
  

XVIII. évfolyam 6. szám 2016. december 21. 

Csépai Napló 
Közéleti  lap  

Boldog Karácsonyt és sikerekben 
gazdag, boldog új évet kívánunk! 

 

Szeretettel köszöntök minden kedves csépai Lakost a közelgő ünnepek alkalmából! 

Ismét eltelt egy év és ilyenkor decemberben módunkban áll egy kicsit megpihenni és szeretteink körében eltölteni 
néhány napot. Megpróbáljuk letenni a terheket, amelyeket nap, mint nap magunkkal hordozunk. Igyekszünk 
szívünket kinyitni, és szeretettel odafordulni embertársainkhoz. Kívánom, hogy minden családba költözzön béke 
és nyugalom!  

Szeretném megköszönni a Képviselő-testület tagjainak, az önkormányzati intézmények dolgozóinknak egész éves 
munkáját, a civil szervezetek együttműködési készségét, a lakosság segítségét és támogatását, melyet egész évben 
tapasztalhattunk. 

 

Kívánok minden kedves csépai Lakosnak meghitt, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet! 

Fialka György  
polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

2016. október 19-ei ülésén Csépa Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Kunszentmártoni Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót. Földi 
Zsolt tűzoltó ezredes biztosította a 

Képviselő-testületet, arról, hogy a kollégák 

mindent megtesznek, hogy a tiszazugi 

lakosok biztonságban legyenek. A 

külterületi útépítés kapcsán a versenypálya 

felöli szakasz felújításra került, a Tóth 

víznél pedig megkezdődtek az útépítési 

munkálatok. A védőnői pályázatot elnyert 

pályázó Tóth Gyöngyi 2016 október 01-től 

rendben megkezdte munkáját. 

2016. november 16-án megalkotta 
testületünk 12/2016. (XI. 17.) rendeletét a 

természetben nyújtott szociális célú tűzifa 

támogatás helyi szabályairól. A Csépa 

községben élők minden lakóingatlanba 

tájékoztatót kaptak a támogatás 

lehetőségéről. Az idén -2016 őszén - habár 

280 m3-re adtunk be pályázatot, a 

Belügyminisztérium döntése alapján csak 

122 m3 tűzifa támogatásban részesültünk. 

Ez azt jelenti, hogy ebben az évben is 

tudunk segíteni, de a támogatottak száma 
azonban a tavalyi évhez képest 

megfeleződött. Nagyon sajnáljuk és 

megértését kérjük mindazoknak, akik nem 

részesülhettek támogatásban. Bármennyire 

is szeretnénk segíteni, sajnos lehetőségeink 

korlátozottak. Kollégáinkkal mindent 

megteszünk, hogy minél nagyobb 

mennyiség legyen minden évben 

megpályázva, biztosítva a szállítás 

költségét is, azért hogy minél több család 

életét tudjunk megkönnyíteni. 

2016. évi költségvetésének első negyedévi 
előirányzat módosításáról szóló rendeletét 

elfogadta a testület 420 153 E Ft 

költségvetési bevételi és költségvetési 

kiadási összeggel. 

2016. november 24-ei ülésen a Körös-Tisza 

Menti Önkormányzatok Hulladék-

rekultivációs Társulása keretén belül a 

rekultivációs projektek által megvalósult 

vagyonmegosztási megállapodásról 

döntöttek. Gyermekétkeztetési  

megállapodást kötött testületünk Szelevény 

község önkormányzatával, így a 

gyermekétkeztetési feladatokat 2017. 

január 1-től a szelevényi óvodások és 

iskolások számára is biztosítjuk. Lakitelek 

önkormányzata klaszter létrehozását 

kezdeményezte. (Klaszter: csoport, 
halmaz. Olyan cégek gazdasági hálózata, 

amelyek ugyanabban az ágazatban 

dolgoznak. pl.: kereskedelmi és 

iparkamarák) 

 

A gazdasági együttműködésre kistérségi 

szinten gazdasági jellegű alapítványt 

hoztak létre, 1 millió forintos törzstőkével. 

A települési térségfejlesztési összefogást 

szeretnének, amiben mi is részt veszünk. 

Pályázati lehetőség is lesz, elsősorban a 
térségben megtermelt növényeket, 

gazdasági termékeket, akár az 

önkormányzati konyhán tudjuk 

értékesíteni, vagy helyi piacon. A belépési 

nyilatkozat aláírásáról döntöttek a 

képviselők. Csépa Községi Önkormányzat 

Képviselő Testülete a tiszazugi 

ivóvízminőség-javító program 

vagyonmegosztásáról határozott, 

jóváhagyja Csépa községre eső 

669.034.014 Ft vagyonrészt, a szeméttelep 
rekultivációja befejezéseként 119.448.738 

Ft vagyonrészt. 

 

Elfogadásra került 2016. december 12-én 

közmeghallgatás keretén belül a 

Képviselő-testület munkaterve, az alábbiak 

szerint: 

 

2017. január 18. (szerda) 15 óra  

1./ Polgármesteri tájékoztató 

2./ Csépa Községi Önkormányzat 2017. évi 

költségvetési rendelet-tervezete 
 

3./ Pályázati kiírás a sportegyesület és civil 

szervezetek 2017. évi 

önkormányzati támogatására, 

valamint a 2016. évi támogatás 

felhasználásáról beszámoló. 

4/ Előterjesztés a Csépai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 

együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatára 

 

2017. február 15. (szerda) 15 óra 

1./ Polgármesteri tájékoztató 

2./ Csépa községi önkormányzat 2017. évi 

költségvetési rendelet elfogadása 

3./ Tájékoztató a nemzetiségi 

önkormányzattal és képviselőkkel, 

civil szervezetekkel való 
kapcsolattartás tapasztalatairól.  

 Előterjesztő: Kovácsné Németh Mária 

kommunikációs feladatok ellátásáért 

felelős tanácsnok 

 

2017. március 22. (szerda) 15 óra 

1./ Polgármesteri tájékoztató 

2./Községi és állami ünnepeink, falunap 

2017. évi programterve 

3./ Tájékoztató a Művelődési Ház és 

Könyvtár 2017. évi tervezett 
programjairól, annak költségvetési 

hátteréről 

 

2017. április 19. (szerda) 15 óra 

1./ Polgármesteri tájékoztató 

2./ Csépa Község Önkormányzatának 

zárszámadási rendelet-tervezete az 

önkormányzat 2016. évi költségvetés 

végrehajtásáról 

3./ Beszámoló a 2016. évi adótervek 

teljesítéséről, tájékoztató a behajthatatlan 
követelésekről 

4./ Önkormányzati kitüntetések 

adományozására javaslat 

 

2017. május 24. (szerda) 15 óra 

1./ Polgármesteri tájékoztató 

2./ Beszámoló a gyermek- és 

ifjúságvédelmi tevékenységről, helyzetéről 

3./ Előterjesztés a 2017. év I. negyedévi 

előirányzat módosítására 

4./ Tájékoztató az ivóvíz minőség javító 

program építési munkálatairól, különös 
tekintettel a belterületi, önkormányzat által 

kezelt úthálózat, járdák eredeti állapotának 

helyreállítására tett indítványokról és 

annak megvalósulásáról 

 

2017. június 21. (szerda) 15 óra 

1./ Polgármesteri tájékoztató 

2./ Javaslat a képviselő-testület II. félévi 

munkatervére 

Berényi Veronika kirendeltség vezető 

2016. ÉVI KÖZMEGHALLGATÁS 
 

2016. december 12-én képviselő-testületünk közmeghallgatást 

tartott. 
 

A képviselő-testület éves költségvetésben meghatározza a 
település bevételeit kiadásait. Gyakran eltérés mutatkozik a 

szándék szerint, olyant is meg akarunk valósítani, amit az állam 

nem fedez, ezt nevezik forráshiánynak. 377.233.000 Ft az éves 

költségvetése az önkormányzatnak, minden kiadása a bér, a dologi  

 

 

és fejlesztési jellegű kiadásokkal együtt. I-III. negyedéves 

teljesítésnél kiderült, bevételi és kiadási oldalon 75 %-os, azaz 

időarányos a teljesítés. A forráshiány 6.957.000 Ft volt, a 36 

millióval szemben. Év végére teljes egészében teljesíteni tudjuk 

éves költségvetésünket. A forráshiány leküzdésére kiadásokat 

csökkenti, bevételeket növelni kell. Mind a kettő teljesült. Az 

állami támogatás, az önkormányzat éves állami támogatása függ 

attól, előző évben mennyi volt a felhasználás. 
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A kiadások csökkentése az ésszerűség határain belül értelmes. 

Lényegesebb a bevételek növelése. Nagyon kellett igyekezni, a 
bevételek minél magasabb szinten valósuljanak meg. Az 

önkormányzat földjeibe napraforgót vetettünk. Elmaradt a 

várakozástól, de 4 millió forintban állt meg, 2 millió felett volt a 

balatonszárszói tiszta bevétel. A külterületen utat építettünk, a 

belterületi utjainkat felújítottuk, a Kishát lakott részén és a Dózsa 

György utcán belterületi út készült, a Perényi utat kikátyúztuk. 

Pályázatot nyújtottunk be a konyha korszerűsítésére, a művelődési 

ház és orvosi rendelő energia felújítására (nyílászárók cseréje, 

fűtés felújítás). A konyha pályázatát elutasították, a művelődési 

ház és orvosi rendelő pályázata elbírálás alatt van.  

Új bejárót, burkolatot kapott az I. világháborús emlékmű, a 
temetőnél ravatalozó előtti terület, - ahol a padok vannak - és a 

piactér. Saját gyártású térburkolattal láttuk el, melyet 

közmunkaprogramban készítettünk. Új emlékmű készült, az 1956-

os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. A 

sportöltöző mellé előírás szerint szociális helyiséget kellett építeni 

(pályázati pénzből). Talajművelő gépeket vásároltunk. A 

művelődési ház belső kialakítására nagy erőt fordítottunk.  

2016-ban jelentős vagyongyarapodás következett be, a 

vagyonkataszterben: a szeméttelep rekultiváció 119 millió Ft, az 

ivóvíz rendszer 669 millió forint. 

2017. feladatai: Orvosi rendelő energetikai felújítása. A 

tetőszerkezet és emeleti rész teljes felújítása (pályázatot azért nem 
nyertünk egyszer sem, mert, a tetőtérben két szolgálati lakás van). 

A tető elhasználódott, a szolgálati lakásban a beázás miatt a 

parketta felpúposodott, a falak penészesek stb. A kamerarendszer 

kiépítésre hónapokkal ezelőtt leadtuk a megrendelést. Eddig nem 

válaszoltak. A kivitelezőkkel jövő hétfőre tárgyalást 

kezdeményeztem. 2017-ben megnyílnak azok a pályázatok, amik 

a kamerarendszer kiépítését célozzák. Január 5 a határideje annak 

a pályázatnak, ami a mezőgazdasági gép beszerzésre és külterületi 

út építésre ad lehetőséget, 100 milliós nagyságrendben. Mi 50 

milliós fejlesztésre adtunk be pályázatot. Önerővel kell 

megtámogatni. A képviselő testületnek fel kell készülni, ide 
valahonnan 5 millió forintot kell elkülöníteni. 

 Mindezeket együttvéve, 2016. évet ha összegezzük, 

megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat gazdálkodása biztos és 

stabil lábakon áll. Likviditási gondunk nincs.  

A közmeghallgatáson 52 fő lakos jelent meg. A hozzászólások 

között építő jellegű, és kritikus hangnemű is volt. A kérdéseikre 

kapott válaszokat a lakosok és a testület is elfogadta. 

 

A Csépai Napló szerkesztésével kapcsolatban elhangzott: „Azért 

indítottuk be a Csépai Naplót, a lakosok ismerjék meg a képviselők 
munkáját, a testület asztalán lévő feladatokat. Sajnos sokan nem 

olvassák. Ingyenes lap, a község életére vonatkozó naprakész 

információkkal.” 

A földadóra vonatkozó válasz: „A közelmúltban a Szolnok megyei 

Új Néplapban adott interjúmban a földadóval kapcsolatban 

nyilatkoztam. Többé-kevésbé megegyezik azzal, amit szerettem 

volna, hogy belekerüljön.  

Három testületi ülés tárgyalta a földadót, az ülések nyilvánosak 

voltak. Közmeghallgatáson napirend volt, a Csépai Naplóban 

megjelentettük. Ezt követően a gazdák kezdeményezésére még két 

alkalommal tárgyalta a testület. A testület mind az 5 alkalommal 
egyhangúlag szavazta meg. A testület nincs kötelezve arra, hogy 

egyenként egyeztessen a gazdákkal. Úgy gondolom ebben a 

ciklusban nem lesz több adónem. A földadót, ha elkészült a 

rendelő, akkor is fenntartja –e a testület majd eldönti. Amikor meg 

akarja változtatni, az adott évet megelőzően 60 nappal a testület 

elé kell tűzni. 2017-ben biztosan érvényben marad” 

Turizmus fejlesztése: „Turizmus tekintetében elmondom, hogy a 

csépai turisztikai szálláshely kihasználtsága lényesen javult az 

idén. Kötöttünk szerződést céggel, aki címlapon jelenteti meg a 

csépai turisztikai lehetőségeket. Lassan, de szépen beindul. 

Családok, visszatérő vendégeink vannak.” 

Romos házak, életveszélyes épületek szaporodása a községben: 
„egy kemény évünk volt, a romos házak felkutatására, és a 

tulajdonosok megállapítására. Sok ingatlan árverés alatt áll. Az 

árverést végző szerv sem tudja kideríteni a jelenlegi tulajdonost. 

Etikai kódex elfogadása után, ami a közösségi együttélés 

szabályait foglalja magában eredményesebbek lehetünk. A 

lakosoknak egymásért többet kellene, hogy tegyenek. Végignézik a 

lopást, nem értesítenek senkit. „ 

Jelenleg 21 millió forintunk van, december 20-ig további 7 millió 

forintot kapunk finanszírozásra. Szeretném megköszönni az 

intézmények dolgozóinak, a község minden lakójának, a közös 

érdek és a közös munka érvényesítésére bármilyen munkát, 
segítséget nyújtottak, a képviselőtársaimnak pedig azt, hogy 

ezekkel a lehetőségekkel ésszerűen gazdálkodtak.  

Sok témát érintettünk a közmeghallgatáson, köszönjük azoknak, 

akik megtiszteltek jelenlétükkel! Szeretnénk, ha a jövőben a nyílt 

ülésekre is eljönnének a csépai lakosok, és segítenék,  

megismernék a testület munkáját. 

 

Fialka György polgármester

MADÁRINFLUENZA 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági 

Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai 

Igazgatóságának eredményközlője szerint 
Tiszakürt Bogaras településen 

madárinfluenza betegség előfordulása 

került megállapításra. Így 3 km sugarú 

körben védőkörzetet és 10 km sugarú 

körben megfigyelési körzetet rendeltek el. 

A település határán a fő közlekedési 

utakon „Madárinfluenza megfigyelési 

körzet” feliratú tábla lett elhelyezve. Csépa 

bel – és külterülete megfigyelési körzet. A 

településen minden baromfiállományt, 

egyéb, fogságban tartott szárnyast a 
gazdaság/udvar kijelölt épületében zártan 

kell tartani. Amennyiben ez nem oldható 

meg, vagy az állatok jólétét 

veszélyeztetné, akkora területet kell  

lekeríteni, és hálóval lefedni a 

kifutóból/legelőről, melynek alapterülete 

megegyezik az ólazott tartásnál az állatok 
számára szükséges alapterülettel, hogy a 

gazdaság más baromfi-állományaival, más 

fogságban tartott madarakkal, továbbá a 

vadon élő madarakkal ne 

érintkezhessenek.  

A baromfit zárt térben, vagy olyan 

védelmet biztosító helyen kell etetni és 

itatni, amely kellőképpen megakadályozza 

a vadon élő madarak berepülését, és így 

azoknak a baromfi táplálására szolgáló 

élelemmel vagy vízzel való érintkezését.  
Tilos a baromfi és tojás megfigyelési 

körzeten belüli mozgatása, kivéve a 

megfigyelési körzeten át közúton vagy 

vasúton történő, kirakodás vagy megállás  

nélküli átszállítást. 

A baromfiállományokat fajonként, 

hasznosítási irányonként és 
korcsoportonként számba kell venni, 

kérem segítsék elő az illetékes hatóságok 

munkáját, hogy a szükséges intézkedést 

meg tudják tenni. 

A baromfi-állományok zártan tartását 

Jász-Nasgykun-Szolnok megye egész 

területére kiterjesztették.  

A részletes szabályok a Kunszentmártoni 

Közös Önkormányzati Hivatal Csépai 

Kirendeltségének hirdetőtábláján, a 

művelődési házban kifüggesztésre 
kerültek, illetve a www.csepa.hu honlapon 

megtekinthető. 

Berényi Veronika 

kirendeltségvezető 

  

http://www.csepa.hu/
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ELBIR – ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI BIZTONSÁGI RENDSZER TÁJÉKOZTATÓ 

Ügyeljen értékeire, hogy az ünnep az 

ünneplésről szóljon!  

A december már az ünnep, az évzárás 

egyében telik, sokan kelnek útra, hogy az 

adventi vásárokat, nagyáruházakat 

felkeressék. Ilyenkor általában, a 

szokásosnál több készpénzzel indulnak el 

otthonról, hogy megvásárolhassák 
szeretteik számára a karácsonyi 

ajándékokat. Az ünnepi hangulatban sem 

szabad megfeledkezni a biztonságról, 

hiszen a vásári forgatagban előfordulhat, 

hogy zsebmetszők, zsebtolvajok is jelen 

vannak, akik a könnyű zsákmány 

reményében járják az embertömeget. 

Lehetnek olyan elkövetők is, akik csalással 

próbálják megkárosítani a jóhiszemű 

vásárlókat. 

 

Néhány alapvető biztonsági tanács 

betartásával elejét lehet venni a 

kellemetlenségeknek, esélyt sem adva az 

ügyeskedő tolvajoknak, csalóknak.  

 Ha nagy összegű készpénzt visz 

magával, azt soha ne egy helyen tartsa, 
lehetőleg kisebb összegekre bontva, a 

ruházata, táskája belső rekeszeibe 

helyezze el!  

 Pénztárcáját lehetőleg mindig 

gondosan tegye el, soha ne a táska, 

kabát külső zsebeibe, mert onnan 

könnyen el lehet emelni, illetve ki is 

eshet!  

 Ha bankkártyával fizet, mindig 

gondoskodjon arról, hogy ismeretlenek 

ne tudják lenézni, megszerezni a 
kártyához tartozó PIN kódot! 

 PIN kódját mindig tartsa biztonságban, 

soha ne írja azt rá a bankkártyára, sőt, a 

kártya közelében se tartsa!  

 Ha bankautomatához megy és nagyobb 

összegű készpénzt kíván felvenni, 

mindig kérjen fel kísérőt, aki önnel tart!  

 Fizetésnél mindig ellenőrizze, jól 

adtak-e vissza az eladók, illetve ha nagy 

címletű bankjegyet adnak át önnek, 

ellenőrizze annak eredetiségét!  

 A tömegben kézitáskáját – amit zárjon, 

csatoljon, cipzározzon be - mindig 

tartsa maga előtt.  

 Soha ne váltson fel nagyobb összegű 

készpénzt ismeretleneknek!  

 Ha adománygyűjtők keresik meg, 

mindig kellő óvatossággal kezelje 

megkeresésüket, mert fennállhat a 

veszélye, hogy trükkös csalók 

próbálkoznak! Mindig kérjen 

igazolványt, vagy hivatalos 
meghatalmazást, amellyel igazolni 

tudják, hogy melyik szervezetnek 

dolgoznak a gyűjtést végzők! 

 

  

 Ne engedjen be otthonába 

adománygyűjtőket, főként ha egyedül 

tartózkodik otthon!  

 Mobiltelefonját, mp3 lejátszóját a 

tömegben haladva mindig gondosan 

tegye el, hogy azt illetéktelenek ne 

tudják megszerezni! 

Petárdák és pirotechnikai eszközök  

Közeleg az év vége, amikor is a 

pirotechnikai eszközök iránti érdeklődés  

 

jelentősen megnő. A törvény szigorúan 

szabályozza ezeknek az értékesítését, 

vásárlását, felhasználását, illetve azok 

visszavásárlásának lehetőségeit. Az 

illegális forrásból származó eszközök 

kiszűrése érdekében a rendőrség 

folyamatos ellenőrzéseket hajt végre a 

megye egész területén.  

Az alábbi tanácsok betartásával 

elkerülhetők a későbbi 

kellemetlenségek, balesetek:  

 Tűzijáték terméket kizárólag 

engedéllyel rendelkező forgalmazótól, 

magyar használati utasítással ellátva 

vásároljon!  

 Úgy tárolja azokat, hogy a gyermekek 

ne férhessenek hozzá!  

 Olvassa el a használati útmutatót, és 

mindig tartsa be az abban foglaltakat!  

 Ne szerelje szét, vagy alakítsa át a 

termékeket!  

 Ügyeljen a biztonságos indításra! 

Használjon szúrólángot adó gázgyújtót 

vagy vihargyufát.  

 A termékek jelentős része csak 

szabadtéri felhasználású, ezért 

beltérben soha ne működtesse azokat!  

 Kézben tartva ne működtessen el 

tűzijáték terméket, és ne hajoljon fölé!  

 Győződjön meg arról, hogy függőleges 
irányban semmilyen akadály nincs a 

termék útjában, és oldalirányban tartsa 

be a gyártó által meghatározott, a 

használati útmutatóban szereplő 

biztonsági távolságot!  

 A tűzijáték rakéta vezetőpálcáját soha 

ne szúrja be a földbe! Eltört 

vezetőpálcás rakétát ne indítson. A 

kisebb telepet támassza meg oldalról 

téglával, esetleg egy másik teleppel.  

 A környezeti tűz oltásához legyen a 
közelben tűzoltó készülék, de minimum 

egy vödör víz!  

 A sérült, hibás vagy lejárt szavatosságú 

terméket vigye vissza a vásárlás 

helyére!  

 A petárda birtoklása és felhasználása 

magánszemélyek számára tiltott! 

 

 

 

 Vetőcsöves (golyós) bomba birtoklása 

és felhasználása csak pirotechnikusnak 

engedélyezett.  

 Vigyázzon arra, hogy az Ön 

szórakozása ne veszélyeztessen 

másokat (személyeket, állatokat), 

tárgyakat, épületeket, a természeti 
környezetet!  

 A házi kedvenceket tartsa bezárva, mert 

a robbanáskor hirtelen keletkező nagy 

erejű fény- és hanghatások sokkszerűen 

érhetik a szabadban lévő állatokat!  

 

TÁJÉKOZTATÓ a tűzijáték termékek 

év végi vásárlásáról és felhasználásáról  

A polgári célú pirotechnikai 

tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 

24.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 

rendelet) meghatározott rendelkezések az 
elmúlt évhez képest nem változtak, 

ugyanakkor indokolt a termékek 

biztonságos felhasználása és a termékek 

ellenőrzött és engedélyezett forgalmazása  

(árusítása) vonatkozásában az alábbiakra 

felhívni a figyelmet:  

Felhasználás, forgalmazás egész évben  

A rendelet lehetővé teszi a csekély 

hatóanyag-tartalmú (nagyon alacsony 

kockázat és elhanyagolható zajszint), 

emberi tartózkodás céljára szolgáló 
épületek belsejében történő használatra 

szánt 1. pirotechnikai osztályba (régen: 

játékos vagy I. osztály), illetve az alacsony 

kockázattal és alacsony zajszinttel járó, a 

szabadban lévő behatárolt területen történő 

használatra szánt 2. pirotechnikai osztályba 

(régen: kis vagy II. osztály) tartozó 

termékek szabad forgalmazását és 

felhasználását. Ezek a termékek olyan 

üzletekben is forgalmazhatók, amelyeket 

nem kifejezetten pirotechnikai termék 

forgalmazására hoztak létre, például: 
„tortagyertyát” cukrászdában is meg lehet 

vásárolni.  

Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó 

termékeket a 14. életévüket betöltött 

személyek, míg a 2. pirotechnikai 

osztályba tartozó termékeket a 16. 

életévüket betöltött személyek egész évben 

engedély nélkül megvásárolhatják és 

használhatják. Felhasználás, forgalmazás 

év végén  
A 3. pirotechnikai osztályba tartozó 
tűzijáték termékeket nagykorú személyek 

december 28-31. között engedély nélkül 

megvásárolhatják, birtokolhatják, 

tárolhatják és a használati utasításnak 

megfelelően december 31-én 18 órától 

január 1-én 06 óráig felhasználhatják. A 

professzionális céllal készített 4. 

pirotechnikai osztályba tartozó, nagy  
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hatóanyag-tartalmú tűzijáték termékeket 

természetesen ebben az időszakban is csak 

szakképzett pirotechnikus vásárolhatja 

meg érvényes felhasználási engedély 

birtokában.  

Pirotechnikai termék csak működési 

engedéllyel rendelkező nyílt árusítású 

üzletből, vagy forgalmazó 

raktárkészletéből vásárolható. A 

forgalmazható tűzijáték termékek év végi 

árusítását a rendőrhatóság ideiglenes tároló 
helyre – például: bevásárlóközpontok 

környékén felállított konténerre - is 

engedélyezi. Engedélyt csak olyan 

kereskedő kaphat, aki a rendeletben előírt 

személyi és tárgyi feltételeknek megfelel. 

A forgalmazott termékeknek minőségileg 

bevizsgáltnak és tanúsítottnak kell lenniük. 

Vásárokon és piacokon működési 

engedéllyel rendelkező üzletben csak 

játékos pirotechnikai termékek hozhatók 

forgalomba.  
Ne vásároljunk illegális árustól tűzijáték 

terméket, mert ezzel magunkat és 

környezetünket is veszélyeztetjük!  

A fel nem használt 3. pirotechnikai 

osztályba tartozó, illetve bármely hibás 

vagy lejárt szavatosságú terméket, 

szilvesztert követően 5 napon belül a 

forgalmazónak vissza kell szállítani. A 

forgalmazó köteles azt térítésmentesen és 

költség felszámítása nélkül visszavenni, 

melyről a vásárlót a forgalmazás helyén jól 

láthatóan köteles tájékoztatni, a visszavétel 
helyének, időpontjának feltüntetésével.  

A legálisan forgalmazott pirotechnikai 

termék felirata magyar nyelvű, közérthető 

használati és kezelési útmutatót, valamint 

baleset- és egészségvédelmi 

figyelmeztetést is tartalmaz. Ezen 

információk ismeretében - a 

rendeltetésszerű felhasználás során - 

biztosítható, hogy pirotechnikai 

tevékenysége ne sértse, illetve ne 

veszélyeztesse más ember és az állatok 

életét, testi épségét, egészségét, mások 

vagyonát, a természeti és az épített 

környezetünket.  

Tárolásra vonatkozó szabályok  

1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó 

tűzijáték termékeket magánszemély egy 

időben és helyen összesen 1 -1 kg nettó 
tömegig tárolhat, míg a csak év végén 

megvásárolható tűzijáték termékekből egy 

időben és helyen összesen 3 kg nettó tömeg 

tárolható.  

A tárolás feltételeit a rendelet részletesen 

szabályozza. A magánszemélyek által 

szabadon felhasználható pirotechnikai 

termékek tárolására vonatkozó 

legfontosabb szabályok:  

 más tűzveszélyes anyagokkal (például: 

üzemanyag, hígító) együtt nem 
tárolhatók;  

 el nem zárt pirotechnikai terméket 

felügyelet nélkül hagyni tilos; 

 lakásban a pirotechnikai termékeket a 

kiskorú személyektől elzártan kell 

tartani;  

 tetőtérben és alagsorban, pincében 

pirotechnikai terméket tárolni nem 

szabad;  

 elnedvesedett és utána kiszáradt, illetve 

valamilyen okból sérült burkolatú 
pirotechnikai termékeket a többi 

pirotechnikai terméktől el kell 

különíteni;  

 a hibás terméket felhasználni tilos, a 

vásárlás helyére kell visszavinni;  

 a pirotechnikai termékek eredeti 

szerelési formáját megbontani, a 

terméket szétszerelni nem szabad;  

 egy lakóegységen (például: lakás, 

családi ház) belül összesen csak az egy 

magánszemély által birtokolható 

mennyiségű pirotechnikai termék 

tárolható.  

Magyarországon magánszemélyeknek 

tilos petárdát birtokolni, illetőleg 

felhasználni.  

A pirotechnikai termék birtoklása is 

pirotechnikai tevékenységnek minősül, 

ezért a szabálysértési törvény alapján az a 

személy, aki engedély nélkül pirotechnikai 

tevékenységet végez, vagyis a tilalom 

ellenére petárdát birtokol, illetve 

felhasznál, 150 ezer forintig terjedő 

pénzbírsággal sújtható. Azt a pirotechnikai 

terméket, mellyel a szabálysértést 

elkövették, el kell kobozni.  

A tűzijáték termékek komoly balesetet 
okozhatnak a szakszerűtlen kezelés 

eredményeként, ezért felhívjuk a figyelmet 

a tárolási szabályok betartására, és 

felhasználás előtt a használati útmutató 

elolvasására. A balesetek elkerülése és 

megelőzése érdekében a szülők hívják fel 

gyermekeik figyelmét a pirotechnikai 

termékek felhasználásával kapcsolatos 

veszélyekre, melyek ismertetésében a 

média is aktív szerepet vállal a szakszerű, 

pontos információk átadásával.  

A pirotechnikai termékek illegális 
forgalmazásának, árusításának és 

használatának megakadályozása 

összehangolt intézkedéseket tesz 

szükségessé. A Rendőrség fokozott 

ellenőrzéseket végez minden év ezen 

időszakában.
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Elhunytak 
 

Kalcsú Ferenc István  76 év 

Négyesi András   80 év 

Rostás Jakab   76 év 

Gajdos Györgyné  72 év 

Szabó Ferencné   48 év 

Gálos Imre   76 év 

Tóth István Józsefné  

(Táborosi Mária)   61 év 

Rózemberszki Jánosné 

(Nemes Zsófia)   69 év 

Demjén Imre   70 év 

Molnár János   76 év 
Hajdú Istvánné   92 év 

Koltai Zoltán Gábor  57 év 

Szín József   67 év 

Hajdú István   81 év 

Rózemberczki János  74 év 

Molnár Máténé (Sánta Mária) 78 év 

Magó Lászlóné (Rozmis Mária) 86 év 

Papp Jánosné (Almási Erzsébet) 66 év 

Kurenda Istvánné (Bíró Klára) 78 év 

 

 

 

Szakács Ferencné (Halmai Mária) 64 év 

Tóth Andrásné (Nagy Ágnes) 84 év 

Marton Pálné (Szabó Katalin) 85 év 

Kacsinta János   85 év 

Hajdú Lajosné (Kókai Ilona) 83 év 

Deák Árpádni (Lackó Anna Éva) 78 év 
 

Születés 
 

Csongrádi Gergely Noel  

2016 06.30. a.n.: Csongrádi Andrea 
 

Bakró Jusztin 

2016.08.09. a.n.: Horváth Rita 
 

Jobbágy Anna  

2016.07.14. a. n.: Talmácsi Anita 
 

Cseh Nikolasz  

2016.08.06. a.n.: Balla Bettina 
 

Káré Zsófia  
2016.08.21. a.n.: Lakatos Krisztina 
 

Tímár Kevin Dávid  

2016.08.17. a.n.: Szalai Gina 
 

 

 

Marusi László Dominik 

2016.08.29. An.:. Csernus Tímea 
 

Szűcs Attila Armandó 

2016.09.07. An.: Kanalas Katalin  
 

Kővári Gabriella Valentina  
2016.10.03. An.: Szalai Edina 
 

Mága Szeléna Zsáklin  

2016.10.09. An.: Rostás Mónika 
 

Símó Roland 

2016.11.02. An.: Hoffmann Szabina 
 

Szóró Milán Ákos 

2016.10.30. An.: Bárdi Anikó 
 

Horváth Ádám Marcell 

2016.10.30. An.: Horváth Irén 
 

Tóth István 
2016.11.09. An.:Rostás Éva Mária 
 

Házasság 
 

Jónás Erika és Czinka Károly 
Rostás János és Kolompár Renáta 
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ÓVODAI HÍREK  

Az ősz újra meghozta a vidám 

gyermekzsivajt óvodánkba. Gazdag, 
eseménydús három hónapot tudhatunk 

magunk mögött. Óvodai szüreti 

mulatságunkon a Mosolyklub énekkara 

varázsolt el bennünket, szüreti 

népdalcsokrával. Csépa község táncosai 

csodálatos táncukkal hoztak jó kedvet 

óvodánkba. Köszönjük, hogy 

részvételükkel szebbé tették ezt a napot. 

Nagycsoportosaink kéthetenként múzeum- 

pedagógiai foglalkozáson vettek részt 

Kunszentmártonban. Mesét játszhattak, 
kukoricafosztással ismerkedhettek, 

templomban jártak, Márton napi ludas 

játékokat játszhattak, ahol a jó hangulatot a 

Sodrás zenekar biztosította, december 5-én 

pedig mézeskalácsot süthettek. 

Az óvodai éltünk egyik legjelentősebb 

eseménye az egészséghét volt, melyet 

hagyományaink szerint novemberben 

szerveztünk meg. Nyílt napok keretében, 

nagyon sok színes program várta a 

gyerekeket, a szüleikkel együtt. Kedden 
teakóstolással indult a napunk, majd ezt 

követően minden csoportban barkácsolás 

zajlott. Nagyon örültünk, hogy sok 

érdeklődő szülő töltötte velünk a délelőttöt. 

Sárgarépából sok ötletes, kreatív alkotás 

készült. A remekművekből kiállítást 

rendeztünk, amit az óvoda előterében 

lehetett megcsodálni. Sport délelőttöt 

tartottunk, sajnos az időjárás az idén nem 

kedvezett, ezért a sportpálya helyett az 

óvodában, öt helyszínen, különböző 

sportjátékokat játszottunk, a legnagyobb 

sikert a 

mocsárjárás és 

a répahordó 

verseny aratta.  

Óvodás és az 

első osztályos 

gyerekeknek 
rajzpályázatot 

hirdettünk 

„Répa, retek, 

mogyoró, 

sárgarépát 

enni jó” 

címmel. A 

szülőket pedig 

„Répából 

készült 

finomságok” elkészítésével hívtuk 

versenyre. Gyönyörű rajzok és különleges 
finomságok készültek. A beérkezett 

pályamunkákat és csemegéket zsűri bírálta 

és díjazta, tagjainak - Túróné Guba Anna, 

Cseh Józsefné, 

Szelei 

Ferencné - 

nagyon nehéz 

dolga volt, 

hiszen a 

szebbnél szebb 

gyermekrajzok 
és az ízletes, 

mutatós 

sütemények 

elkápráztatták 

őket. Ezúton is 

köszönjük a 

zsűritagok 

értékelő 

munkáját, 

szülők és a gyermekek aktivitását, hogy 

részt vettek a versenyben. Projektünk az 
egészségügyi vetélkedővel zárult. Az első 

osztályosokkal mértük össze tudásunkat, 

ügyességünket. Jó hangulatban, a 

különleges feladatokat nagyon élvezték a 

gyerekek. Minden versenyzőnket, 

pályázónkat könyvjutalomban 

részesítettünk. 

December 6-án megérkezett a várva várt 

Mikulás, aki a szülők támogatásával, 

csomaggal ajándékozta meg 

gyermekeinket. A kicsinyeink sok szép 

verssel és dallal készülődtek erre a napra. 

Hálás szívvel köszönjük Mikulás napunk 

fő támogatóinak, Türke Csabának önzetlen 

támogatását, szeretetét, és Bíró Józsefnek, 

mb. műv. ház vezetőnek a csodaszép általa 

készített ruhát, amit a mikulás viselt. 

Barkóczi Titanilla: a „Hóember az erdők 

királya” című bűbájos bábjátéka 
elvarázsolta az óvodásokat és az első 

osztályosokat egyaránt.  Délután a 

Művelődési Házban „Télapó itt van” című 

zenés műsoron szórakozhattunk.  

Napjainkat átszövi az adventi várakozás, a 

gyertyagyújtás öröme, az ünnepre való 

ráhangolódás. Érzelmi nevelésünket, a 

szeretet tölti ki. Nyílt napjainkon a 

szülőkkel együtt készülődünk a 

karácsonyra. 

 Az óvodai dolgozók és a gyermekek 

nevében Ady Endre soraival kívánunk 
minden csépai lakosnak áldott békés 

ünnepeket. 

 

 

„…Óh, de nagy boldogság  
Szállna a világra…  

Nem volna más vallás,  

Nem volna csak ennyi: 

 

Imádni az Istent 

És egymást szeretni... 

Karácsonyi rege 

Ha valóra válna, 

Igazi boldogság 

Szállna a világra...” 

                                                                                        

Bozsik Ibolya óvónő 
 

 

  

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei évben is lehetőséget biztosítunk a nemzeti génbankból napos csirke rendelésére, 

melyeket ingyenesen házhoz is szállítunk mindenki részére. Az előző év tapasztalataiból okulva csak csirke rendeléseket veszünk fel, 

egyéb szárnyasok beszerzését nem áll módunkban megoldani. A napos, vakcinázott kiscsirkék 290 forintba kerülnek, melyeket 

legkorábban március elején tudunk elhozni, de mindez függ attól, mikor kapunk időpontot a génbankból a rendelés teljesítésére. Az 
előző évhez hasonlóan minden megrendelőt telefonon értesítünk időben a szállítás pontos idejéről. A szállítást egyszerre fogjuk 

megoldani, így aki a megadott határidőn túl adja le rendelését, annak nem áll módunkban rendelését teljesíteni. 

Megrendeléseiket leadhatják az Önkormányzat titkárságán, illetve a Művelődési Házban, munkaidőben, legkésőbb január 6-ig. 

További tájékoztatásért keressék Pintér Csaba Gábor és Pigniczki Árpád képviselőket, náluk rendeléseiket is le tudják adni. 

Környezet és Közrendvédelmi Bizottság 
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ISKOLAI HÍREK 

A Petőfi Sándor Általános Iskolában tanévkezdés óta mozgalmas 

hónapokat tudhatunk magunk mögött. A sok eseményt, programot 

és az átélt élményeket oldalakon keresztül lehetne sorolni. Ezért 

most csak néhány kiemelkedő rendezvényünkről szeretnék pár 

sorban beszámolni. 

 Szeptember 21. és 28. között az 5. osztályosok ingyenes 

úszásoktatáson vehettek részt a Cserkeszőlői Fürdőben. 

 Szeptember 30-án  hulladékgyűjtést szerveztünk, amely azért is 

lehetett sikeres, mert több éve volt utoljára ilyen programunk. 

 Október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk iskolai ünnepség 

keretében. 

 Október 28-án tartottuk „Egészségnap” rendezvényünket. A 

gyerekek iskolába érkezésük után táncos tornagyakorlatokkal 

hangolódtak rá a nap témájára. Azután forgószínpad-szerűen 

osztályonként különféle előadásokat, tájékoztatókat 

hallgathattak, illetve programokon vehettek részt. Az osztályok 

ezen kívül még osztályfőnökeik vezetésével plakátokat és 

egészséges szendvicskrémeket készítettek. A napot jó hangulatú 

eredményhirdetéssel zártuk, ahol egészséges ajándékokat kaptak 

az osztályok. Ezúton is megköszönjük a Csépai Konyha és a 

Vega-Ház kft. támogatását. 

  8. osztályos tanulóink októberben Kunszentmártonban, 

novemberben pedig Szolnokon rendezett Pályaválasztási 

Börzén jártak, ahol sok segítséget kaptak a jövőjük 

megtervezéséhez. A továbbtanulást támogatta még a több 

alkalommal megszervezett pályaválasztási szülői értekezlet, 

ahol  a középiskolák delegált tanárai, szakoktatói segítették  

tanulóinkat a döntésben. 

 November 18-án 6. és 7. osztályos tanulóink 

Kunszentmártonban Elsősegélynyújtó Versenyen vettek részt, 

ahol a 2. és 4. helyezéseket érték el. A Kunszentmártoni 

Általános Iskola által rendezett járási szövegértési versenyen 
Őze Anasztázia 6. osztályos tanuló a 2. helyezést hozta el.  

 November 25-én tartottuk a már hagyománnyá váló Műsoros 

Estünket, melyen nagy sikert arattak tanulóink a betanult kis 

jelenetekkel. Köszönjük a Művelődési Ház vezetőségének, hogy 

a próbákra és az előadásra is rendelkezésünkre bocsátotta a 

termeket. Sajnos több zavaró tényező miatt is keserű szájízzel 

távoztak, főleg a hátsó sorokban ülők. A kisbabák sírása, 

kiabálása, a hangos telefoncsörgés, telefonálgatás, vagy pusztán 

csak az emeltebb hangú beszéd mind zavarták a szereplőket, 

nézőket egyaránt. Tanulóink tanáraikkal együtt igen sokat 

készülnek egy-egy ilyen előadásra, örömmel szerepelnek, 
mindig nagyon várják már, hogy megmutathassák magukat 

szüleiknek, ismerőseiknek. Ezért szeretnénk megkérni 

mindenkit, hogy a jövőben bármilyen iskolai műsorunkat 

tiszteljen meg azzal, hogy a rendezvényhez méltóan vesz részt 

rajta! 

 December 5-én alsó tagozatos tanulókból 

álló csapatunk jó hangulatú Játékos 

Sportvetélkedőn vett részt a Homoki 

Általános Iskolában.   

 December 6-án a Művelődési Ház 

szervezésében megérkezett hozzánk a 
Télapó. A kedves kis műsor mellett Télapó 

bácsi még azt is vállalta, hogy az iskolában az 

alsó tagozatosoknak kiossza a csomagokat. A 

felső tagozatosok osztálykeretben 

ünnepeltek. 

 Harmadik osztályosainkat nagy öröm és 

meglepetés érte, ugyanis az osztály egyik 

tanulója Nagy Bernadett benevezett a Coop 

áruházlánc által meghirdetett Mikulás 

társasjáték tervező versenyre. Berni az egész 

osztály nevében nevezett és megnyerte a díjak 

egyikét, amely minden tanuló számára egy-
egy Disney takaró+párna szett volt. A kislány 

jószívűségét igazgatói dicsérettel is jutalmaztuk. 

 Az idei Családi Napot december 19-én délutánra szerveztük a 

kedves szülők bevonásával. Ilyenkor  tanulóink és 

pedagógusaink a szülőkkel együtt különböző kreatív alkotásokat 

készítenek a közelgő ünnepekre.  A jól sikerült rendezvényen 

mindenki megtalálhatta az elképzeléseinek és képességeinek 

legmegfelelőbb tevékenységet. Így igazán szép dísz- és 

ajándéktárgyak születtek. 

 A téli szünet előtti utolsó napon, december 21-én tartottuk 

szintén a Művelődési Házban az iskolai karácsonyi műsort. Az 
első osztályosok Pintér Lászlóné osztályfőnök és Szebellédi 

Anita tanító néni vezetésével adták elő ünnepi műsorukat. Az 

első osztályosokon kívül az énekkar is szerepelt. A jól sikerült 

előadáson iskolánk dolgozóin és tanulóin kívül meghívott 

vendégeink is részt vettek. 

A 2016-os év utolsó lapszámában szeretnénk megköszönni 

mindenki munkáját, segítségét, felajánlását,  aki arra törekedett, 

hogy iskolánkban jó hangulatban, szervezetten, nyugalomban 

teljen el az első félév. A Csépai Napló minden kedves 

olvasójának békés, boldog, szeretetteljes ünnepeket kívánnak a 

Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai, dolgozói és diákjai! 

                            Otrosinka Ferencné tagintézmény vezető

Márton Kupa Sakkverseny - Kunszentmárton 
 

Serdülő I. 

2. Oberna Dominik 

3. Laczkó Sándor 

 

 

 

4. Sárközi Soma 

 

 

 

Serdülő II. 

1. Tóth Martin 

2. Turi Márk 

 

 

 

3. Cseh László 

4. Szabó Gergő 

 

A 3. osztályosok osztályfőnökükkel átvették a Coop-Mikulástól az ajándékot. 
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EGYHÁZI HÍREK 

 

Miért és mi újat hozott  
a II. Vatikáni Zsinat? 

ÚJRA INDUL  
HAVI KÉT ALKALOMMAL 
A RÓMAI KATOLIKUS 
EGYHÁZKÖZSÉGBEN 

A FELNŐTTEK KÉPZÉSE! 
 

2017. február 1-től a Csépai Plébánia közösségi termében! 

Kiknek javasolt? 
- Minden érdeklődő és kereső felnőttnek, fiatalnak! Akkor is, ha nincs 

megkeresztelve, akkor is, ha nem volt elsőáldozó, akkor is, ha nem 
bérmálkozott! Éppen a kitartó képzés után minden hiányosság pótolható! 

- Akiket eddig nem érdekelt a kereszténység és a vallásosság, de 
szeretnének világosabban látni e téren. 

- Akiket eddig kifejezetten eltávolított az. ún. „vallásos", templomba járó 
emberek élete és viselkedése. 

- Akik a kereszténységben is nagykorúak szeretnének lenni, elégedetlenek 
a régmúlt időkben tanultakkal. Idősebb korukban fiatalos nyitottsággal 
rendelkeznek! 

- Akik egyházi területen szeretnének a keresztény munkamorál által is 
elfogadható, lelkiismeretes és becsületes közmunkát, részmunkaidős vagy 
főállású munkát vállalni és végezni. (Aki rendszeresen jelen van a képzéseken és 
életével tanúságot tesz a hallottak befogadásáról, az a képzés alatt is természetesen vállalhat 
egyházi területen munkát. 2020.febr. 1-től már csak azok, akik a három éves képzésben részt 
vettek és meggyőződéssel aszerint is élnek családjukban, munkahelyükön, 
egyházközségükben!) 

 

1980 májusának végén II. János Pál pápa Franciaországba utazott. A négynapos látogatás utolsó napján 50 000 fiatal gyűlt össze a 
párizsi stadionban, és közülük az egyik újságíró kissé kihívó, cinikus hangon tette fel a kérdést a szentatyának: „Van-e még 

mondanivalója Krisztusnak a ma embere számára?! A pápa nyugodtan így felelt: „Csak neki van!" 

 

Mit jelent ez a hétköznapi életünkben?  
Közös átbeszélgetése nemcsak húsbavágó, hanem az Örökkévalóság Kulcsa is! 

Köszönjük a beszélgetésekre – képzésre – való előre jelentkezést 2017.jan.31-ig  
a Csépai Plébánián vagy a Lelkipásztornál vagy a Hitoktatónál. 

Köszönettel: József atya 
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’56-OS MEGEMLÉKEZÉS 

 
Az 1956-os forradalom 60. évfordulójának tiszteletére 

rendezett megemlékezésen az ünnepi szónok Pigniczki Árpád 

képviselő volt. A Petőfi Sándor Általános Iskola énekkara 

dalcsokorral, a 8. osztály tanulói irodalmi összeállítással 

készültek. Ezt követően az Emlékparkban felállított új 56-os 

kopjafánál koszorúzás volt. 

A Művelődési Házba „Élet Csépán a II. világháborútól 1956-

ig” címmel spontán beszélgetés zajlott az eseményeket megélt 

idősebbek körében. 

Az alábbiakban Pigniczki Árpád ünnepi 

beszédét olvashatják:  

Nem egyszerű most a szónok dolga. 

Egy olyan esemény van terítéken az 

asztalon, mely sokak mindennapjait szinte 

el sem hagyta, az én korosztályom mégis, 

szerencsére, lemaradt róla. Nem egyszerű 

a szónok dolga, mikor édesanyja 

csecsszopóként született bele a 

forradalomba, mamája pedig valamiért 

hallgatott a korról, szó szinte nem hagyta 

el ajkát, mert valami, lelkivilágát igen 
keményen nyomta. Nem egyszerű a 

szónok dolga, mikor valahol hamarosan 

emberek lelki sebeit tapossa. 

"Piros a vér a pesti utcán"... mondják a 

napokban majd oly sokszor, s folyik ott 

még ma is biz'a, issza azt még a 

macskakövek hada, mint ahogy itta a 

csépai föld is, ha úgy kívánta ugye, a 

magyar nemzet. Kívánta, nem kívánta, 

mindent a magyar nemzet érdekében tettek, függetlenül attól hogy 

jó volt e magyar népnek. Mint mondottam már egyszer, a 
történelem nem a történelemkönyvekben van, s kíváncsi leszek 

mikor lesz ez valóban, tisztán, az irodalomban. Tabu téma ez még 

ma is, melyről az ember még négyszemközt sem szívesen beszél, 

hisz 1956. október 23. egy olyan pont a korban, amikor a nép 

megelégelte a velük szemben elkövetett gyötrelmeket.  

Dicső éljenzések és vastapsok hirdették a kor előrehaladtát, a 

munka becsületét és eredményét, holott párhuzamosan lelkeket 

tipró, testeket csonkító, életeket kioltó gaztetteket hajtottak végre 

alaptalan, koholt vádakkal. Nem tudta az ember mikor este 

lehajtotta fejét, hogy reggelre vajon bízhat e abban, akivel előző 

napon még baráti jobbon együtt voltak. Sorra került szinte 

mindenki valamilyen formában, hisz 12 év alatt akadt bőven 
lehetősége a törvény kezének. 

 Még emlékszik a kor a padlássöprésekre, mikor azt is be 

kellett adni, ami nem volt, vagy mikor csak annyi volt, ami fedezte 

volna az egy évi megélhetést. Vagy a jegyrendszerre, mikor 

ínségesebb időkben a szülőnek már Csongrádra kellett átmennie, 

hogy a családnak meglegyen a kenyere, s előfordult, hogy nem 

jutott, vagy amikor módosabb ember lévén egyszer csak 

kilakoltatták, mert rányomták a kuláksák bélyegét. Hányan 

vághattak úgy állatot, mikor arra kellett figyelni, hogy az állat 

torkán egy hang se jöjjön ki, hogy lehetőség szerint a szomszéd se 

láthassa. Hány ember mosta véres sebeit itt a kútnál, amikor 

sorban, nem akarták aláírni az eléjük rakott paksamétát, hisz addig 

el nem mehettek, míg nevüket a papírra nem vetették. Azt kellett 

tenni, amit megkívánt a magyar nemzet, amit a magyar nemzet 
ávós serege a nemzet érdekében elrendeltetett. 

Ha nem helyben, akkor Kunszentmártonban a 

kapitányságon. Íratlan törvények tettek tönkre 

családokat, embereket, szülők gyermekeinek 

jövőjét, hisz nem mindenki lehetett az, aki 

szeretett volna, s nem mindenki tanulhatott 

olyan szakmát, amit szeretett volna. Vajon ki 

viszi emlékét annak a személynek, aki 

rosszkor volt rossz helyen a forradalomban, s 

nézelődését egy golyóval jutalmazta a "fekete 

sereg", ki viszi majd emlékét a szónak, "lődd 

le!", melyet parancsba adtak a katonának, 
melynek véghezviteléhez nem fűlött a foga, 

vajon ki viszi majd emlékét a börtön négy 

falának, a beszolgáltatás "kútba ugrott" 

nyomának. Egész országot megalázó korszak 

volt ez, népet, egyházat nem kímélő, bárkit egy 

szóra bebörtönző, kilakoltató, megbecstelenítő 

korszak. Vajon hány embert kötöttek gúzsba. 

Még elmondja a szó, idézem: "Miután gúzsba 

kötöttek, a kályha mellett fekve éreztem a sült 

hús szagát. Fájt. Kiabáltam, hogy engedjenek 

ki mert nagyon fáj, s ahelyett, hogy legalább arrébb tettek volna, 
megpakolták a kályhát, hadd égjen jobban." A recski törvényen 

kívüli tábor ugye, ahol embertelen körülmények között dolgoztak 

az emberek, ahol a magánzárka egy tető nélküli gödör volt, ha 

sütött, ha esett, ahol mikor az embernek az egyik szeme kifolyt a 

kőverés közepette az ávós csak annyit kérdezett: "Csak az egyik?" 

A börtönben éveket sínylődő emberek hada, akik kosztként 

maradékot összekevert moslékot kaptak, amit olykor-olykor már 

a légy is lepett. Sokan inkább az éhenhalást választották. Nem 

látható bélyeg volt ez akkor, s mellkasán nem is büszkén hordta a 

nép.  Ma viccelődünk azon mikor azt mondjuk, "mert nincs rajtad 

kalap, vagy mert épp van rajtad kalap", ez akkor néha véresen 

komoly volt. Néha még az sem érezhette magát biztonságban, aki 
a párthoz hű volt. Elég volt egy szó, egy gúnyos kacsintás, egy 

elmaradt taps, mert úgy kívánta akkor a magyar nemzet. S ha nem 

az ávós keserítette az embert, itt volt az orosz, akiktől tartott az 

ember, s a forradalom után a pufajkás, csak hogy ne legyen 

nyomtalan a kor, az eszme.  

60 éve tett pontot a nép a történetre. 

Ennek alkalmából igyekezett a hivatalunk 

egy szolíd, méltó emlékművet állítani a 

kor, a forradalom áldozatainak emlékére, 

legyen az testi, lelki áldozat. Egy pár szót 

szólnék az emlékművel kapcsolatban. A 
díszek, ékek, Németh György tiszakürti 

fafaragó kezének, munkájának eredménye. 

A nyersanyagot egy kiválasztott, hatalmas, 

elméletileg légszáraz rönkből húzták ki, 

aminek átvételekor már kétséges volt, 

hogy valóban légszáraz-e. Az anyag nálam 

száradt tető alatt, szellős helyen forgatva,  
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időközben kétszer kezelve, száradás közben két helyen 

megrepedve. Valami seb mindig keletkezett a fán. Mintha érezte 

volna hová tart. Mintha táplálkozott volna a kor borzalmaiból, s 

ha a nép vérét nem is, de talán könnyeit, imáit magába szívta. 

Talán megérdemli, hogy jelképe legyen a forradalom 

áldozatainak.  

Valahol büszke vagyok, hogy itt élhetek, egy kis közösségben, 

egy kis térségben, hisz a borzalmak ellenére Csépán viszonylag 

békésen zajlott a forradalom vihara, köszönhető Csetényi László 
és Csernus László személyének, hisz az akkori menet a főúton 

folyamatosan nyugalomra intetett. A forradalom napja előtt és 

után békésebb volt a környezet, s köszönhető talán annak is, hogy 

vidéken egy kicsit mindig nyugalmasabb az élet. Nem kell 

elsőként rettegni a bombától, a kor mérgesfogától, a puskatusttól, 

egy elborult elme kiszámíthatatlan kirohanásától, egy lázadástól. 

Mindig van egy kis idő, egy gondolkodásnyi, s mint jó alpári vihar 

esetén ha véletlen átteszi lábát a Tiszazugba, talán enyhül, talán 

lecsendesedik egy kicsit. Kevesebb ember jobban ismeri egymást, 

a bajban összetartóbb, tudja hol kell segítőjobbot adni, hisz a 

mindennapokban is ez történt akkor. Kitartott a lakosság egymás 
mellett, szegényen, szerényen, de emberbaráti tiszteletben.  

 

 

Ma azért megkérdezném az ifjúságot, hogy míg nagyszüleik, 

dédszüleik magukban harcoltak a kor borzalmaival, addig Ti, 

kiknek legnagyobb fájdalma az hogy nem kaptok tabletet, lejár a 

telefonon az internet, vagy hogy a discóban nem szolgálnak ki 

alkohollal, vajon, osztoznátok e nagyszüleitek borzalmaiban csak 

egy 10%-nyit, hogy megérezzétek, milyen kemény is az élet. 

S megkérdezném azt is egyesektől, azoktól akikben a kor keze 

kettétörte a barátságokat, ismeretségeket, hogy vajon 

embertársára haragszik olykor, vagy a hazugságokon működő 
korra??? Mert ugye van különbség akkor mikor az ember élete van 

terítéken, amikor olyat kell tennie amit semmilyen porcikája nem 

szeretne, de kell, mert azt kívánta akkor a magyar nemzet. Még 

néha érezhető, hallható, ezek kulákok voltak, ennek kommunisták 

voltak a szülei (persze sokak szerint evidens hogy akkor mint 

családnevet tovább visz a gyerek), ez párttag volt, stb., stb.... Én 

valahol bélyegeket látok amit viselni kellett. Nem beleszülettek, 

hanem kapták a nevet. Nem ők választották. Ha lesöpörjük a 

bélyegeket, csak emberek maradnak. Ugyan úgy mint előtte s 

akkor. Még néha előfördul hogy rossz felé mutogatunk. Hiszen mi 

mind egy közösség, mind emberek vagyunk, s most is egyfajta 
rendszert taposunk. S ha majd ezt is megelégeli a nép, én majd 

kire haragudjak? 

IDŐSEK NAPJA 

 
Az idén is megrendezésre került a községben az Idősek 

napja 2016.10 14-én, pénteken délután. Szervezője és 

finanszírozója a Vöröskereszt Helyi Szervezete és az Életet 
az Éveknek Alapítvány volt. 

Ebben az évben a 65 év feletti lakosok kaptak meghívást 

az ünnepségre, amelyet elég szép számban el is fogadtak. 

Előző délután a kultúrház nagytermét feldíszítettük, az 

asztalokra fehér terítő és az Idősek Otthona lakói által 

készített díszek kerültek. 

A műsort megnyitotta és konferálta az Őszikék ESZI 

vezetője. Majd Fialka György polgármester úr méltatta az 

idősek szerepét a társadalomban és köszönetét fejezte ki a 

szervezőknek: az Egészségház, az Őszikék ESZI, és az 

Önkormányzati Konyha dolgozóinak, akik szervezett és 
összehangolt munkával bonyolították le az ünnepséget. 

Az előző évekhez hasonlóan az általános iskolások verses 

és hangszerszólós játékát Kovácsné Németh Mária tanárnő 

állította össze, amit ezúton is megköszönünk. 

 

Az 1956-os forradalom 60. évfordulójának ünnepi megemlékezésén jelen voltak a Képviselőtestület tagjai: Havrilla Sándorné 

alpolgármester, Pigniczki Árpád, Pintér Csaba Gábor, Fialka György polgármester, Boldog István országgyűlési képviselő,  

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző és Berényi Veronika hivatalvezető 
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Ágoston Anita előadóművész operettet és nótákat énekelt, majd az 

Adóbevallás című komédiát adta elő Bihari Nándor kollégájával.  

A műsor után megvendégelés következett, ez alatt a Kecskeméti Szabó 

Csaba Érdemes művész régi slágereket és nótákat adott elő. 

A vacsora sült csirkecomb, petrezselymes burgonya, savanyú uborka volt 

egy szelet süteménnyel. 

A meghívottak jól érezték magukat, az előadókkal együtt énekeltek, szép 

számmal akadtak, akik táncra is perdültek. A délután jó hangulatban telt el. 

Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket részvételükkel! 

Hajdú Gyuláné  
Mentálhigiénés Munkatárs 

 

 

BARÁTSÁG KLUB 2016. 

Klubunk ebben az évben a tagsági díjak, valamint a „Csépáért 

Alapítvány” támogatásával, szervezett kirándulást Szarvasra. A 

kirándulás alkalmával a Vízi Színház előadásában a Mágnás 

Miska operett előadást néztük meg. Az előadáson a csépai 

Mozgáskorlátozottak csoportja is részt vett.  Mindenkinek nagy 

élményt jelentett nemcsak az előadás, hanem a szép, és 

különleges környezet. (vízen felállított színpad). A két csoport 

nem először szervezett közös programot, mert a nyáron, a 

Falunapon is együtt főztünk, (I. díjat nyertünk) a versenyjátékon, 
pedig III. helyezést értünk el.  

A 2014-ben alakult „Barátság Klub” tagsága november 27-én 

találkozott utoljára ebben az évben. Megrendeztük a közös 

névnapot. Nagy meglepetésben volt részünk, ugyan is a Szőke 

Tisza JNKSZ Megyei Fogyatékosok Otthona lakóiból és 

gondozóiból alakult kerekes székes táncosok köszöntöttek 

bennünket. Megható volt az előadásuk, az összhang a lakók és 

gondozók között. A szeretetteljes mosoly az arcukon, a tánc alatt is 
az egymásra figyelés.  Az együtt elfogyasztott ebéd alatt is 

megmutatkozott az a szeretet, amivel egymásra figyelnek, segítik 

egymást, nemcsak a gondozók, hanem ők is. Köszönjük, ezt a nem 

mindennapi élményt a táncosoknak, és Árvai Jánosné igazgató 

nőnek, Bódi Zoltánné lakóotthon vezető/ igazgatóhelyettesnek, 

valamint a Mozgáskorlátozottak Otthona tiszakürti részleg 

vezetőjének, Zana Lászlónak. Köszönetképpen ebéddel, valamint 

személyenkénti ajándékkal kedveskedtünk. 

Köszönjük a klubunknak nyújtott támogatást, és bízva a későbbi 

támogatásban, kívánunk mindenkinek nagyon boldog, békés 

karácsonyt, nagyon jó egészséget, és boldog újévet.  

Szelei Ferencné klubtag  



ÉLETKÉPEK 
 

  

Duszka Boglárka szavalt az idősek napján Mikulás az Óvodában Török Imre betlehem készítés közben 

Karácsonyi csomag hordás Adventi gyertyagyújtás az Óvodában 

A 2. adventi gyertya gyújtása az óvodások éneke közepette Télapó itt van című bohóc show a Művelődési Házban 


