-
meter Dorina. Ének: 1. Őze Anasztázia 2. Lukács Nelli 3. Far-
kas Hajnalka. Rajz: 1. Kolompár Jácinta 2. Gyurik Krisztina 3. 
Böjti Bendegúz 
PETŐFI SZAVALÓVERSENY  
5. osztály: 1. Csikós Zoltán (Tiszakürt) 2. Duszka Boglárka 
(Csépa) 3. Mészáros Borbála (Csépa) 6. osztály: 1. Gál Netta 
(Tiszakürt) 2. Laczkó Sándor (Csépa) 3. Oberna Dominik 
(Csépa) 7. osztály: 1. Szvoboda Máté (Csépa) 2. Marsinszky 
Beáta (Csépa) 3. Szőcs László (Tiszakürt) 8. osztály: 1. Gal-
vácsi Csaba (Csépa) 2. Oberna Zsolt (Csépa) 3. Ürmös Csaba 
(Tiszakürt) 
Az esti községi ünnepségen 7. osztályos diákjaink ünnepi mű-
sorukkal emlékeztek méltóképpen a hősökre. Előadásukat 
Gergely Sándorné tanította be. 
A tavaszi szünetet megelőző héten a tornateremben rendeztük 
meg a Családi napot, ahol a szülők és a gyerekek közösen 
munkálkodnak, készültek a húsvéti ünnepre. Ebben az évben 
tojástartókat készítettek, virágokat hajtogattak, díszeket ra-
gasztottak. A tavalyi évhez képest nagy örömünkre több szülő 
látogatott be hozzánk. Köszönjük mindenkinek a részvételt. 
Április 21-én Komplex tanulmányi versenyt tartottunk a 7-8. 
osztályos tiszakürti és csépai diákok között. Többségében ter-
mészetismereti feladatokkal találták szembe magukat a diá-
kok, de szerepeltek közismereti fejtörők is. A verseny végered-
ménye: 
7. osztály: 1. Heroes – Rigó Gábor, Takács Róbert, Szvoboda 
Máté, Csajbók Gergő. 2. Agymenők – Tiszakürt. 3. Napsugár 

– Borsos Norbert, Marsinszky Beáta, Palotai Anna, Rostás La-
jos. 4. Démonok - Tiszakürt 
8. osztály: 1. Nefelejcs – Tiszakürt. 2. Tiszavirág – Tiszakürt. 
3. Fény – Multyán Ágnes, Oberna Zsolt, Radics Vivien, Mata 
Mercédesz. 4. Legendák – Sánta Martin, Galvácsi Csaba, 
Kecskés Laura, Balogh Nóra. 
Április 24-én „Biztonságosan két keréken” elnevezésű területi 
versenyen Kunszentmártonban vettek részt diákjaink. Az isko-
lai előselejtezés alkalmával a Kunszentmártoni Rendőrkapi-
tányság szakemberei négy diákunkat tartották arra érdemes-
nek, hogy a járási megmérettetésen szerepeljenek – Oberna 
Zsolt, Böjti Bendegúz, Őze Anasztázia és Szendrei Lili. Elmé-
leti és gyakorlati feladatokat kellett megoldaniuk. A négy fős 
csapatból Böjti Bendegúz II. helyezést ért el. Deák Mónika ta-
nító néni nem csak erre a versenyre készítette fel a gyerekeket, 
de az ÉLETÚTON pályázat keretén belül alsós, felsős tanulók 
és szülők kerékpáros közlekedési oktatását is végezte. 
Április 24-én este a Művelődési Házban iskolánk megtartotta 
Műsoros Estjét. Ez alkalommal is rengetegen voltak kíván-
csiak a gyerekek kiváló teljesítményére. Színpadi előadások, 
zeneművek szórakoztatták a közönséget.  
Gitár: Vékony Szilvia, Szanda Tibor – Felkészítő: Cseh And-
rás; 2. osztály Pletykás asszonyok – Felkészítő: Deák Mónika, 
Szebellédi Anita; 3. osztály Az irigy testvér – Felkészítő: Pin-
tér Lászlóné; Furulya Gyertyános Hanna, Sárközi Adél – Fel-
készítő: Krokavec András; 6. osztály Visszakérem az iskola-
pénzt – Felkészítő: Surányi Zsolt; 4. osztály Karib tenger ka-
lózai tánc Felkészítő: Kuti Gáborné; Énekkar – Felkészítő: 
Brukner Lajosné, 5. osztály A bajusz – Felkészítő: Obernáné 
Nagy Gizella; 4. osztály A tojás – Felkészítő: Kuti Gáborné; 
8. osztály Boszorkánytánc – Felkészítő: Csongrádi Béla 
Minden osztály lelkesen készült a tehetségüket is bemutató 
előadásokra. Elismerés jár minden felkészült tanulónak, és a 
felkészítő pedagógusoknak. Köszönjük a szülők támogatását, 
mely 56050 Ft. 
Április 29-én járási természetismereti csapatversenyen vettek 
részt iskolánk diákjai. Számos csapat képviseltette magát 3.- 
8. osztályos korcsoportban. A csépai gyerekek közül három 
csapat vett részt a vetélkedésen: 8. osztály - Kecskés Laura, 
Galvácsi Csaba, Lantos Albert. 3. osztály - Szíjártó Virág, 
Szabó Gergő, Cseh László. 4. osztály - Őze Anasztázia, Túri 
Márk, Papp Levente. 
Nyolcadik osztályos diákjaink III. helyezéssel, negyedikes ta-
nulóink pedig I. helyezéssel öregbítették iskolánk hírnevét. 
Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak: Maródi Kata, 
Kuti Gáborné és Pintér Lászlóné pedagógusoknak. 

Mészáros Mária 
igazgató

EGYHÁZI HÍREK 
JÉZUS ÉL! BENNÜNK ÉS KÖZTÜNK, HA ÉLETRE VÁLTJUK A SZENTÍRÁS MONDATAIT! AZ ÉLET IGÉJE 
„De Isten, aki gazdag az irgalmasság-
ban, igen nagy szeretetéből, mellyel sze-
retett minket, noha bűneink miatt ha-
lottak voltunk, Krisztussal együtt életre 
keltett” (Ef 2,4-5) 
Isten, az Úr megjelent Mózesnek a Sínai 
hegyen, és e szavakkal nyilvánította ki, 
hogy ki is Ő: „Jahve, Jahve irgalmas és kö-
nyörülő Isten, hosszan tűrő, gazdag kegye-
lemben és hűségben” (Kiv 34,6). A héber 
Biblia ennek az irgalmas szeretetnek a le-
írására egy olyan szót használ (raḥămîm), 
amely az anyaméhet idézi, ahonnan az élet 
fakad. Isten „irgalmasnak” nevezi magát, 

és ezzel elmondja, mennyire gondját viseli 
minden teremtményének, akár egy édes-
anya gyermekének: szereti, vele van, óvja 
és gondoskodik róla. A Biblia egy másik 
szót is használ (ḥesed), hogy még inkább 
kifejezze az irgalom-szeretet jellegét: hű-
ség, jóakarat, jóság, szolidaritás. 
A Magnifikátban Mária is a Mindenható 
irgalmáról énekel, mely nemzedékről 
nemzedékre megmarad (vö. Lk 1,50). 
Jézus is beszél Isten szeretetéről, és azt 
mondja, olyan, mint egy „Atya”, aki ve-
lünk van és odafigyel minden szüksé-
günkre, kész megbocsátani, és mindent 

megad, amire szükségünk van: „fölkelti 
napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad iga-
zaknak is, bűnösöknek is.” (Mt 5,45) Sze-
retete valóban „nagy” és „gazdag”, ahogy 
olvassuk az efezusiakhoz írt levélben, 
amelyből az élet igéjét vettük: 
„De Isten, aki gazdag az irgalmasság-
ban, igen nagy szeretetéből, mellyel sze-
retett minket, noha bűneink miatt ha-
lottak voltunk, Krisztussal együtt életre 
keltett” 
Pál szinte örömujjongásban tör ki Isten 
rendkívüli tetteit látva: halottak voltunk és 
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életre keltett, új élettel ajándékozott meg 
minket. 
Az emberiség tragikus körülmények kö-
zött élt a vétkek és a bűnök terhe alatt, 
rossz és önző vágyak fogságában, az Isten 
ellen lázadó rossz erők hatalmában. Isten 
azonban nem bünteti meg, hanem életre 
kelti: nem a harag vezérli, hanem az irga-
lom és a szeretet. 
Jézus már utalt erre, amikor elmondta a 
példabeszédet a két fiú apjáról, aki tárt ka-
rokkal fogadta vissza embertelen körülmé-
nyek közé süllyedt kisebbik fiát. Ez hang-
zott el a jó pásztorról szóló példabeszéd-
ben is, aki az elveszett bárány keresésére 
indul, vállára veszi és hazaviszi; vagy az 
irgalmas szamaritánus története is, aki be-
kötözte a rablók kezére került ember sebeit 
(vö. Lk 15,11-32, 3-7; 10,30-37). 
Isten, az irgalmas Atya, akiről a példabe-
szédek szólnak, nem csak megbocsátott, 
hanem fia, Jézus életét ajándékozta ne-
künk, az isteni élet teljességét. 
Ezért zeng a hála himnusza: 
„De Isten, aki gazdag az irgalmasság-
ban, igen nagy szeretetéből, mellyel sze-
retett minket, noha bűneink miatt ha-
lottak voltunk, Krisztussal együtt életre 
keltett” 

Az élet igéje hallatán a mi szívünkből is 
öröm és hála törhet fel, mint annak idején 
Pál és az első keresztény közösség szívé-
ből. Isten mindannyiunknak megmutatja, 
hogy „gazdag az irgalmasságban”, és 
„nagy szeretetéből” kész megbocsátani és 
újra bízni bennünk. Nincs olyan helyzet – 
bármilyen bűnös, fájdalmas vagy magá-
nyos körülmények között legyünk is –, 
hogy Ő ne lenne velünk, ne szegődne mel-
lénk az úton. Mindig bizalommal van irán-
tunk, lehetőséget ad és erőt, hogy föltá-
madjunk és mindig újrakezdjünk. 
Ferenc pápa két évvel ezelőtt március 17-
én az első Úrangyala imádság alkalmával 
Isten irgalmáról beszélt. Aztán újra és újra 
előhozta ezt a témát. Akkor így szólt: „Is-
ten arca egy irgalmas Atya arca, aki min-
dig türelmes… megértő, aki vár ránk és 
soha nem fárad bele, hogy megbocsás-
son…” Rövid üdvözletét így zárta: „Ő sze-
rető Atya, aki mindig megbocsát, aki irgal-
mas szívű mindannyiunk iránt. Tanuljunk 
meg mi is irgalmasnak lenni mindenki-
vel.” 
Felhívása konkrét útmutatás számunkra, 
hogy hogyan éljük meg ezt az igét. 
Ha Isten gazdag az irgalomban és nagy 
szeretettel van irántunk, akkor mi is arra 

kapunk meghívást, hogy irgalmasok le-
gyünk a többi emberrel. Ha Isten szereti a 
rosszakat is, akik az ellenségei, akkor ne-
künk is meg kell tanulnunk, hogy szeres-
sük azokat, akik nem „szeretetreméltóak”, 
sőt még az ellenségeinket is. Talán nem azt 
mondta Jézus: „Boldogok az irgalmasok, 
mert majd nekik is irgalmaznak”? (Mt 5,7) 
Nem azt kérte: „Legyetek irgalmasok, 
amint Atyátok is irgalmas”? (Lk 6,36) Pál 
is arra hívja meg az Istentől kiválasztott és 
szeretett közösségeket, hogy öltsék ma-
gukra „az irgalmasságot, a jóságot, aláza-
tot, szelídséget és a türelmet” (Kol 3,12). 
Ha hiszünk Isten szeretetében, akkor mi is 
tudunk majd szeretni, és felebarátaink 
mellé állunk a fájdalmas helyzetekben és a 
szükségben, mindent megbocsátunk, oltal-
munkba vesszük őket és gondoskodunk 
róluk. 
Ha így élünk, tanúságot teszünk Isten sze-
retetéről, és akivel találkozunk, annak se-
gítünk fölfedezni, hogy Isten gazdag az ir-
galomban és iránta is nagy szeretettel van. 

Reusz József 
plébános

 
A PÁLINKAFŐZÉS TITKA: CSAK JÓ CEFRÉBŐL LEHET JÓ PÁLINKÁT KÉSZÍTENI 2. RÉSZ 
A pálinka jó néhány évvel ezelőtt még nem az volt, aminek lennie 
kellett volna. A boltokban pálinka elnevezésű itallal találkozhat-
tunk, de legtöbbjük összetételében nem volt más, mint tiszta 
szesz, aroma és víz. Ezek az italok gyümölcsöt csak nagy ritkán 
láttak. A változást a 2002-ben életbe lépett Magyar Élelmiszer-
könyv rendelkezése hozta meg, mely megkülönböztetést tesz gyü-
mölcs- és törkölypálinka, aszútörköly valamint gyümölcs ízű sze-
szes ital között. 
A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról 
szóló 2008. évi LXXIII. törvényt (röviden Pálinkatörvény) az Or-
szággyűlés ötpárti előterjesztéssel és támogatással fogadta el. Az 
Európai Unió 2004-ben elfogadta, hogy a pálinka megnevezést 
csak Ausztria négy tartományának kajszibarackpárlatai és Ma-
gyarország gyümölcspárlatai viselhetik. A pálinka azóta hivatalo-
san is hungarikum. 
A törvény szerint csak az nevezhető pálinkának, ami száz száza-
lékban gyümölcsből készült, hozzáadott adalékanyagot nem tar-
talmazhat, tehát cukrot, izocukrot, illetve mézet sem adhatnak 
hozzá. Alapanyaga kizárólag csak Magyarországon termelt gyü-
mölcs, szőlő, szőlőtörköly, aszútörköly lehet. Csak Magyarorszá-
gon cefrézhetik, párolhatják és palackozhatják. Alkoholfoka mi-
nimum 37,5 százalékos. 
Azokra az égetett szeszekre, amelyekre a fentiekben leírtak összes 
kritériumainak nem felelnek meg, a szeszesital elnevezést lehet 
alkalmazni. 
Hosszú és gyötrelmes út vezetett azonban addig, amíg az Európai 
Unió illetékeseivel sikerült elfogadtatni a magyar helyesírással írt 
„pálinka” elnevezést, mint kizárólag magyar terméket. Egy anek-
dota szerin, az előcsatlakozási tárgyalások idején a Brüsszelben 
zajló román-magyar pálinkavitában a magyar főtárgyaló a román 
értelmező szótárat felcsapva tudatta az EU-val, hogy a pálinka 

még a románok szerint is ősi magyar ital. Ez azonban nem igaz, 
annak ellenére, hogy a jól hangzó történet 2003-ban több interne-
tes fórumban is felbukkant. A valóság egy kicsit közelít az anek-
dotához, de nem volt ilyen egyszerű. Akit érdekel a valós történet, 
az a HVG kiadó 2006-ban megjelentetett Legendavadászat – Szó-
beszédek, tévhitek, átverések nyomában címmű könyvéből tudhat 
meg többet. 
A magas élvezeti élménnyel bíró pálinka először az illatával hat. 
Ezért is kell megfelelően érett, egészséges gyümölcsöt alapanyag-
ként használni. A jó minőségű gyümölcs és a szakszerű cefrézés 
eredményeként, a pálinkának vissza kell tükröznie a gyümölcs jel-
legét és zamatát. 
Csak az érett gyümölcs tartalmazza a cukrot, amely meghatározza 
a pálinkahozamot. De nem sokat ér a magas cukortartalom, ha a 
cefrézés nem tökéletes. 
Amiből lekvárt lehet készíteni, abból pálinkát is. Sokan ismerjük 
ezt a lényegre törő mondatot. A kiskertben megtermett, de már 
fölösleges barackból, szilvából, cseresznyéből, körtéből készülhet 
igazi hungarikum. A fölöslegessé vált gyümölcsön nem a rothadt, 
kényszerérett, érés előtti hullást kell értenünk. Csak abból készít-
sünk cefrét, amit mi magunk is megennénk. Korábban nem hang-
súlyozták ki az érett, jó minőségű gyümölcs jelentőségét. Több 
alkalommal haljuk vissza, hogy bezzeg régen a rothadt, penészes 
is jó volt cefrének. Igen ma is jó, ha valaki csak inni akarja a pá-
linkát, és nem élvezni. A kapott párlat mind kihozatalban, mind 
élvezeti értékben árnyéka a pálinkának. A pálinka megcsúfolása.  
A pálinka minősége és mennyisége 70-80 százalékban a gyü-
mölcstől és a cefrézéstől függ. Az elkészítés elsajátítható titkaiba 
fogom beavatni önöket a sorozat további részeiben. 

Mérő Krisztina 
(folytatás következik)
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