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Csépai Napló 
Közéleti  lap  

Püspöki szentmise: Reusz József plébános, Pintér Gábor püspök, 

Varga Sándor plébános, Laczkó Sándor ministráns Foto: K.S. 

Az óvodások és az elsősök a Könyvtárban a Magyar Népmese napján 
Foto: Szabóné Bódi Dorina 

Laczkó Tiborné Klárika nénit 90. születésnapján köszöntötte Fialka 
György polgármester úr. További jó egészséget, és még sok boldog 

esztendőt kívánunk szerető családja körében!      Foto: Berényi Veronika 

Óvodások az új udvari játékon Foto: Kiss Magdolna A 2016/17-es tanév első osztályos tanulói és tanítóik Foto: K.S. 

Galvácsi Józsefné daduska néni 25 éves jubileumán Halmainé Velő 
Erika és Hérán Imréné daduskák táraságában 

Foto: Kiss Magdolna 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Csépa Községi Önkormányzat 2016. szeptember 14-én tartotta 

soros testületei ülését: 

 

Elfogadásra került a 2. félévi előirányzat módosítás és az első 

félévi tájékoztató. Megállapításra került, hogy az intézmények 

továbbra is igen takarékos gazdálkodást folytatnak, a 

költségvetési kiadások és bevételek felhasználása időarányosan 

történik. 

Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatás: 2016. augusztus 29-én megjelent a belügyminiszter 
pályázati kiírása, a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról. A 

képviselő-testület továbbra is fontosnak tartja a lakosság 

támogatását, ezért a tavalyi 241 m3 helyett 280 m3 tűzifára adta be 

pályázatát. 

A Képviselő-testület a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 

tevékenységről és könyvtári munka értékeléséről szóló 

beszámolót elfogadta.  

A falunap lebonyolításának tapasztalatairól szóló szóbeli 

tájékoztató, valamint a pénzügyi elszámolás elfogadásra került. 

Falunapunk 2016. évben 1.715 e Ft-ba került. A Képviselő-

testület megköszöni mindazok munkáját akik, a falunapi 

rendezvénysorozat összeállításában, lebonyolításában részt 

vállaltak. 

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve kiírásra került az 

Őszikék Egyesített Szociális Intézmény vezetői álláshelyére szóló 

pályázat. 

A védőnői szolgálatra kiírt pályázat elbírálásra került, 2016. 
október 1-től már Tóth Gyöngyi látja el ezen feladatokat. Juhász 

Lászlóné nyugdíjba vonul. Ezúton szeretné megköszönni a 

Képviselő-testület és Csépa község valamennyi lakója nevében 

Juhász Lászlóné Piroska több évtizedes munkáját.  Nyugdíjas 

éveihez jó egészséget, hosszú, boldog és tartalmas nyugdíjas 

éveket kívánunk! 

Berényi Veronika 

kirendeltségvezető 

„A HIVATÁS AZ A RENDKÍVÜLI KEGYELEM, MELYNÉL SEM NAGYOBB, SEM NEHEZEBB, SEM BOLDOGÍTÓBB NINCSEN.” 

2016 nyarán Kaszanyiné Oberna Erzsébet munkatársunktól búcsúztunk, aki 40 éves 

munkaviszony után vonult nyugdíjba.  
 

Már a kezdetektől fogva nagy hivatástudattal, precíz, pontos munkával és kiváló szakmai 

felkészültséggel végezte a munkáját. A munkaköréhez kapcsolódó jogszabályismerete mindig 

alapos volt, az ügyfelekkel közvetlen és segítőkész kapcsolatban állt, munkatársaival példásan 

tudott együtt dolgozni. 

 

Sokrétű munkáját nagy felkészültséggel, lelkiismeretesen, szabad idejét nem kímélve, több 

évtizeden keresztül becsülettel látta el, ezért kiemelkedő szakmai munkájáért, Csépa Község 

Önkormányzatának Képviselő Testülete „Csépa Községért" kitüntető díjat adományozott 2015-

ben Kaszanyiné Oberna Erzsébet köztisztviselő részére. 

 

Köszönjük  Böbének az együtt töltött  éveket és hogy mindig számíthattunk rá! 
 

Kaszanyiné Oberna Erzsébetet Csépa Község Önkormányzat és Kunszentmárton Város 

Önkormányzatának a Polgármestere, a Hivatal Jegyzője, Aljegyzője, Kirendeltségvezetője és 

csépai Munkatársai búcsúztatták, néha mosolyt, néha könnyeket csalva arcára. 

Ezúton is kívánunk számára hosszú, boldog és tartalmas nyugdíjas éveket, erőben, 

egészségben! 

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 
2017. év két félévére kerül folyósításra a 
hallgatók részére. 
„B” típusú pályázatra azok 
jelentkezhetnek, akik a 2017./2018. 
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 2016./2017. 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/pal
yabelep.aspx./, majd a pályázati anyagok 
feltöltése ezután lehetséges. 
Az aktuális pályázati kiírás megtalálható a 
www.emet.gov.hu oldalon 
A pályázati űrlapot kinyomtatva, aláírva, a 
kötelező mellékletekkel ellátva kell 
benyújtani önkormányzatunkhoz 2016. 
november 8-ig. 

  

http://www.emet.gov.hu/
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XIII.  Körös Parti Sportnap Sárkányhajó Verseny 

Idén is megrendezésre került 

Kunszentmártonban 2016. július 23.-
án a Körös Parti Sportnap és 

Sárkányhajó Verseny, amelyen Csépa 
Csapata is részt vett a Sárkányhajó 

evező- és Bográcsos Főző verseny 
kategóriában. Természetesen a siker 

nem maradhatott el mivel a 
résztvevők nagy lelkesedéssel 

indultak, és minden erejüket bevetve 
küzdöttek. Ennek eredményeképpen 

az evezőversenyen első helyezést 

értek el, amelyért köszönetünket 
fejezzük ki, így utólag is. 

A versenyzők névsora: Viktorin Róbert, 
Kollár András, Gyertyános Ferenc Papp 

János, Szanda Tibor, Romhányi László, 

Törőcsik Attila, Törőcsik Zoltán, Oberna 
Nándor, Túri Adrián, Bagi Sándor, Dukai 

Gábor, Diószegi Sándor, Deák István, 

Deák Levente, Mészáros István, 
Török Ádám, Hegedűs Csaba, 

Szvoboda László, Zarnócz József, 
Balogh Béla, ifj. Mészáros István, 

Almási Alex, Túri Márk, Diószegi 
Réka, Túri Ferenc, Kiss József 

A segítők névsora: Berényi 
Veronika, Szabó Csilla, Mészárosné 

Gólya Zsuzsanna, Pintér Csaba, Pálné 
Szabó Nikoletta, Matyi Ferencné, 

Oberna Istvánné, Oberna Anikó 

A versenyzők jó erőnlétéhez 
hozzájárult a Gólya Bandi bácsi által főzött 

marhapörkölt, amit neki is köszönünk szépen. 

Berényi Veronika 
 

ÓVODAI HÍREK  

- Ez a nyár is az iskolára hangoló 

programmal ért véget. Az idén 15 

kisgyermek készült óvó nénijével az iskolai 

életre. Jókedvű, vidám héttel zártuk az 

óvodai éveket.  
Kicsit szomorkásan, de nagy várakozással 

adtuk át óvodásainkat Pintér Lászlóné és 
Szebellédi Anita elsős tanító néniknek, akik 

nagy szeretettel várták a kis elsőseiket.  
Az első napokban elkísértük ovisainkat és 

igyekeztünk megkönnyíteni számukra a 
beszokás napjait.  

- A kisgyerekek iskolába kerülésével 
távoznak a szülők is; most Cseh Rolandné 

Bettikétől és Fialka Györgyné Katika szülői 

munkaközösségi tagoktól, Mészárosné 

Gólya Zsuzsika segítőnktől, Gólya András 

és Cseh Roland támogatónktól is 
elköszönünk és még egyszer köszönjük a sok 

munkájukat, támogatásukat, és azt hogy 
éveken át mindig, mindenben lehetett rájuk 

számítani. 
- A nyár folyamán is tovább szépítettük  

óvodánkat: költségvetési keretből kifestésre 

került egy csoport szoba, a hozzátartozó 

öltöző és mosdó. 
Felújításra kerültek a teraszok korlátjai és 

folyamatban van a kerítés felújítása is.  

Alapítványi támogatásból és a szülői 

munkaközösség farsangi bevételének 
támogatásával két új udvari játékkal 

ajándékoztuk meg gyermekeinket: A 
pókhálóhinta és a köteles mászó fal nagy 

sikert aratott a gyermekek körében. 
- Szeptember 1-től  3 csoportban: 72 

kisgyermek népesíti be községünk 

óvodáját.  
- Kollektívánkban is változás történt: 

Szendrei Mariann óvónőnek gyönyörű 
kisfia született áprilisban, távolléte idejére a 

kunszentmártoni Lakatos Tímea óvónő 

helyettesíti. Akit sok szeretettel köszöntjük 

körünkben, és kívánjuk, hogy érezze jól 
magát nálunk.  

-A Kunszentmártoni Helytörténeti 

Múzeummal közös múzeumpedagógiai 

foglalkozásokon továbbra is részt veszünk 
az iskolába készülő nagycsoportosainkkal. 

- Sok éve már, hogy a Bozsik ovi foci 
tehetség gondozó programban aktívan 

tevékenykedünk, az idén is rendszeresen és 

nagy kedvvel járnak kisgyermekeink a 

versenyekre. 
- A helyi Művelődési Ház és Könyvtárral 

új, közös programokat szervezünk.  
Az első program szeptember 28-án a 

Népmese napja volt, ahol a Napsugár 
csoportos kisgyerekek Kiss Magdolna óvónő 

vezetésével népmesékkel kedveskedtek 
kispajtásainak.  

Utána átadásra került a „PAPÍRSZÍNHÁZ”, 

melyben 8 mesét gyönyörű képekkel 
dolgozhatnak fel az óvó nénik és a 

gyermekek. 
- Mire megjelenik az újság az óvodai szüreti 

mulatság és táncházi program is befejeződik, 
s legközelebb majd erről is hírt adunk.  

Havrilla Sándorné 
óvodavezető

 

Galvácsi Józsefné köszöntése 25 éves jubileuma alkalmából 

„Amikor jubileumhoz érkezik az ember, visszatekint, emlékezik, hálát 

ad, köszönetet mond. Igyekszik felidézni a szépet, a jót, és felejteni a 
szomorú, bántó dolgokat az elmúlt időkből.  

Nehéz méltatni egy dajka munkáját, hiszen sokszor szürke 
eminenciásként teszi mindennap gyermekeink-, és az óvónők számára 

is nélkülözhetetlen feladatait. 
 Ha visszatekintek, az elmúlt évekre: legnagyobb erényed, hogy 

feltétel nélkül szereted a rád bízott gyermekeket. Mosolygó arcod, 

vidámságod, bátorítja, bíztatja a félénk, olykor sírós gyermekeket. 
Biztos pont vagy te is kicsi életükben. Gondos, aggódó daduska 

néniként, a türelem, a szeretet jellemző az óvodai életedre.  
Te sohasem szeretted, ha téged ünnepelnek, de ma mi mégis Téged 

ünnepelünk, köszöntünk és köszönetet mondunk Neked.  
Az ünnepben mindig, a legfontosabb az együttlét azokkal, akiket, 

szeretünk és tisztelünk. Juditkám, most együtt vagyunk szinte 
mindannyian: Farkas Mariannt kivéve, akiket szerettél volna, hogy itt 

legyenek ezen a szép napon.  
Én most valamennyiünk nevében megköszönöm az eddigi becsületes, 

gyermekszerető munkádat, mely még remélem hosszú évtizedekig 
tart! 

„Köszönöm: apró szócska ez, de ereje hatalmas. Óriási energia 
lakozik e szóban. Az egyik legszebb, legfontosabb szó a világon, amit 

egymásnak mondhatunk. Erre a szóra tanítjuk kicsiny gyermekeinket, 
de olykor a felnőtteket is. Kinyitja az emberi szíveket, és mi mégis 

kevésnek érezzük. Arra gondolunk, hogy ez a szó nem elég, nem fejezi 

ki valódi érzéseinket, tiszteletünk, elismerésünk mértékét. Pedig igen. 
Ennyi is elég sokszor. Köszönöm. Csak ennyi. Ilyen egyszerűen. 

Köszönöm. Ilyen egyszerű. Csak egy szó… melyet kimondani 
sokaknak mégis nagyon nehéz.  

Kedves Juditka! Én igyekszem megragadni minden alkalmat, hogy 
megköszönjem, amit nap-mint nap teszel a magad helyén.  

És kérlek benneteket is, kedves Munkatársaim, Ti is igyekezzetek 

mindenkiben csak a jót keresni, hogy boldogabbak legyenek a 
hétköznapjaink is; és amikor valakinek egy-egy jeles alkalomkor 

köszönetet mondunk, ne feledkezzünk meg azokról sem, akiknek 
külön is köszönhetjük, hogy idáig eljutottunk: Köszönjük meg a 

szüleinknek, tanárainknak, barátainknak, munkatársainknak mindazt, 
amit valaha értünk tettek, mindazt, amiért hálát és szeretetet, érzünk !  

Köszönjük meg, amíg még itt vannak velünk. 
Robert Louis Stevenson gondolataival zárom köszöntésemet : 

„A legjobb dolgok mindig a közelünkben vannak. A lélegzet az 
orrunkban, a fény a szemünkben, a virágok a lábunknál, a munka a 

kezünkben, az Igazság ösvénye előttünk.  
Ne kapaszkodjunk a csillagok felé, becsüljük meg a hétköznapi 

feladatainkat.”  

Ezeket a gondolatokat ajánlom a 2016-17- es óvodai évünk 

kezdésére a kisgyermekeink családjának is. 

Havrilla Sándorné

  

Foto: Berényi Veronika 
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ISKOLAI HÍREK 

2016 szeptember 1-jén 16 első osztályos tanuló kezdte meg 

tanulmányait a csépai Petőfi Sándor Általános Iskolában. 

Osztályfőnökük Pintér Lászlóné, az iskolaotthonos oktatásban 

párja Szebellédi Anita tanító néni. A második osztályt Kuti 
Gáborné osztályfőnök, Pakayné Péter Krisztina tanítja. A 

harmadik osztály osztályfőnöke László Istvánné, a negyediké 

Deák Mónika. Ebben a két osztályban az ének-zene tantárgyat 

Brukner Lajosné, a környezetismeretet Otrosinka Ferencn tanítja. 

Az ötödik osztály osztályfőnöke Gergely Sándorné (matematika, 

kémia), a hatodiké Maródi Kata (természetismeret, biológia, 

földrajz, erkölcstan) a hetediké Obernáné Nagy Gizella (angol, 

történelem) a nyolcadiké Surányi Zsolt (fizika, informatika, 

napközi). A felső tagozaton tanítja a magyar nyelv és irodalom 

tantárgyat Kovácsné Németh Mária tanárnő, az ének-zenét 

Brukner Lajosné, a testnevelést és technikát Csongrádi Béla tanár 
úr, valamint a rajzot Szegedi Bernadett tanárnő. Az ötödik és 

hatodik osztályban a történelem órákat Sárai Gyöngyvér 

Tiszakürtről áttanító tanárnő tartja. A pedagógiai munkát segíti 

Sántáné Solymosi Bernadett. A hitoktatást a katolikus egyház 

részéről Reusz József plébános úr és Egediné Lovas Annamária 

tartja. A Hit Gyülekezetétől a szolnoki gyülekezet vezetője 

Kormos Ferenc végzi ezt a feladatot. 

Tavaly vezettük be a 3., 4.,  5. és a 6. osztályban az egész napos 

iskolai nevelést, amely a hagyományos napközitől több 

mindenben eltér. Délutánonként szaktanárok segítenek a 

tanulóknak az adott tananyag begyakorlásában, illetve fejlesztő 

foglalkozásokat tartanak. A 7. és 8. osztályban tanulószoba 
működik. 

Iskolánkban a 2016/2017-es tanév - hasonlóan az előzőekhez - 

mozgalmasnak ígérkezik. Most is több lehetősége van 

tanulóinknak délutáni foglalkozások igénybevételére. Az iskolai 

énekkart továbbra is Brukner Lajosné tanárnő vezeti, remélhetőleg 

ebben a tanévben is hasonlóan színvonalas előadásokat láthatunk 

- hallhatunk tőlük, mint eddig. Informatika, elsősegély, ÖKO 

szakkör is várja tanulóinkat. Az 1.2. és 5. 6. osztályban Táblajáték 

szakkört vezettünk be felmenő rendszerben. A sajátos nevelési 

igényű tanulóinkkal gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, 

logopédus foglalkozik a meghatározott óraszámban. A 

zeneoktatás az előző évekhez hasonlóan működik iskolánkban. 

Továbbra is jó a kapcsolatunk a szentesi SILVER tánciskolával, 

akik az alsó tagozaton oktatják a táncot. Szeptemberben az 5. 

osztálynak, májusban a 3. osztálynak biztosítunk ingyenes 
úszásoktatást a cserkeszőlői fürdőben 

A tanév folyamán iskolai és községi szinten is megemlékezünk 

nemzeti és egyéb ünnepeinkről. 

 

A tanévre tervezett iskolai programok: 

 

2016. szeptember 30. Hulladékgyűjtés, október 6. Aradi 

Vértanúk napja, október 28. Egészségnap, november 24. 

Komplex Tanulmányi Vetélkedő 3.-4. osztály, november 25. 

Műsoros Est, december 6. Télapó ünnepség, december 19. 

Családi Nap, december 21. Karácsonyi műsor,  
2017. január 20. Az I. félév vége, február 11. Farsang, 

február16. Komplex Tanulmányi Vetélkedő 5.-6., osztály, 

február 21. Nyílt tanítási nap, február 22. Szakmai Nyílt Nap, 

február 23. Komplex Tanulmányi Vetélkedő 7.-8. osztály, 

március 14. „Szivárvány” Művészeti Vetélkedő és 

Szavalóverseny, április 10. Családi Nap, április 28. Járási 

Színjátszó- és kórustalálkozó (Tiszakürt), május 17. Országos 

Célnyelvi Mérés (6. és 8. osztály angol nyelvből), május 24. 

Országos Kompetenciamérés (6. és 8. osztály 2. és 4. osztály helyi 

mérése), június 9. Gyermeknap, június 13. ÖKO Nap – Madarak 

és Fák Napja, június 17. Ballagás. 

Őszi szünet: október 29. – november 6. 
Téli szünet: december 22. – január 2. 

Tavaszi szünet: április 13. – április 18. 

Utolsó tanítási nap: 2017. június 15. (csütörtök) 

Természetesen a programok listája még kiegészülhet egyéb előre 

nem tervezett eseményekkel. Ezekről a kedves szülőket is időben 

tájékoztatjuk. 

A 2016-2017-es tanévhez minden tanulónknak, szüleiknek és a 

Csépai Napló kedves olvasóinak is eredményes munkát, jó 

egészséget kíván az iskola tantestülete. 

Otrosinka Ferencné 
tagintézmény vezető 

 

 

A 2016/2017-os tanév első osztályos tanulói: 

Balogh Levente,  

Borsos Gabriella,  

Czinka Zoltán,  

Cseh Noémi Ilona,  

Cseh Szimonetta Kira,  

Fialka Lucza,  

Jornán Dáriusz Bendegúz,  

Kanalas Sándor,  

Kolompár Lolita,  

Kővári Jázmin Barbara,  

Mészáros Anna,  

Oberna Judit,  

Pakay Imre Dominik,  

Pigniczki Nikolett Katinka,  

Rostás Tamás,  

Sipos Tünde 

osztályfőnök: Pintér Lászlóné, 

osztálytanító: Szebellédi Anita 

 

SAKK HÍREK 

A 2015/2016-os tanév összesített eredményei alapján díjaztuk a legjobbakat. A díjak átadására 2016. szeptember 1-jén, a tanévnyitón 

került sor.  

1. Palotai Anna, 2. Duszka Boglárka, 2. Sárközi Adél 

1. Oberna Dominik, 2. Sárközi Soma, 3. Laczkó Sándor 

 

Szent István Kupa sakkverseny Kunszentmárton 

1. Túri Márk, 2. Tóth Martin 3. Cseh László, 3. Sárközi Soma, 4. Laczkó Sándor, 5. Oberna Dominik 

Csetényi Mihály 
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EGYHÁZI HÍREK 

PÜSPÖKI ÚJMISE CSÉPÁN 

A SZENT JAKAB APOSTOL TEMPLOM BÚCSÚI SZENTMISÉJÉN a szentmisét bemutatta Csépa szülöttje, 

DR. PINTÉR GÁBOR ÉRSEK, 

FEHÉROROSZORSZÁG APOSTOLI NUNCIUSA. 

Püspöki jelmondata: GAUDIUM ET SPES! = ÖRÖM ÉS REMÉNY! 

 

Őexcellenciája Pintér Gábor velebusdói címzetes érseket, a 

Belarusz Köztársaság apostoli nunciusát, Őeminenciája Pietro 

Parolin bíboros, Őszentsége Ferenc pápa államtitkára püspökké 

szentelte  Vácott, 2016. július 15-én. Csépán a Szent Jakab apostol 

plébánia templomában szentmisét mutatott be.  

A szentmise kezdete előtt Reusz József plébániai kormányzó, 

Csépa plébánosa köszöntötte a püspök urat.  

Ezután Varga Sándor jászkarajenői plébános- csépai származású - 

esperese képviseletében –,  köszöntötte a püspök urat. 

Majd: Sík Sándor: A Püspök című költeménye hangzott el. 

Láttam a Püspököt!  

A Hegyet láttam égbefürdeni  

A lármás Liliput fölött,  

És homlokán a sugárzó ködöt.  

Hát lehet ember ilyen isteni?  

Ez nem a nagyobb, ez a Más!  
Ez a kinyilatkoztatás!  

Ez a Sínai, ez a Tábor!  

Ez a vércsepp a Krisztus oldalából!  

Ó én boldog, hívő Tamás!  

Ő van! Ó egyetlen jótétemény!  
Loholhatok, botolhatok,  

De álmomban is érzem a felém,  

Nekem is fénylő fellegoszlopot,  

Mint a zsidók a puszta éjjelén.  

Ő van! Nem kell hát énnekem se gyáván.  
Kicsinnyé lennem a Nagyért!  

Hát van egy isteni Fehér,  

Amelyben az egész ember-szivárvány,  

Egy diadalmas össze-fénybe fér!  

Ő van! Ó áldás: én is lehetek!  
Lehetek én, szabadon és merészen!  

Nem rontom ketté Isten-adta részem:  

Az élő életet,  

Istent és embert akarom egészen.  

Századom élő Evangéliomja,  
Esdj rám kegyelmet, Isten Szentje,  

Hogy énbennem is magát megjelentse  

Az Isten telje-szomja,  

És belőlem is eszközét teremtse!  

 
A költemény elhangzását követően Kovácsné Németh Mária 

képviselőasszony Fialka György polgármester nevében, Pataki 

Györgyné és Szabó Istvánné a csépai hívek, Berényi Veronika 

kirendeltségvezető-asszony Csépa község  
lakossága és az ÖK képviselőtestülete nevében köszöntötte  

 

a püspök urat, adta át ajándékát.  

A szentmisén a püspök úr családtagjai, csépaiak, Csépáról 

elszármazottak, a plébániakörzet hívei, barátok, egykori osztály és 

iskolatársak, közeli és távoli ismerősök vettek részt. 

Az alábbiakban Pintér Gábor püspök úr prédikációja olvasható, 

amely elgondolkodtató és erőt sugárzó volt a hallgatóság számára.  

… „Számtalan dolog történt az én életemben, a Ti életetekben, a 

Világ sorsában, országunk sorsában, Csépa Községünk sorsában. 

Számtalan esemény, öröm, szomorúság, bánat, vigadalom. A 

számtalan dolog mögött ott van az időtlen és örök Isten és az Ő 

számára az a 46 év, amit az imént említettem, semmit nem jelent. 
Ő 46 évvel ezelőtt is tudta, hogy hová akar engem elvezetni. S 28 

évvel ezelőtt, ennél az oltárnál mutattam be első szentmisémet. 

Ahogy Sándor Atya utalt rá, egyikőnk sem gondolta, hogy néhány 

év múlva püspökként, érsekként, pápai nunciusként fogok itt állni 

és fogok ismét egy első misét egy érseki privinciát bemutatni 

ebben a templomban. 28 évvel ezelőtt is első szentmisémet, első 

papi szentmisémet hálaadással ajánlottam fel az Úrnak, most, 

ismét, az első érseki szentmisét, amit bemutatok ebben a csépai 

templomban, hálaadással ajánlom fel neki, mindazokért a jókért, 

mindazokért a kegyelmekért, szeretetért, amivel elhalmozott egész 

életemen át. Először állok most itt érsekként, csak arra tudok 
gondolni, hogy mennyi minden történt az én rövid életem alatt, 

szerte a világban és mi közöttünk, de Ő ugyan az, Ő az örök Isten, 

nem változik, neki meg vannak az elképzelései rólunk és 

kegyelmével elhalmozva, segít mindannyiunkat külön-külön, 

hogy megvalósítsuk az Ő akaratát. Ez a szerető Isten, aki a 

tenyerében hordozott egész életemben, aki meghívott az Ő 

szolgálatára, hogy hirdessem az örömet és a reményt. Az egész 

világon, a világ különböző népeinek, nem csak itt a szülőfalum 

környékén, hanem szerte a világban. Hála és dicsőség Neki. 

Hálaadás ez a szentmise, most Veletek együtt, akik imáitokkal 

végig kísértétek az egész életemet. 

A püspökök apostol utódok, Jézus 12 apostolának örökösei, az 
apostolok munkájának folytatói. Én jobb példaképet keresve sem 

találhatnék, mint Szent Jakabot. E templomnak és a csépai népnek 

a védőszentjét, akit gyerekkoromtól itt a templomban 

megismerhettem, akinek a szobrát kicsi koromtól kezdve látom, s 

aki után kicsi koromtól kezdve érdeklődtem. Jézus egyik 

legkedvesebb tanítványa Ő, a legbizalmasabbak közé tartozik, 

akiket még elvitt magával a Tábor -  hegyére is, ahol színe 

változásában előre megmutatta isteni mivoltát az apostoloknak. 

Jakab már akkor is ott volt, a négy legkiválasztottabb apostol 

között. Igen bölcs, igen szeretett apostol volt Ő, egyike a 

legkedvesebbeknek, s olyan ismert volt, hogy nem Pétert vagy Pált 
választotta meg az első őskereszténység püspökévé, hanem 

Jakabot. Szent Jakab volt az első keresztény közösség püspöke. Ő 

a mi példaképünk, Ő a védőszentünk itt Csépán. Elsőként ért 

vértanúhalált is. Ez is felkiáltó jel a számunkra, hogy ne féljünk 

megvallani hitünket, s ha kell, adjuk oda életünket is Krisztusért. 

Szent Jakab apostol élete, mint általában az apostolok élete, s 

rajtuk keresztül az Ő példájuknak a püspökök élete szolgálat. 

Szolgálat Krisztus egyházában. Megtiszteltetés ez. Elsősorban 

azért, mert Jézus is szolgált. Azért jött közénk, emberek közé, 

hogy szolgálatával teljessé tegye az életünket, ezért mindnyájan, 

akik az Ő nyomdokain járunk, megtiszteltetésnek vesszük, hogy 

szolgálhatunk másnak. Erre vagyunk mindnyájan meghíva. 
Nemcsak a püspökök és papok és diákok, hanem minden 

keresztény ember.   
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Meg vagyunk híva, s hálásak lehetünk azért, hogy vele együtt az 

emberiség szolgálatában élhetünk és dolgozhatunk. Ugyanis a 

szolgálat adja az élet értelmét. Az a szolgálat, amit másokért 

végzünk, az adja meg életünk örömét és boldogságát. Szeretni 
annyi, mint élni az Isteni életet. Az Isteni élet is a Szentháromságos 

egy Isten élete, egy örök odaadás és egy örök elfogadás. A mi 

keresztény életünk is szolgálatadás és elfogadás. Ez adja meg 

emberi életünk méltóságát és értelmét. Szent Jakab apostol kiváló 

példa arra is, hogy Isten nem egy megközelíthetetlen távoli valaki, 

egy távoli cél, egy sok-sok fényévre lévő valaki. Nem. Az Isten 

rendkívül egyszerű és egészen konkrét, benne van mindannyiunk 

életében. Velünk élő valódi atya, aki nem a messzeségből tekint 

csak ránk, hanem eljött közénk, hogy átadja önmagát és ezáltal, Ő 

maga is Istenként szolgálatunkba 

álljon. S, hogy megmutassa ezt 
az egészet konkrétan az 

életünkben, ezért jelent meg 

Jézus Krisztusban, testet öltött 

ebben a világban, hogy egészen 

közel legyen hozzánk. Emberi 

lénnyé vált, hogy méltóságunkat 

Önmagához emelje. Jézus 

Krisztus, a maga Istenségében 

nem császári palotában született, 

nem az uralkodói udvarokban 

szolgálták őt, hanem egy egészen 

jelentéktelen nép ismeretlen 
falujában, Betlehemben 

született, egyszerű szülők 

gyermekének. Azért, mert az 

Isten egészen konkrét, azt akarja, 

hogy mindannyian megérezzük 

az életünkben, hogy itt van 

velünk, itt van mellettünk, a 

magunk egyszerűségében és 

közvetlenségében. S ez 

mutatkozik meg Szent Jakab 

apostol életében is, aki egy 
tanulatlan halász ember volt, de 

Krisztus az Ő egyházának 

oszlopává tette. Ilyen egyszerű 

és közeli az Isten. A 

legegyszerűbbek közé megy, és 

mindenkit föl tud emelni, aki 

odafigyel az ő szavára. És ebből 

az egyszerűségből, ebből a sokak által nem nagyra becsült 

tiszazugi faluból, Csépáról hívott most egy új érseket és apostoli 

nunciust, hogy a világegyház szolgálatában rajtam keresztül is 

fejlődjön az Ő műve, gyarapodjon az Ő egyháza. Igen, Csépa és a 

világ egyház szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Krisztusban 
összekapcsolódunk. Az itteni egyszerű nép, ugyan úgy része 

Krisztus egyházának, mint bármely nép, bármely ország, más 

kontinens keresztényei. Krisztusban mindnyájan egyek vagyunk. 

Ezen a helyen, ahol mi most itt ülünk és álunk, ezen a konkrét 

helyen, közel 300 éve áll már templom Csépa községében. 

Tízezrek és százezrekimája koncentrálódik ezen a helyen, ezek 

között a falak között. Igen, Csépának először van a történelemben 

saját érseke, de ebben benne van az itt élő családjaink, őseink 

évszázados hite, imája és helytállása is. Hála mindazoknak, akik 

előttünk éltek itt és imádkoztak ezen a szent helyen, ami nekünk a 

szülőföldünk, mert nekik is köszönhetjük ezt a mai ünnepet. Ehhez 
kapcsolódva szólnom kell a püspöki címeremről és 

jelmondatomról, amiről olyan sokan megkérdeztek az elmúlt 

hetekben. Sokan látták már ezt a címert, akik nem, azok pedig a 

szentmise után, majd a szentképen, amit fognak kapni majd 

meglátják. A püspöki címeremben két szimbólum van. Egy 
András - keresztformába állított kulcs, illetve kulcsok és egy 

hordó. Ezek a kulcsok és ez a hordó jelképezik többek között 

Csépa és a világ egyház szerves egységét is. A kulcsok, a pápai 

kulcsok, ami a Vatikánt, ami a péteri szolgálatot, a pápa 

világegyházra szóló szolgálatát jelképezi, amelynek én is részese 

vagyok és megtiszteltetésként, megkérhetem, hogy a Szent Atya 

közvetlen munkatársaként, az apostoli szolgálatban részesedek 

magam is. A hordó két dolgot jelez, az egyik a nevem. Pintér azt 

jelenti, hogy hordó készítő. Sokan nem tudják ma már, ki ment a 

nyelvhasználatból, de a kádár mester 

szinonimájaként, a pintér az kis 
hordókat készített régebben, erre utal 

az én családi nevem. Erre utal a 

származásom. Ezt jelképezi a 

címerben a hordó és ennek van egy 

másik vetülete is, egy lelki vetülete, 

ugyanis a püspökszentelés régebbi, 

korábbi szertartásában volt egy 

nagyon szép gesztus, amikor a 

szentmise felajánlására az újonnan 

felszentelt püspök, egy kis hordóban, 

amit egy pintér készített, bort ajánlott 

fel a fölszentelt püspöknek és 
magának az Úrnak szentmisében, 

ezzel kifejezve, felajánlásban önmaga 

odaadását szimbolizálva önmaga teljes 

átadását a püspökszentelés után. E két 

jelkép a hordóval egyesül. S a hordó és 

a két kulcs Csépa és a világ egyház 

egységére utal. Aki majd látja ezt a 

képet és néha-néha eszébe jut, 

imádkozzon értem, gondoljon erre is. 

Csépa a világegyház, Krisztus 

egyházának szerves és élő része, és 
ennek az egyháznak mindannyian 

egyenként is tagjai és részesei is 

vagyunk. Püspöki jelmondatomra utalt 

már a plébános Úr. Ez is megtalálható 

a címer alsó részében latinul is és 

magyarul: „Öröm és remény”. Három 

dolog miatt választottam ezt a 

jelmondatot. Elsősorban azért, mert úgy gondolom, hogy ez a két 

szó kifejezi az én személyiségemet, az én karakteremet. A 

második, mert meggyőződésem szerint ebben a két szóban 

összefoglalható az egész krisztusi evangélium. Krisztus azért jött, 

hogy örömhírt hirdessen nekünk, hogy tudatosítsa bennünk, hogy 
mindannyian örömre vagyunk hivatva ezen a világon. Nem csak a 

mai világ, már most ezen a földön is örömre vagyunk hivatva. Meg 

kell találnunk azt az utat, ami ezt az örömöt jelenti számunkra. És 

ugyanakkor a reménységet hirdette Krisztus az Ő evangéliumában. 

Mindig újra és újra visszautalt arra, hogy nincs mitől félnünk, mert 

ott van a mi mennyei Atyánk, aki vigyáz ránk, aki tud minden 

lépésünkről, aki nélkül egy hajszálunk sem hullhat le a fejünkről. 

És ugyanakkor a feltámadásával egy végleges reményt adott, hogy 

halálunk után, ami elkészített helyünkre az időtlen örökké 

valóságban vár ránk a Teremtő és Mindenható Isten. Krisztus 

tanítása tehát ebben a két szóban összefoglalható: „Öröm és 
remény”. Legyen ez nekem nyilvánvalóan feladatom,
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hogy püspökként és pápai nagykövetként, ezt tudjam hirdetni 

szerte a világban a népeknek, de legyen ez mindannyiunk számára 
is egy fáklya ez a püspöki jelmondat. Mindannyian, akik itt 

vagyunk, gondoljunk rá újra és újra. Krisztus tanítása erről szól, s 

a mi életünk erre kell, hogy összepontosítson. Öröm és remény. A 

harmadik, ami miatt ezt választottam, mert ez a két szó 

pontosabban három. Az egyik legfontosabb zsinati konstitúciónak, 

második vatikáni zsinat legfontosabb dokumentumának címe. Ez 

a dokumentum arról szól, hogy a mai egyháznak, hogyan kell 

szólnia, hogyan kell megszólítania a mai világot, azt a világot, ahol 

nem természetes az, hogy valaki vallásos, ahol nem természetes 

az, hogy egy istenhívő közösség vesz bennünket körül, de az 

egyház meg akar szólítani mindenkit. Nemcsak a katolikusokat, 
hanem minden keresztény embert és nem csak a keresztényeket, 

hanem minden más vallású embert, és nem csak a hívőket, hanem 

mindenki mást, aki csak keresi az Istent, akihez még nem érkezett 

el az Ő üzenete, de egyaránt mondanivalója van az egyháznak, a 

természettudományokhoz épp úgy, mint a művészetekhez. A 

kultúra világához épp úgy, mint a politikusokhoz, az egyháznak 

üzenete van. Krisztus evangéliuma mindenkihez szól. Ez a zsinati 

dokumentum ezt foglalja össze és nekem, mint egy pápai 

nagykövetnek, a szent atya képviselőjének, ez, mint egy 

kézikönyv. Mit kell hirdetnünk? Krisztus teljes egyházát. Sok-sok 

előadást tartottam már szerte a világon a munkámból, a 

diplomáciából és általában a katolikus egyház működéséről. 

Nagyon sokszor feltették nekem a kérdést, hogy mi tett rám a 

legnagyobb hatást szerte a világban, ami közben sok-sok 

országban dolgoztam. Én két dolgot szoktam kiemelni. Nyílván 
sokkal több dolog van, ami hatást tesz rám, de ami a két dolog, ami 

mindenütt ott van, és ami nagyon mélyen gyökerezik az én 

tapasztalataimban, az utóbbi évtizedekben az két dolog. Az első 

az, hogy tele van a világ jó emberekkel. Mindenütt szerte a 

világban, mindenféle vallású, mindenféle nációjú nép. Alapvetően 

a világ tele van jó emberekkel, és ez azért kiemelendő, mert ezen 

keresztül látjuk, hogy az Isten teremtménye, amit az Isten teremtett 

az egész világ és benne az emberiség az jó. Tudom, hogy a média 

az írott és az elektronikus sajtó, nem erről beszél, s nem erre hívja 

föl a figyelmet. Ennek meg van a maga oka, hiszen a jó, az nem 

igazán hír a mai világban. A jó hírrel nem lehet eladni az újságokat 
és nem lehet kereskedelmi tévéket működtetni. De tegyük 

magunkat függetlenné, ettől a média világtól, s kezdjünk körül 

nézni magunk között. Nekem meg adatott az, hogy hála Istennek 

sok-sok országban, sok-sok nép között fölfedezhettem, hogy 

mennyi jó ember van körülöttünk, mennyi jó ember vesz minket 

körbe, akik szeretettel segítenek, körülvesznek, és mindenbe ott 

vannak. De nem kell ehhez a világ másik részére elmenni. 
Értékeljük, éljük, örüljünk annak, ami itt körül vesz minket. Csépa 

is tele van jó emberekkel. Tudom, hogy vannak problémák, 

vannak nehézségek, de tudatosítsuk magunkban, hogy nem ebből 

van több. Jó emberből van több. Értékeljük és éljük ezt az örömöt. 

Vegyük észre a körülöttünk lévő jó embereket. Példa lenne éppen 

ez a mai ünnep. Vegyük észre az a sok-sok jó embert, akik 

csodálatos össze fogásban megteremtették, lehetővé tették nekünk 

ezt a gyönyörű napot, ezt a mai gyönyörű ünnepet. Van 

összefogás, van lehetőség arra, hogy együtt dolgozzunk, hogy 

együtt gondolkodjunk. Arra is akár, hogy lemondjunk a saját 

akaratunkról azért, hogy valami nagyobbat alkossunk. Tele 
vagyunk jó emberekkel, vegyük észre, értékeljük és éljük ezt. A 

másik nagyon fontos dolog, ami tapasztalatként lecsapódott 

bennem, hogy mi után megismerhettem sok népet szerte a világon, 

mindenütt azt tapasztaltam, hogy a szó legnemesebb értelmében 

büszkék hova - tartozásukra. Büszkék arra, hogy honnan jöttek, 

milyen ősökkel rendelkeznek, büszkék arra, amit 

elértek, büszkék arra, amijük van minden 

értelemben és legfőképpen nem anyagi 

értelemben, hanem tudásban, lelki értékekben, 

örömben, összefogásban. Büszkék erre a népek 

szerte a világon. Ezt tapasztaltam Libanontól, a 

nagyon szegény Haitin keresztül a Bolíviai 
indiánokon át, az északi országok büszke 

vikingjein keresztül. A franciákon, az 

amerikaiakon keresztül sorolhatnám hosszan a 

nemzeteket, akik mind büszkék arra, hogy ők azok 

amik. Egy furcsa ideológia újra és újra el akarja 

velünk, magyarokkal hitetni, hogy mi kevesebbet 

érünk, mint mások. Ne hallgassunk erre az 

ideológiára. Gondoljunk bele saját életünkbe. Saját 

családunk életébe. Saját nagyszüleink, 

dédszüleink, őseink életébe, s legyünk büszkék 

arra, amit ők elértek, amit ők nekünk adtak, akár 
családon belül, akár épp a község egységén 

keresztül. Legyünk büszkék rá. Önbecsülés nélkül 

nem élhetünk teljes, boldog éltet. Kell tudnunk becsülni 

önmagunkat is és ugyan úgy a környezetünket is. Legyünk 

büszkék arra, hogy keresztények vagyunk. Nincs mit 

szégyellnünk, ha már ezt akarták velünk elhitetni és nagyon sok 

ideig szinte csak lehajtott fejjel volt szabad templomba járni, vagy 

éppen hittanon részt venni. Hála Istennek, hogy ezen túlvagyunk. 

Nincs miért szégyellnünk hitünket, hanem sokkal inkább van 

okunk büszkének lenni rá, a szó legnemesebb értelmében. Nem 

kérkedve, hogy milyen nagy keresztény vagy katolikus vagyok, 

hanem az életünkön keresztül, a keresztény életünkön keresztül 
mutassuk meg és legyünk büszkék arra, hogy keresztény 

neveltetésünk és meggyőződésünk egy olyan életet biztosít 

nekünk, amiben az érték valóban értéket jelent. Ugyan úgy 

legyünk büszkék magyarságunkra. Ez az ország 

megszámlálhatatlan sok értéket adott az egész emberiségnek, az 

egész világnak és a saját népének is. Sok megaláztatásban, 

elnyomásban, nehézségben volt részünk, de semmi okunk arra, 

hogy szégyenkezzünk magyarságunk miatt. Aki látja azt, ma már 

sokan járnak külföldre legalább Európába, hogy mi mindent jelent 

egy osztráknak, egy németnek, egy franciának, egy olasznak és 

sorolhatnám,- a saját identitása, hogy örömmel viseljék a 
néphagyomány öltözéket, hogy az évszázados hagyományok újra 

és újra jelen vannak a mindennapi életükben, hogy kiteszik 

büszkén házaikra a zászlót és megélik ünnepeiket abban az 

örömben, amiben kell, a hagyományok szerint. Ez adja az ő 

identitásukat és erejüket, lelki erejüket. Sokszor nekünk ma, 
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itt Magyarországon éppen ez a lelki erő hiányzik ahhoz, hogy 

tovább lépjünk. A büszkén, a nemes büszkeséggel vállalt 

magyarságnak lelki erőt ad ahhoz, hogy tovább lépjünk a 

nehézségeken is. S végezetül legyünk büszkék arra, mindannyian, 

akik Csépaiak vagyunk, hogy ez a község, ami most bizony nehéz 

időket él és élt már bizony ennél nehezebb időket is évszázadokkal 

ezelőtt is, és élt gyönyörű virágzó korszakokat is. Ez a község 

maradjon meg a jövőben is a mi erőnk által, a mi 

közreműködésünk által, egy stabil, kiegyensúlyozott közösséggé, 

ami újra meg újra megvédi a maga gyermekeit, akik szerte a 

világban viszik azokat az értékeket, amit éppen itt, éppen ezen a 
helyen tudnak magukba szívni és megtanulni. Legyünk büszkék 

arra, hogy évszázadokon keresztül ez a község megtartotta önmaga 

identitását, megtartotta katolikus mivoltát, úgy hogy közben 

egységbe foglalta protestáns testvéreinket és mindazokat, akiket 

még itt éltek és élnek mind a mai napig. Legyünk büszkék arra, 

hogy ezen a helyen nevelkedtünk, innen indulnak a mi gyökereink, 

és hogyha megvan ez a büszkeség, ha megvan ez az öntudatunk, 

akkor ennek a községnek is van és lesz jövője. Végezetül egy kis 

történetet szeretnék elmondani. Habár én nem emlékszem erre, 

mert nagyon kicsi voltam még. A családi legendáriumból többek 

elmondásából tudom, hogy nem voltam egy nagyon jó kisgyerek a 
szó klasszikus értelmében. Ennek kapcsán egy családi ebéd 

közben a nagyapám mosolyogva ezt mondta: „Ebből a gyerekből 

vagy nagy gazember lesz, vagy püspök.” Íme, a második variáció 

valósult meg. Hála és dicsőség az örökké való jóságos, irgalmas és 

szerető Istennek. Ámen 

…Mi előtt még elénekelnénk a himnuszokat én is megadnám a 

befejező áldást, szeretnék még néhány szót mondani. Mindenek 

előtt szeretném megköszönni a plébános úrnak, a családomnak és 

mindenkinek, aki közreműködött abban, hogy ez a mai ünnep 

szép, felemelő és méltóságteljes legyen mindannyiunk örömére. 

Köszönöm mindenkinek a munkáját, közreműködését, 

odafigyelését, figyelmességét, azt a szeretetet, amivel körül vettek 

és vesznek a mai napon is. Mindenkinek nagyon köszönöm. 

Azután szeretném megköszönni azoknak is, akik itt vannak 

közöttünk, de nem Csépaiak. Sokat beszéltünk ma a Csépaiakról, 

de vannak sokan nem Csépaiak is, akik messziről fáradságot és 
időt nem kímélve eljöttek ide, hogy együtt ünnepeljenek velem, 

velünk Csépaiakkal. Nagyon szépen köszönöm nekik is, az együtt 

imádkozást is, fáradozást, a szeretetet, a hűséget, ami elhozta őket 

ebbe a templomba.” 

…„S végezetül szeretnék még egy szolgálati közleményt mondani. 

Itt van velünk Sándor atya / Varga Sándor/, aki szintén Csépa 

tősgyökeres tagja, aki egy olyan döntést hozott az életében, hogy 

a holnapi naptól kezdve szerzetesi életet szeretne élni. 

Közösségben szeretné megélni a hivatását. Én ajánlom 

mindenkinek a figyelmébe, hogy imádkozzunk érte, hogy találja, 

meg a jó Isten hivatását az új közösségben ahová készül. Legyen 
boldog ebben a hivatásában és imádkozzon ő is értünk, ahogy 

minden szerzetesnek kötelessége. Isten áldása. Az Úr legyen 

veletek.” 

Összeállította: Kovácsné Németh Mária 

Fotók: Kovács Sándor 

 

LEGYEN KÖRÜLTEKINTŐ ÉS ÉREZZE NYEREGBEN MAGÁT! 

Elkezdődött az iskola, véget ért a nyári 

szabadságolások ideje, egyre többen 

szállnak nyeregbe, indulnak a suliba, a 

munkahelyre kerékpárral. Arra azonban 

ügyelni kell, hogy hazafelé is legyen mivel 
menni, mert a kerékpártolvajok is 

felkészülten várják a lehetőséget, amikor 

könnyű szerrel megszerezhetik a 

lezáratlan, vagy hanyag módon rögzített 

bicikliket.  

Mindig felcseng a régi mondás: „Alkalom 

szüli a tolvajt…” Mindenki tegyen azért, 

hogy a tolvajoknak ne legyen lehetősége 

könnyű szerrel megszerezni a 

kétkerekűket! Hiába a lakat, ha a 

drótszamarat nem rögzítette semmihez, 
esetleg olyan tárgyhoz köti ki, amelyet 

könnyen ki lehet törni [facsemete], vagy 

éppen le lehet róla emelni. 

Az sem mindegy, hogy hogyan zárja le a 

lakattal a kerékpárját. Lehetőleg a kereket, 

vázat, illetve a láncot is rögzítse a lakat, 

mert egyéb esetben könnyű préda lehet a 

bicaj!  

Nagyon fontos a lakat minősége is. Az 

elkövetők számos technikát alkalmaznak 

annak érdekében, hogy az olcsónak 

számító sodronylakatokat leküzdjék – 
erővágó, feszítővas. A vastag lánc sem 

nyújt megfelelő védelmet, ha a rajta lévő 

zárszerkezet könnyen kinyitható. A 

hagyományos kulcsos zárak nem 

jelentenek nagy akadályt egy profi 

tolvajnak - ugyanez vonatkozik a 

számzáras vagy körkulcsos zárakra is. 

Ajánlott fúrott/lapos kulcsosat vásárolni, 

mert ezeket hagyományos – zárfésűs – 

megoldással nem lehet kinyitni.  

Mindig válasszanak olyan zárat és hozzá 
tartozó láncot, fém hevedert, amely 

vágásálló, illetve a zárszerkezet magas 

biztonsági szintű.  

Néhány példa: 

sodronyzár: Ezt már egy kisebb 

erővágóval is pár másodperc alatt el lehet 

vágni. Lehetőleg kerüld a használatát, 

kivéve, ha nincs más lehetőséged.  

gerinclakat: Masszívnak és 

biztonságosnak tűnik, pedig nem az. Az 

acélborítás átvágása nem jelent nagy 
kihívást, a borításon belül pedig itt is 

ugyanolyan sodrony fut, mint a spirálzárak 

esetében.  

lánc + lakat: A kerékpár-és motoros-

boltokban kapható speciális lánc igen erős, 

de elég nehéz. Fontos, hogy egy jó 

minőségű lakat is legyen rajta!  

U-lakat: Az egyik legbiztonságosabb 

módszer. A centi vastag edzett acél 

átvágása elég nehéz és körülményes. 

Figyelj oda, hogy a zárszerkezete is 

megfelelő legyen!  
"collstock" zár: az U-lakat előnyét 

(könnyű) ötvözi a lánc flexibilitásával. 

Edzett acél, magas biztonsági faktorral.  

Ha megfelelő a védelem és helyesen, több 

ponton is rögzít a lakat akkor is törekedni 

kell arra, hogy jól látható, forgalmas helyen 

legyen a bicikli, soha ne kis, eldugott 

sikátorba hagyjuk ott, mert ez is 

lehetőséget kínálhat az elkövetőknek!  

A kerékpáron, ha lehetőség van rá, ne 

hagyjunk értékeket – lámpák, kilométeróra, 
esetleg GPS – mert azokat könnyű szerrel 

megszerezhetik a tolvajok! 

Regisztráltassa a biciklijét a „BikeSafe” 

programba, ahol a rendőrség adatbázisába 

rögzítik a kétkerekű adatait, amely bűntény 

esetén megkönnyíti a felderítést! 

Ha minden óvatosság és előretekintés 

ellenére ellopják a kerékpárját, azonnal 

értesítse a rendőrséget a 112-es, vagy 107-

es segélyhívók egyikén! 

 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 

MEGYEI 

RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 

5000 Szolnok, Baross G. út 39. 

Telefonszám: 56/501-654,  

Fax: 56/501-600 
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SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉG 

Szent István király tiszteletére és az új kenyér ünnepére rendezett községi megemlékezésen Pintér Csaba Gábor önkormányzati 

képviselő ünnepi beszédét olvashatják: 

Tisztelt Csépai Lakosok! Tisztelt ünneplő közösség! 

Tiszta szívvel összegyűlni, 

gondtalanul ünnepelni – nem is 

olyan könnyű. Nem könnyű, hiszen 

ünnepeink mára gyökeresen 

átalakultak, mi magunk alakítottuk 

át őket az elmúlt évtizedek során. 

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 Tisztelt Hölgyeim 

és Uraim. 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. 

Tetterős királyunk, Szent István élete 

mutatja az utat. 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. 

„Tartsd mindig eszedben, hogy minden 

ember azonos állapotban születik, és hogy 

semmi sem emel fel, csakis az alázat, 

semmi sem taszít le, csakis a gőg és a 

gyűlölség.” Szólít meg minket ma is Szent 

István, Imre herceghez intézett 

intelmeiben. Csakis ezen hitvallás mellett 

végezhette el István király hatékonyan az 

általa felvállalt munkát. 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. 

Tudjuk valamennyien, hogy maga 

az államalapítás nem az ünnepről, 

hanem munkáról, sok és kemény 

munkáról szólt. Tudjuk azt is, hogy 

nagy királyunk elgondolásait, 

döntéseit sok tényező nehezítette. 

Sokan reménykedtek akkor mind a 

király, mind az ország bukásában, 

zsákmányra éhesen várták, hogy 

rávethessék magukat egy kedvező 

pillanatban. Nem lehetett könnyű 

így alkotni. Mit érezhetett vajon 

István, amikor tulajdon vére, 

nagybátyja támadta hátba a 

hatalomért éhesen, mondván: én 

vagyok a jövő. Megfordult-e a 

fejében, hogy feladja művét és 

elkullogjon Koppány fenyegetőző 

hada elől? Nem hátrált meg s a 

történelem fényesen igazolta ezt a 

bátorságot. Szinte valamennyien 

kerülhettünk már ilyen helyzetbe. S 

ahogy Szent István királyunk emelt 

fővel, szilárd hittel állt Koppány 

előtt, úgy kell nekünk is 

összefogással kitartanunk a munka 

becsülete és hitünk mellett. 

Nézzünk most erre a kenyérre, 

nézzünk a rásimuló nemzetiszín 

szalagra. Én ma, a dolgozó és nem 

utolsósorban az áldozatra kész embert 

látom benne. Múlt, jelen és jövő 

szimbóluma. Emlékműve embernek, 

becsületnek és munkának. 

Csépa már bizonyított. A történelem 

viharait kiállva a sokadik generáció állja 

most körül e kenyeret. Ez a falu, mely 

példát adott környezetének 

felelősségvállalásról, a közös ügyeket 

előremozdító munkáról. A kicsinyes 

politikai taktikák, furkálódások ideje lejárt. 

A ma Magyarországában csak azok 

maradhatnak talpon, akik egy emberként 

képesek küzdeni egy településért, egy 

célért. 

Erre a munkára hívom most ismét Csépa 

minden lakóját, hiszen közeleg az újabb 

vetés ideje. Induljunk hát, tegyük a 

dolgunkat Csépáért, hogy egy év múlva 

ismét emelt fővel állhassunk meg a MI 

KENYERÜNK mellett. 

Köszönöm, hogy meghallgattak.

  



ÉLETKÉPEK 

Szent Jakab napi püspöki mise 

 

Szent István napi ünnepség 

Fotók: Kovács Sándor 



Hagyomány községünkben, hogy augusztus 20-án ünnepélyes keretek között kerül sor az önkormányzat által alapított díjak 
és kitüntetések átadására. 

A 2001-ben felállított Szent István - szobor országunk, községünk jelképe. Azóta jeles ünnepünk meghatározó helyszíne a 
csépai Szent István park.  

2016. augusztusában a Szent István napi ünnepségen „Csépa Község Díszpolgára” kitüntetést kapta Csetényi Mihály. 

Kiemelkedő szakmai munkájáért Lucza Gabriella és Matyi Ferencné „Csépa Községért” kitüntetést vette át. A 

kitüntetéseket Fialka György polgármester adta át. 
2007. augusztus 20-án került sor az Egészségház névadójára, ekkor Dr. Surányi Lajos főorvos úr emlékére és tiszteletére 

az Ő nevét vette fel az intézmény. Az Ő kezdeményezésére, de már a felesége által létrehozott ösztöndíj átadására minden 

évben ezen a napon kerül sor. 2016-ban Velő Norbert vehette át a „Dr. Surányi Lajos ösztöndíjat”. 

 

 
Csetényi Mihály „Csépa Község Díszpolgára” 

Csetényi Mihály tanár úr a főiskola 

elvégzése után az 1961-62-es tanévben a 

szomszédos Tiszasas községben kezdte 

meg tanári pályafutását.  

Ezzel egy szorgalmas, kitartó, elhivatott, 
megmérettetésekkel, sikerélményekkel 

teli, a sakkoktatást a mai napig is aktívan 

folytató szakmai életút vette kezdetét. 

1962-ben hazakerült szülőfalujában, és itt 

tanított nyugdíjazásáig, illetve még utána  

több éven át. Egykori tanítványai kiemelik 

és dicsérik szeretetteljes nevelő munkáját, 

valamint azt, ahogyan meg tudta szerettetni 

velük a tanulást.  

Szaktárgyait, a matematikát, és kémiát 
mindvégig tanította, alkalma volt 

megismerni tanítványai képességeit. 

Nincs olyan területe, vagy mozzanata 

Csépa elmúlt öt évtizedének, amelyeknek 

ne lett volna meghatározó részese.  

Munkája, színes és széles körű alkotó 

tevékenységi területe átfogja ma is a 

község teljes társadalmát. Csetényi Mihály 

megyei szinten is elismert pedagógus, a 

sakk-, oktatásban pedig országos 
ismertséget szerzett. Szaktárgyain kívül a 

sporttal is folyamatosan foglalkozott. 

Atlétikával, labdajátékokkal. Több évig 

tanított testnevelést, és ő irányította a 

délutáni sportfoglalkozásokat. 
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Szerette, szívvel, lélekkel végezte.  

Tanítványait rendszeresen vitte 

versenyekre, időt, fáradtságot nem 

kímélve. Kézilabdásai megyei döntősek 

voltak. A körzeti sportversenyek 

szervezője és rendezője lett. A gyerekek 

szép eredményt értek el, öröm volt velük 

dolgozni. 1989-től 2007-ig 18 éven át a 
Tiszazugi Diáksport Bizottság elnöki 

tisztét töltötte be. Tagjai volt a Megyei 

Diáksport Bizottságnak, és országos 

küldött is volt. Évente több napos 

továbbképzéseken öregbítette tudását.  

1964 óta van Csépán matematika 

háziverseny. Ennek az ötven éves 

évfordulónak örömére, a győzteseket egy 

találkozóra hívta meg. A volt tanítványok, 

elszármazottak közt volt vegyész, 

gyógyszerész, kémia tanár, mérnök, orvos.  

A Hevesy György kémia verseny megyei 
döntőjén, Zrínyi Ilona matematika 

versenyen, spartakiád atlétikai és 

labdajátékok versenyen vettek részt 

tanítványai járási, megyei és országos 

szinten, szép eredményekkel 

büszkélkedhettek. 

A sporttevékenységek között a sakk több 

évtizede iskolánk erőssége Csetényi 

Mihály „megszállott” pedagógus 

jóvoltából. Sakkszakkört hivatalosan 1965-

től vezet. Tanítványaival sokfelé, mintegy 
55 helységben, több mint 100 

megmérettetésben vett részt. Az 

eredmények elismerésre méltóak. A 

sakkolimpia felmenő rendszerű volt, 

csapatban 15 alkalommal, egyéniben 22 

alkalommal, 18 személy képviseletében 

eljutottak az országos szintű döntőbe is. 

Sakkozóink a Tiszazug Kupáért derekasan 

küzdenek a baráti légkörű versenyeken, 
Millenniumi versenyen vettek részt 

Szolnokon. Szentesen megrendezett Gallas 

Béla Emlékverseny állandó résztvevői. 

Azonban országos helyezésekkel is 

büszkélkedhetnek. Sőt sakkmester is került 

ki tanítványai közül. Kezdeményezője, fő 

szervezője a falunapi sakkversenynek, már 

10 éve.  

Tanár úr hivatását céltudatosan, 

eredményesen, és alázattal gyakorolta. 

Hivatalos elismerések a köztiszteletet 

bizonyítják: Az oktatásügy kiváló 
dolgozója: 1972, Pedagógus Szolgálati 

Emlékérem 1998. Magyar Sakkozásért 

1999. Kiváló Pedagógusi Munkájáért 1999. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Díj 2006, DSK emlékérem a diáksport 

kiemelkedő tevékenységéért 2007, 

Aranyoklevél 2011. 

Számára azonban lelkes gyermekek 

csillogó szeme volt a legnagyobb 

elismerés. 

A község közösségi életébe a kezdetektől 
fogva bekapcsolódott. Tanácstag, majd 

három cikluson keresztül társadalmi 

elnökhelyettes. A községpolitikai munkák 

végrehajtásában végzett kimagasló 

tevékenységéért a „Társadalmi munkáért 

kitüntető jelvény” bronz fokozatát kapta 

meg 1967-ben, az ezüst fokozatot 1972-

ben, arany fokozatot 1985-ben. Ez egy 

újabb rangos elismerés követte: Csépa 
községért emlékplakett 1987-ben, 2011-

ben Csépa Községért életműdíjat kapott.  

Tanítványai a községnek hírnevét 

öregbítették. Megköszönve a kiemelkedő 

életutat, a példamutató pedagógiai 

munkáját, azt, hogy nem pályát, hivatást 

választott, a sok-sok társadalmi munkát, a 

magánélet és szabadidő teljes háttérbe 

szorítását azért, hogy együtt örülhessen 

tanítványaival az elért sikereknek, és 

büszkén mondhassák, „mi csépai tanulók 

vagyunk”. Tanítványai felnőtt korukban 

is büszkék rá, és hálásan gondolnak 

iskolai éveikre, a versenyekre, amelyek 

kirándulásokkal voltak egybekötve és a 

sakktáborokra, ahol még a nyaraltatása is 

megtörtént a diákoknak. 

Mindezek alapján Csépa Község 

Önkormányzata a120/2016.(V.19.) számú 

határozatával Csépa Község Díszpolgára 

címet adományozott Csetényi Mihály 

nyugalmazott tanár úr részére. 

 
Csetényi Mihály nyugalmazott matematika – kémia szakos tanár. 

1. - Mit kaptak , mit tudtak egykor a diákjaid, amit a mai tanulók nem? 
- Pályám kezdetén, mint minden korban és társadalomban adódtak 

nehézségek, melyek leküzdése próbatétel elé  állítja az embereket. 
Akaraterővel, kitartással azonban ki-ki elérheti célját. A küzdelmes 

50-es évek sok nehézséggel sújtotta a falusi parasztembereket. Ezt 
természetesen a gyerekek is érzékelték.  A család fenntartása 

érdekében keményen kellett dolgozni, amiből a gyerekek sem 
maradtak ki. A Tsz szervezése után a gyerekek a szüleikkel már 

hajnalban kinn voltak a határban, kapálni, borsót szedni, hogy ezzel is 
gyarapítsák édesapjuk munkaegységét. A gyerekek így beletanultak a 

munkába. 
A földdel rendelkező családok is a közösbe kényszerültek – Tsz-, 

mindez bizonytalanná tette jövőjüket, ami rádöbbentette a szülőket, 

gyerekeiket arra, hogy tanulni kell, szakmát kell szerezni, hogy csak 
tanulással alapozhatják meg jövőjüket. Ezt az utat választotta a 

gyerekek többsége. Az egyre változó, bővülő ismeretek igényeinek 
megfelelően folyamatosan képezték magukat. Ezt az utat járta be 

tanítványaimnak többsége. 
Ezen időszakban élő szülőknek volt alkalmuk megismerni az1945 

előtti tartást adó nemzeti értékrendet, melyek gyakorlását, az eszerinti 
élést gyermekeikről is elvárták.  

A társadalom változásával az emberek véleménye is változik, 
formálódik, átalakul. A hagyományos értékrend is változott, átalakult. 

Nem könnyű feladat az otthoni nevelést, viselkedést összehangolni az 
iskolai és társadalmi elvárásokkal. 

2. - A matematika – kémia az egykori és a mai diákok többségének 
nem tartozik a kedvenc tantárgyai közé. Hogyan tudtad  

„érdekesebbé” tenni az órákat, ösztönözni tanítványaidat a 

tanulásra? 
- A kémia órán különböző kémiai folyamatokat tanultak. / elemek, 

vegyszerek stb./ 
Ezek kémiai, fizikai, élettani hatásaival nap mint nap találkozik a 

mindennapi életben. Megtanulja mik a veszélyek, melyeket 
használjuk naponta háztartásban, s hogyan bánjon vele. A kémiában 

sok-sok kísérlettel igazoltam  a különböző folyamatokat, melyek 
közül az egyszerűbbeket odahaza is elvégezhették tanítványaim. 

Ezekkel színesítettem az órákat, melyek sok esetben  vizuális élményt 
nyújtottak. Ezen kísérletek közben több tanítványom is 

bekapcsolódott a kísérletbe, segített. Talán ez is befolyásolhatta 
pályaválasztásukat. 

Szaktárgyaim jellegéből adódik, hogy a feladatok, a példák zöme a 

mindennapi gyakorlatra épült. Ennek alapján több mindennek utána 
számolhattak otthoni munkájuk során. Pl. Mennyi vetőmag szükséges 

a szántóföldön, a kiskertben stb. Hány gyümölcsfájuk, szőlőjük van, 
mennyi vegyszert kell venni a permetezéshez? 

3.  - A versenyeztetés akkor islétezett. Milyen formában zajlott? 
Az iskolai versenyeken a legjobb eredményt elért tanulókkal járási, 

megyei versenyekre mentünk.  
4. -  Osztályfőnöki munkádban mi volt vezérfonal? 

-A kötelezően előírt témák mellett a fő hangsúlyt a mindennapok 
diktálta kihívásokra helyeztem. Mit lát, tapasztal szűkebb és tágabb 

környezetében. Hogyan lehet megoldani a mindennapi problémákat. 
A tízórai mennyibe kerül havonta? Mennyi szüleid havi jövedelme, 

hogyan tudják azt beosztani? 
5. A sakkozók rendszeresen utaztak, táboroztak az elért 

eredményeknek köszönhetően. Hogyan lehetett mindezt finanszírozni? 
- Az utaztatás finanszírozása sohasem volt egyszerű. A szervezett 

sakktáborokhoz kaptunk némi támogatást, de a szülőknek is hozzá 
kellett járulni. Napjainkban a Polgármesteri Hívatal kocsijával oldjuk 

meg az utazást, amit köszönettel fogadunk. Össze sem lehet  
 

hasonlítani azzal az időszakkal, amikor vonattal jutottunk el egy-egy 

versenyre. 
Csetényi Mihály továbbra is lelkes mozgatója Csépa ifjúsági és felnőtt 

sakkozóinak. Munkájához jó egészséget kívánok! 

Az interjút készítette: Kovácsné Németh Mária



Matyi Ferencné „Csépa községért kitüntető díjat” kapott 

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati 
Hivatal Csépai Kirendeltségének vezető 

tanácsosa.  
Csépán járt általános iskolába, majd a 

Vásárhelyi Pál közgazdasági 
szakközépiskolában pénzügyi ügyintéző, 

képesített könyvelő szakképesítést szerzett. 
Érettségi után rögtön 1991. július 08-tól 

Csépa Községi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalánál dolgozik.  

2004-ben a Tessedik Sámuel Főiskolán 
agrármérnöki diplomát, ezzel párhuzamosan 

mérlegképes könyvelői képesítést szerzett. 
Feladatai közé tartozott Csépa Község 

Önkormányzatának, az általa fenntartott 
költségvetési szervek, valamint a  

 
nemzetiségi önkormányzat szervezési, 

előirányzat felhasználási, előirányzat 

módosítási, a beruházással, a vagyon 
használatával, a pénzforgalommal, a 

készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a 
beszámolással, adatszolgáltatással 

kapcsolatos számviteli feladatok ellátása. 
Csépa Község Önkormányzatának pénzügyi, 

gazdálkodási feladatai körében az alábbi 
feladatokat látja el: 

 közreműködik a belső kontrollok 
működésével kapcsolatos feladatokban, 

 elkészíti a pénzügyi jellegű szabályzatokat, 
gondoskodik naprakészen tartásukról, 

 nyilvántartások vezetésével, statisztikai 

adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok,  
végzi az önkormányzati költségvetési  

szervekkel, önkormányzat 
költségvetésével, a pénzellátásával, az 

önkormányzatok gazdálkodásával, 
központi támogatások, pályázatok 

igénylésével és elszámolásával kapcsolatos 
feladatokat. 

 közreműködik az önkormányzati 
beruházásokkal és felújításokkal, a 

közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos 
feladatok végzésében, részt vesz az e 

tárgyban hozandó testületi döntések 
szakmai előkészítésében, 

 vezeti a gazdálkodással összefüggő 
számviteli nyilvántartásokat, biztosítja a 

gazdálkodási folyamatok gépi 
adatfeldolgozását, figyelemmel kíséri a 

pénzforgalmi folyamatokat, 
Pénzügyi pályán eltöltött szakmai munkája 

elismeréséül javasolta a kitüntető díjra 
munkahelyi vezetője. 

Megköszönve mindazt a felelősségteljes 
munkát, melyet olyan munkaterületen végez, 

amely a pontosságot, precízséget nem 
nélkülözheti.  

Mónika esetén munkaviszonyban eltöltött 
ideje alatt a sorrendiségben a munka volt első. 

A Képviselő-testület elé kerülő költségvetési 
rendeletek előkészítése során, gyakran 

fordult elő hogy éjszakába nyúlóan végezte 
feladatát, hogy meg tudjon felelni a mindig 

szoros határidőknek. 
Az utóbbi években a változások úgy hozták, 

hogy egyre több munkát, egyre rövidebb 
határidővel kellett teljesíteni.  

A létszám megfogyatkozott, a 
munkamennyiség egyre nőtt, a folyamatosan 

változó jogszabályok naprakész követése 
egyre nagyobb terhet rótt. Mónika azonban 

ezeket az akadályokat mindig jól vette, mely 
elkötelezettségének szakma szeretetének 

köszönhető. 25 éven keresztül végezte ezeket 
a kívülálló számára monotonnak tűnő 

feladatokat. Hosszú téli estéken, sokszor 
szombat vasárnap is, amikor váratlanul 

bement valaki a hivatalba, vele mindig 
találkozott. Ő mindig a számítógép előtt ült és 

könyvelt. Az intézményvezetőkkel kiváló 
kapcsolatot ápolt, átfogóan segítette őket 

munkaköri kötelességén túl is.  
Nemcsak szakmai munkájában lehet rá 

számítani, társadalmi munkában is részt 
vállal. Éveken keresztül végezte a csépai 

Sportkör és a Petőfi Sándor Általános Iskola 

Alapítványának könyvelését, melyet ezúton 
is szeretnénk neki megköszönni. 

Sokrétű munkáját nagy felkészültséggel, 
lelkiismeretesen, tudásának legjavát adva 

látja el. A kollégái számára mindig elérhető, 
bármilyen szakmai, vagy egyéb jellegű 

kérésekkel, bizalommal fordulhattak hozzá. 
De község lakosainak is szívesen állt 

rendelkezésére egy-egy adóbevallás 
elkészítése kapcsán. 

A fentiek alapján Csépa Községi 
Önkormányzat Képviselő testülete „Csépa 

községért kitüntető díjat” adományozott 
szakmai munkája elismeréséül. 

Gratulálunk! 
 

Lucza Gabriella „Csépa községért kitüntető díjat” kapott 

Az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény 
gondozója. 

Lucza Gabriella 2002-ben kapott megbízást 
az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény 

gondozói munkakörére. Hivatását 13 éve 
gyakorolja. 1999-ben Szakközépiskolai 

Érettségi- Képesítő bizonyítványt szerzett 
Jászapátiban Gazdaasszony képző szakkal 

párosítva, majd 2001-ben a Tiszaparti 
Gimnázium Humán szakán Szociális 

Gondozó és Ápoló lett. 
Fiatal éveit tehát községünkben kezdte, 

valójában azóta nem is szakadt el falunktól. 
Gabriella munkája az idős emberekről szól. 

Mindez a tevékenység és attitűd magában 

foglalja az elfogadásukat, támogatásukat, 
szeretetüket, s annak kifejezését, hogy 

maguknak a dolgozóknak is szükségük van 
rájuk, együtt képeznek közösséget 

intézményünkben naponta. 
Kedves, mosolygós, segítőkész munkatárs. 

Feladatait nagy odafigyeléssel, gondossággal 
végzi, precizitása kimagasló. A lakók, 

hozzátartozók és kollégák szeretik és  

tisztelik, távollétekor várják, hiányolják. 
Munkatársaival megértő, segítőkész. 

Közösségért tett tevékenysége afféle 
„HÍDEMBER szerepre”, készteti, aki 

közvetít, dolgozik az ellátottak és az 
intézmények között.  

Jellemző, hogy sokkal többet tesz az előírtnál, 
munkaköre kiterjedtebb, feladatai nemcsak a 

műszakban töltött időre  
korlátozódnak. 

Gondoskodik a lakók fizikai, pszichés 
szükségleteinek kielégítéséről.  Elkészíti a 

havi műszakolási rendet, tevékenyen részt 
vesz a mentálhigiénés feladatok 

kiegészítésében, gondozásában, 

dokumentációs rendjük elkészítésében. 
Kapcsolatot tart az intézmény gyógyászati 

segédeszközeinek beszerzése miatt az 
üzletkötőkkel, orvos látogatókkal, új 

lehetőségeket kutat, nyomon követi a 
fejlesztéseket. Az intézményi 

gyógyszerkészlet nyilvántartása, alap és 
személyre szóló listáinak kezelése, 

változtatása, rendben tartása az ö feladata, 

valamint a napi gyógyszerszükséglet 
beszerzése és koordinálása is őt terheli. 

Együtt dolgozik az orvosi rendelő és a 
gyógyszertár kollégáival, velük folyton 

szinkronban és nagy alázattal. 
Az otthon vezető gondozója. Azon stratégiai 

ember, akinek körültekintő, átlátó, 
rendszerező tevékenysége a gondozás 

színvonalát megalapozza. 
Hogy mi tartja ezen a pályán 

munkatársunkat? 
 A szociális gondozók a munkák, a szakmák 

közül a nehezebbet választották életpályául. 
Mindannyian saját magukat találják ki benne, 

a személyiségükkel dolgoznak. Az idő telik, 

a feltételek változnak, az intézményben folyó 
munka egyre nagyobb odafigyelést igényel, 

lelki és fizikai terhet jelent a gondozóknak: 
 idős, beteg emberek között dolgozni, a halál 

közelségét látni gyakorta, hiszen egyre 
súlyosabb betegségekkel kerülnek hozzánk.  

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk jó 
egészséget, boldog fiatalságot, hálát sugártó 

mosolyt a lakók és kollégák köréből. 
 

Velő Norbert - Dr Surányi Lajos ösztöndíjas 

Az általános iskola befejése után Kiskunfélegyházán a Móra Ferenc 

Gimnáziumban érettségizett. Ezt követően a Budapesti Gazdasági 
Egyetemre jelentkezett. Jelenleg II. évfolyamos hallgató pénzügyi és 

számviteli szakon. A tanulmányok befejeztével bizakodunk, hogy 
ismereteit községünk társadalmi, illetve gazdasági fejlesztésére 

fordítja.  

Az egyetemi évek során nagy hangsúlyt fektet tanulmányaira, 

szorgalmasan kitartóan tanul. Aktívan sportol, és a kisgyermekek 
Bozsik programjában edzőként közreműködik. Szüleinek sokat segít 

a családi gazdaságban.  
Tanulmányi előmenetele segítése érdekében a testület érdemesnek 

tartotta a dr Surányi Lajos ösztöndíj elnyerésére. 

 

  



SZÉP OTTHON PÉLDÁS PORTA 

 

 

 

Németh Ferenc és Felesége – Somogyi u 2. 

Légrádi Péterné – Hunyadi u. 28 

Hegedűs-Tóth Istvánné – Kossuth u. 66. Mészáros Mária és Törőcsik Attila – Béke u. 123. 

„Csépa Községért Emléklapot” 
kaptak azok a dolgozók, akik az 
önkormányzat intézményeiben 
kiemelkedő munkát végeztek: 
 
Légrádiné Czibulya Piroska 
Mészáros Sándorné 
Cseh László 
Nánai Ágnes 

Multyán Attiláné 

Fotók: 

Kanyó Zoltán 4. kép 
Kovács Sándor 1., 2., 5., 6. kép 
Viktorin Róbert 3. kép 

 


