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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

2017. április 26-án Csépa Község Önkormányzat Képviselő testü-

lete tárgyalta és elfogadta a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 

2017. évre vonatkozó beszámolóját. Simon Imre r. alezredes be-

számolt a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság ér-
dekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 

A beszámolóból kitűnik 2016. lesz a Kunszentmártoni Rendőrka-

pitányság bázis éve, a területi változás miatt. A testi sértés, garáz-

daság, lopás befolyásolják a lakosság biztonságérzetét. 14 kiemelt 

bűncselekmény alapján értékel a kapitányság. A statisztikában 

csökkent a bűncselekmények száma. További javulás várható, ha 

a térfigyelő kamerarendszer teljes kiépítése megtörténik. Kun-

szentmártonban is nagyon segíti a rendőrség munkáját a térfigyelő 

kamera. Fegyverneken a kamerák kihelyezését követően 1/3-ára 

esett vissza a bűncselekmények száma. Ez volt tapasztalható Ci-

bakházán is. Ebbe befektetni nem kidobott pénz. Az ittas veze-

tők kiszűrése ellenőrzésekkel folyamatosan történik. A migrációs 
helyzet javulását várják a toborzó akció eredményétől, 3000 fős 

határvadász egységet szeretnének felállítani. Minden településre 

igyekeznek eljutni rendőrségi programjainkkal, amennyiben az is-

kola, vagy valamely szervezet igényelné a rendőrségi bemutatót. 

Kiemelte a csépai polgárőrséggel, a hivatallal való jó kapcsolatot, 

további jó együttműködést remélve. 

A Képviselő-testület módosította 7/2016. (V.20.) a szociális rá-

szorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott támogatá-

sokról, valamint a személyes gondoskodásról szóló rendeletét, az 

alábbi tényezők miatt: 2017. február 23-ai nyílt ülésükön képvise-

lői interpelláció hangzott el, új önkormányzati feladat telepítésére. 
Számos önkormányzat belépett már ebbe az egészség megőrzési 

prevenciós programba. Számtalan védőoltást támogat az OEP, 

azonban van, ami nem került a listára, ilyen a bárányhimlő elleni 

oltás is.. A bárányhimlő elleni oltás 9 hónapos kortól kapják a cse-

csemők, két oltást kell beadni, melyből 1 oltás 9.000 Ft-ba kerül. 

A bárányhimlő nagyon súlyos szövődményt okoz, ami felnőtt kor-

ban is maradandó károsodást eredményezhet. Sokan szociális 

helyzetük miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy az oltást 

megvásárolják. A testület a bárányhimlő elleni oltás beadásának 

támogatását hagyta jóvá, az erre szükséges összeget költségvetési 

keretéből biztosítja. Ezt biztos, hogy a gyerek kapja és annak az 
egészségét hosszú távon szolgálja. 

Szociális rendelet-tervezetünk nemcsak a nehéz helyzetben lévők 

élethelyzetén kíván javítani, hanem hozzásegíti településünk la-

kóit az élet minőségükben való javításához. 

A védőoltás bevezetése a 2017. évtől felmenő rendszerben tör-

ténne az Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel ren-

delkező 1-3 életévüket betöltött gyerekek számára ingyenesen. Az 

ingyenes védőoltásra az jogosult a javaslat szerint, ahol a család 

egy főre jutó jövedelme a nyugdíjminimum háromszorosát nem 

haladja meg, ez jelenleg 85.500 Ft/fő. 
 

"11/A. §. Védőoltás 
 

(1)  Támogatásra jogosult az a csépai lakóhellyel vagy tartózko-

dási hellyel rendelkező lakos, az ingyenes bárányhimlő el-

leni védőoltásra, akinek a családjában az egy főre jutó jöve-

delem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori ösz-

szegének 300 %-át, és 1-3 életévüket betöltött gyermek vé-

dőoltására kéri a támogatást. 

(2) A védőoltásra 10.000 Ft támogatás adható gyermekenként. 

(3) A kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon 

kell benyújtani. " 

 

Beszámoló a 2016. évi adótervek teljesítéséről, tájékoztató a be-
hajthatatlan követelésekről 

2016. évi adóbevételünk egy szinten van a 2015. évivel. A kom-

munális adó befizetési hajlandóság nehezebben teljesül. Az ipar-

űzési adó tekintetében 189 fő adózó van, az előző évben 152 fő 

volt. Az iparűzési adó bevétel nem nőtt, ugyanazon a szinten ma-

radt. 1,5 millió forintos bevétel csökkenés állt elő. A gépjárműadó 

bevétel 10 %-kal nőtt. A talajterhelési díj bevallást benyújtók 

száma csökkent, néhányan rákötöttek a rendszerre. Iparűzési adó-

nál a települési adóval összefüggően 40 fővel nőtt a bevallást be-

nyújtók száma.  

A földadó 283 fő új adózót jelent. 60 % új adózó. Az előírás 90 

%-ban teljesült. 7-7,5 millió forint körül áll be az új adónem be-
vétele. Még 20 % lehetőség van. Sok olyan személy van, akinek 

visszajön a levele, a lakcíme megváltozott. 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évben 

befolyt települési adó összegét a kamerarendszer kiépítésére for-

dítja. 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évben 

befolyt települési adó összegét a külterületi helyi közutak fejlesz-

tésére szóló pályázat önerejére fordítja. 

 

5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet értelmében 2017. május 

25-től a házasságkötés a hivatali munkaidőben, hétköznap a hiva-
tal házasságkötő termében ingyenes alapszolgáltatás. Hivatali 

munkaidőn kívül a házasságkötés 5.000 Ft terembérleti díjköteles.  

A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi eseményekért a 

megrendelők bruttó 20.000,- Ft-ot kötelesek fizetni, az esemény 

hivatali helyiségen kívüli megkötését engedélyező döntés kézhez-

vételét követő öt napon belül a Kunszentmártoni Közös Önkor-

mányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének házipénztárába. 
 

A képviselő-testület 6/2017. (V.25.) rendelete az önkormányzat 

2016. évi zárszámadását: 

426 706 E Ft bevétellel 
392 293 E Ft kiadással 

  34 413 E Ft maradvánnyal  

állapítja meg. 
 

Csépai GAMESZ szolgáltatásaira vonatkozó díjtételek 2017. 

június 01-től alkalmazandók az alábbiak szerint: 

1.Hó eltakarítás: 2000 forint / óra 

2.Épület és gépkarbantartás: 2000 forint / óra 

3.Fűnyírás: 2000 Ft/óra 

4.Festés, burkolás: 2500 forint / óra 

 

A településen megkezdte a hivatal a gyomos, elhanyagolt ingatla-

nok felmérését, és felszólítását. Amennyiben saját erőből nem tud-

nak gondoskodni az ingatlan területének gyommentesítéséről, 

vagy a rom eltakarításáról, kérjük, vegyék igénybe a GAMESZ 

szolgáltatásait! 

Berényi Veronika 

kirendeltségvezető 
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KONZULTÁCIÓS FÓRUM 
 

Konzultációs fórum volt 2017. május 25. Csépán a Polgármesteri Hivatalban a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Simon Imre r. 

alezredes, mb. kapitányságvezető és Szántó Imre r. őrnagy vezetésével. Csépa, Szelevény és Tiszasas önkormányzati vezetői, valamint 

a helyi lakosság különböző életkorú csoportjaival, munkájukkal, hivatásukkal, egyéb közcélú tevékenységükkel összefüggésben gyak-

ran találkozó, a helyi konfliktusokat, problémákat ismerő személyek részvételével. 

Felhívás! 

 

A törökök kivonulása után a 1720-as években visszatérő lakosság kezdetben a mai 

templom helyén álló kistemplom köré temetkezett. A jelenlegi temetőt 1778-tól hasz-

nálják. Akkor ez beépítetlen terület volt. 

A sírokat jelölő keresztek azonban egy idő után elkorhadtak, sírgondozás hiányában 

eltűntek. Ehhez hozzájárult a temető időnkénti rendezése is, melynek során a korábbi 

idők kő ill. márvány síremlékei „eltűntek” (nem tudni hová). 

Sokkal előbb kellett volna kezdenünk azon sírok felkutatását, megőrzését, akik Csépa 

„történelmében”, életében, hírének megőrzésében szerepet játszottak: közéleti tevé-
kenységet folytattak, hősi harcokban vettek részt, stb. 

Ehhez kérjük, várjuk mindazok segítségét, akiknek tudomásuk van ilyenről, jelezzék 

ill. gyűjtsék össze a személyhez fűződő ismereteit, fényképeket: pl. egy-egy jeles ese-

mény alkalmával, feliratos sírkőről, stb. 

Csetényi Mihályné 

 

Nagy Ferenc, Csépa Díszpolgára életének 73. évében 2017. május 22-én elhunyt. 

 

Tisztelt Gyászoló Közösség! 

Itt állunk Nagy Ferenc egy drága férj, édesapa, nagytata, Csépa község díszpolgára koporsója körül, hogy örök búcsút vegyünk Tőle. 

Nagy Ferenc Csépán született 1944-ben. Itt élte életét 2017 május 22-ig. 

Boldog gyermekkorát itt töltötte, általános iskolába is itt járt. 

A Mezőtúri Gépésztechnikumban folytatta tanulmányait, majd később ugyanott a felsőfokú tanulmányait, a főiskolát is elvégezte. 

Felnőttként gépállomáson, majd a környező és helyi TSZ-ekben dolgozott üzemmérnökként. 

1983-ban magánfuvarozást is vállalt, ez nehéz fizikai munka volt, de örömét lelte benne. 

Közben megnősült. Felesége: Herczeg Julianna. Gyermekkorban kezdődő szerelmükből, házasságukból született: Éva, Zsuzsanna, Fe-
renc. A gyerekek felnőttek, jöttek az unokák. Így sorban: István, Vencel, Zsolt, Panna, Bence, Gergő, 6-an. Imádták, imádják a tatát, 

ahogyan tata is őket. 

1986-ban 3 község Csépa, Tiszasas, Tiszaug tanácselnöke, később, 1 évig Csépa polgármestere volt. 

Dolgozott a Kunszentmártoni Vállalkozásfejlesztési Iroda, majd a csépai Takarékszövetkezet vezetőjeként is. Munkahelyein igyekezett 

becsülettel helytállni, kerülve a konfliktusokat. Ő is tiszteletet, szeretetet kapott, élete végéig büszkén, boldogan beszélt munkatársairól. 

Az ő szavait idézem. „A kompromisszumok embere voltam. A titkom az volt, hogy nem volt titkom, mert amiről lehetett beszélni, azt 

mindig szívesen megosztottam bármikor, bárkivel.” Nyugdíjas kora után jöttek a betegségek. Sokáig sikerült együtt élni velük. Orvosait, 

nővérkéit nagy tisztelettel emlegette, hitt bennük, várta segítségüket. Külön köszönetet mond Kecskés doktor úrnak, Marika nővérkének 

és Mancikának mindenért. 

Hosszú sétái során még az utolsó időszakban is élvezte a csépai embertársai kedvességét, szeretetét. 

Az utolsó hónap egyre nehezebb volt. Itthon, a családban, de egyre több segítséggel teltek a napjai. Mosollyal viszonzott mindent, amit 
ápolása közben kapott, míg május 22-én reggel 7 órakor örökre elaludt. 

Helyette felesége, gyermekei, unokái e helyről is szeretnék kifejezni köszönetüket embertársai segítő, odafigyelő jó szavaiért, jócsele-

kedeteiért. 

Búcsúzik feleségétől Julitól, gyermekeitől, unokáitól, sógornőjétől, keresztlányaitól, jó szomszédoktól, közeli és távoli barátaitól volt 

munkatársaitól, mindazoktól, akik eljöttek, s akik otthon gondolnak rá. 
 

„Elmúlt, mint száz pillanat. 

S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, 

Mert szívek őrzik, nem szavak.” 

Felesége így búcsúzik: 

Menned kellett! Éreztük, hogy nem tudunk tovább itt tartani. 

Megtanuljuk milyen a te oltalmazó gondoskodásod nélkül élni. 
Szeretlek! Többször is újra suttogtad s én is suttogtam. 

Mosolyodat, békés nyugalmadat, szeretetedet nem feledjük soha, pihenj nyugodtan! 

Nagyon fogsz hiányozni nekünk! 

Isten veled! 

„Oh a sír sok mindent elfed 

Bút, örömet, fényt, szerelmet; 

De ki gyermekét szerette, 

Gondját sír el nem temette.” 

a gyászoló család 

  

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Haláleset 

Dömsödi Tamásné (Borbíró Terézia) 62 év 

Földi Kálmánné (Hagyó Jolán) 88 év 

Papp Erzsébet 78 év 

Lingurár Mátyás József 61 év 

Palotai Sándor Pál 81 év 

Farkas János 58 év 

Házasságkötés 

Rostás Krisztián és Raffael Renáta 

Születés 
Csernus Lívia Sarolta 2017. április 4. 

An: Pintér Ágnes 
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Fialka György polgármester búcsúbeszéde Nagy Ferenc Csépa Díszpolgárának temetésén: 

 

Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Gyászoló Közösség!  

„A tudat, hogy szerethetsz és szeretnek, olyan melegséget és gazdagságot ad az életnek, amit semmi más nem pótolhat.” 

-írta Oscar Wilde. 

 

Nehéz most megszólalni. Nehéz szavakat találni. Hiszen halottunk 

hiánya torkot-szorító. Nagy Ferenc Csépa község díszpolgárának 

élete hivatással, emberszeretettel volt telve. 
Aki most elment tőlünk, nagyon értékes életet élt. Életének értelme 

az volt, hogy gondoskodott mindazokról, akiket a Gondviselés, 

vagy ha úgy tetszik: a Sors rábízott. S nem csak gondoskodott ró-

luk, de valóban szerette is őket. Nem elsősorban érzelmi értelem-

ben, hanem tudatosan, ha szabad így mondanom: életformaként. 

Így volt ez polgármesteri működése idején, s így mindenek előtt 

családjában. Következetesen és megbízhatóan élte életét, tette a 

dolgát. Mindenkire volt ideje, mindenre talált időt munkaidejében, 

vagy éppen azon túl. A legrohanósabb időkben is így volt ez.  

Valahogy akként, mint a parázs: nem égett nagy lánggal és füsttel, 

nem kormozott, de mindent átjárt a melegével. Olyan volt az élete, 
mint a maratoni futás: nem az elején nem a végén akarta hajrával 

megnyerni, hanem kitartóan, biztosan, egyenletes tempóban, hű-

ségesen futva. 

Nagy Ferenc élete beleszövődött Csépa község életébe. Ezer szál-

lal kapcsolódott a település életéhez, úgy érzem ez talán nem is 

elválasztható. Szeretett Csépán élni, ismerte és tisztelte a falubeli-

eket. Döntéseit mindig úgy hozta meg, hogy szülőfaluja központi 

szerepet kapjon. Már fiatalon elhatározta, hogy nem Kiskunfélegy-

házát, hanem Csépát választja letelepedési helyének. 

1986-1990-ig Csépa, Tiszasas és Tiszaug tanácselnöke, 1990-

1991-ig Csépa Község polgármestere, 2002-2010-ig Csépa község 

alpolgármestere volt. A termelőszövetkezetben, a tanácsnál, majd 
önkormányzatnál, takarékszövetkezetnél mindig irányító munka 

kört látott el. Megválasztották, elismerték szakmai tudását, ember-

ségét nem csak Csépán, de a környező településeken is.  

A feladat mindig óriási volt, a rendelkezésre álló eszközök vi-
szonylag csekélyek.  

Igyekezett elérni, hogy minden falubéli család emberhez méltó 

életet élhessen. A közintézmények fenntartása, civil szervezetek 

életre keltése, munkájuk segítése, munkahelyek teremtése fűződik 

életéhez. 

Nem volt olyan rendezvény, ahol támogatóként, aktív segítőként 

ne jelent volna meg. Mindezeket figyelembe véve Csépa Község 

Önkormányzata „Csépa Díszpolgára” kitüntető címet adományo-

zott Nagy Ferencnek 2013-ban, a közélet, a gazdaság területén 

végzett életműve elismeréseként. 

Élete, munkássága nyitott könyv mindannyiunk számára. Őszinte, 
egyenes, kedves jellemével, mindenkivel, mindenről tudott szót 

váltani. Igazi erénye volt a figyelem és a megértés. Ezért tudott sok 

rossz dologból jót csinálni. Mindenkinek előre köszönt az utcán, 

és mi örültünk, ha megszólíthattuk, felálltunk, ha bejött, elhallgat-

tunk, ha megszólalt. 
 

Most búcsúzom Tőled, és köszönetet mondok az évekért, amit 

melletted dolgozhattam. Köszönöm a napokat, órákat, 

amelyeket nekünk, amelyeket nekem adtál. Búcsúznak Tőled 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselői, munkatársaid, a 

Polgármesteri Hivatal volt és jelenlegi, az önkormányzati intézmé-

nyek dolgozói. Nem munkatársként - barátként. Mindannyian gaz-
dagabbak lettünk azzal, hogy ismerhettünk, szerethettünk. 
 

Most a néma főhajtás és a sóhajok ideje van.  

Amiképp Márai Sándor írja: 

„Most pontot teszek, s mint aki vesztett csatából maradt meg hírmondónak, s elfújta mondókáját: emlékezni és hallgatni akarok.” 

Isten veled! 

 

ÓVODAI HÍREK 

 
„Hogyha reám te vigyázol: 

nyugodt lehet minden álmom. 

Minden napon, minden éjen: 

szereteted elkísérjen! 

Napraforgó fényre fordul, 

én tehozzád szólhatok: 

- Édesanyám! Hozok néked 

messzi-égből csillagot. 

 

 

 

Ám, ha őket el nem érem, 

a szemedet keresem, 

belenézek és megértem: 

mily nagy kincs vagy énnekem. 

Fénylőbb, szebb a csillagoknál, 

minden égi ragyogásnál 

az, amit én tőled kaptam, 

e szépséges nagy titok: 

HOGY A GYERMEKED VAGYOK! „ 

Devecsery László: Átváltozások

 

Ebben évben is elérkeztünk az év egyik legszebb ünnepéhez az anyák napjához. Óvodás gyermekeinkhez talán ez az ünnep áll a legkö-

zelebb, hiszen a legdrágább kincsüket, a szeretett édesanyjukat köszönthetik e jeles napon. Az évzáróval egybekötött ünnepre készü-

lődvén az óvoda is díszbe öltözött, az ablakok, a projekt falok megteltek szebbnél-szebb képekkel, festményekkel. A gyermekek az óvó 

nénik, daduska nénik irányításával egyedi ajándékokat készítettek, verseket, dalokat, táncos mozgást, mesejáték előadást gyakoroltak. 

A sok-sok készülődés meghozta gyümölcsét, hiszen mindhárom csoport színvonalas, szívet melengető műsort adott elő. A megható 

versikék, a meghitt hangulatú zeneművek örömkönnyeket csaltak a vendégeink szemébe, méltán mondhatjuk, hogy a bevezető versso-

rok gyönyörű gondolatai hatották át az ünnepet. 

Kiss Magdolna 
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Elérkezett az utolsó tavaszi hónap, 

sok-sok örömteli programmal. A 

vidám gyermeknap a Tiszakürti Ar-

borétumban, az arcfestés, a finom 

csemegék, játékhoz nélkülözhetet-
len pöttyös labda, amit ajándékba 

kaptak a gyerekek. Az évzáró után 

az idén is ajándékba kapják az isko-

lába menő gyermekek vízhez szok-

tató programot Cserkeszőlőben. A 

részvétel az óvoda költségvetéséből 

került finanszírozásra, mely gyer-

mekenként elérte a húsz ezer forintot. Reméljük, örülnek a szülők, 

hogy gyermekeik vízbiztonságot szereztek, ezalatt a néhány nap 

alatt. Bízom benne, hogy a nyár folyamán sokat erősödnek gyer-

mekeink. Balesetmentes, nyugodt, 
boldog nyári pihenőt kívánok az 

óvoda valamennyi dolgozója nevé-

ben a családoknak. 

Az évzárón ezekkel a gondolatokkal 

köszöntem el a gyermekektől és a 

szüleiktől.  

Kedves Szülők, Nagyszülők, ven-

dégeink! 

Nekünk is voltak mintáink, s mi 

magunk is minták, vagyunk környe-

zetünknek, családunknak. 

A gyermek életében meghatározó a család szerepe. .Kedves Szü-
lők, Nagyszülők! Amikor gyermekeinket megkapjuk, elképzelhe-

tetlenül nagy lehetőséget, és egyúttal felelősséget is kapunk. Úgy 

érkeznek hozzánk, hogy teljesen tőlünk függnek. Ki vannak szol-

gáltatva nekünk, és azt a sok jót, amire szükségük van, a gondos-

kodást, a törődést, a sze-

retetet, a megértést, a tu-

dást mind mitőlünk kell, 

hogy megkapják. 

Hű, de nehéz, gondoljuk, 

és igazunk is van. Hiszen 

mi egyáltalán nem va-
gyunk tökéletesek.  De ki-

csinyünknek mégis a leg-

többet szeretnénk meg-

adni. Mit tehetünk együtt? 

A legfontosabb dolgok né-

hány pontban összefoglalhatók: A maradandót lásd a szemed előtt. 

Azt add, amit te is szeretnél, hogy ott legyen életedben, de inkább 

többet, Ami el fogja kísérni egész útján.„ 

Mi ez? A szeretet, megértés, meghallgatás, a biztatás és bátorítás, 

a dicséret és elismerés, a bölcs tanítás és szeretetben történő fegyel-

mezés, gyermeked megismerése és a hozott készségek kibontakoz-
tatása, bölcsen, lépésről lépésre, nagy szeretettel. Ehhez persze idő 

kell és odafigyelés, nem lankadó türelem, és – igen – pénz is kell, 

még ha nehéz is ez a mai világban. 

Fontosabb legyen a gyermekünk, mint önmagunk. 

Ugye mindannyian egyet értünk ezekkel. Ha szeretsz, nem a szi-

dást választod, hanem a dicséretet és biztatást. Ha szeretsz, mindig 

megnézed, mit tudsz tanítani neki, hogy könnyebben vegye majd 

az akadályokat. Ha szeretsz, megbocsátasz. Ha szeretsz, még te is 

bocsánatot kérsz elrontott dolgaidért tőle. Remélem így van? 

Ha elakadsz, vagy úgy érzed, nem megy, keresd azokat, akikre szá-
míthatsz minden büszkeséget félretéve. Egyszerűen lásd azt, hogy 

akit kaptál, aki rád van bízva – gyermeked -, kincs és mindent 

megér. Hogy a legjobbat kapja tőled, akár hányadiknak született a 

családban. Hiszen édesapja, édesanyja csak EGY van. És ez önfel-

áldozást, odaadást kíván a szülőktől. A család egy egység, ahol  

senki sem fölösleges. Fontos a kölcsö-

nös szeretet, amelyet ki kell mondani 

és be kell bizonyítani. Meg kell be-

csülni egymást. Minden családban 

vannak problémák, de a családi szere-
tet mindig megbocsátó. A gyermeke-

ket okosan kell szeretni! A család 

olyan szó, amelynek a jelentésében 

benne van, a biztonság ahová hazame-

hetünk. amelyben felnőhetünk..., 

amelyből kirepülhetünk.  

Az óvoda is egy biztos fészek a család 

után, ahonnan ma búcsút vesznek a ballagó nagycsoportosok. Bo-

zsik Ibolya óvó néni, Réti Sándorné Zsuzsika Óvó néni és Galvácsi 

Józsefné Juditka daduska néni a széltől is óvta ezeket a többségé-

ben eleven, rakoncátlan ám okos és 
szeretni való gyermekeket. Ma meg-

köszönjük, megköszönöm én is a csa-

ládok és a gyerekek nevében mindhár-

muk fáradságot, időt, türelmet és a 

szeretetet sem nélkülöző munkáját, 

mellyel három éven keresztül segítet-

ték és kiegészítették a családi nevelést.  

A sok gyönyörű ének, a ritmusjátékok, 

a varázslatosan feldolgozott mesék, az 

irkafirkából kialakult gyönyörű rajzok 

és tárgyak, a kirándulások Az egyre 

nagyobb önállóság, mely mindhármuk keze nyomán alakult.  
Mindehhez gyönyörű rend és tisztaság, az épületben az udvaron. 

Az ünnepi vasalt ruha, gyakran daduska nénik keze alól került elő, 

tapintatosan, észrevétlenül. Ezek a hétköznapinak tűnő, ám mégis 

meghatározóan fontos dolgok ma az óvodában befejeződnek.  

Kedves Gyerekek!  
Kedves Szülők! Drága kis 

Ballagók!  Nagycsoporto-

sok vagytok, iskolába ké-

szültök. De nagyon gyorsan 

elszaladt ez a három év, amit 

itt töltöttetek nálunk! Soha 

nem felejtem el azt a napot, 

amikor először jöttetek óvo-

dába. Volt, aki az első pilla-

nattól úgy viselkedett, 

mintha világéletében óvo-

dába járt volna, volt, aki lassan, óvatosan fedezte fel előbb a cso-
portszobát, majd az udvart, volt, aki egész nap az óvó néni ölében 

akart ülni, s bizony volt olyan is, aki sírva kapaszkodott az anyu-

kájába. Ölelgettük, vigasztalgattuk a sírókat, biztattuk a félénkeket, 

óvtuk azokat, akik túlontúl bátornak mutatkoztak. Ahogy nézlek 

titeket közben arra gondoltam, milyen nagy büszkeség és boldog-

ság számunkra, hogy nevelhettünk benneteket. Csoda volt látni, 

ahogy nőttetek, mint lettetek egyre önállóbbak, s egyszer csak azon 

kaptuk magunkat, hogy már ki is nőttétek a mi kis óvodánkat, s az 

iskolába készülődtük. Ahogy mondani szokás, az egyik szemem 

sír, a másik nevet. Sír, hiszen szomorú a búcsú, nagyon fogtok hi-

ányozni nekünk, de nevet is, mert tudom, milyen jól fel fogjátok 
találni magatokat az iskolában ahol vár titeket Deák Mónika és 

Pakainé Péter Krisztina tanító néni. Remélem, könnyen alkalmaz-

kodtok az új szokásokhoz, és rengeteg fontos dolgot tanultok majd 

az iskolában. Karácsonyra írjatok majd nekünk egy képeslapot. Ha 

majd erre jártok, látogassatok el hozzánk és néha emlékezzetek 

ránk.  

Egy angol író szavaival köszönök el tőletek  „Az emlékezéshez 

nem emlék, hanem szeretet kell, mert akit szeretünk, azt nem fe-

lejtjük el.” 

Havrilla Sándorné óvodavezető
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ISKOLAI HÍREK 

A Petőfi Sándor Általános Iskolában az április hónap húsvéti ké-

szülődéssel kezdődött. A már hagyománnyá váló Családi Napunk 

keretében a szülők a gyerekekkel együtt készíthettek különböző 

kreatív alkotásokat. A nagycsoportosokat is meghívtuk, mert ezzel 
a programmal is szerettünk volna kedvet csinálni számukra az is-

kolához. Április elején a tantestületben háromnegyed éves értéke-

lést tartottunk, ahol megvitattuk, melyik tanuló hol tart tanulmányi 

előmenetelében. Az érintett családok megkapták gyermekük 

gyenge eredményeiről, illetve hiányzásaikról szóló értesítéseket, 

így még tanév végéig lesz idő korrigálni a hiányosságokat. Április 

20-án és 21-én volt a leendő első osztályos tanulók beiratkozása. 

A jövő tanévet iskolánkban 14 elsős kezdheti meg. 

Április 26-án Palotai Kitti 3. osztályos, Kolompár Klaudia és Ur-

bán Réka 4. osztályos tanulók képviselték iskolánkat a Kunszent-

mártoni Általános Iskola által rendezett természetismeret verse-
nyen, ahol 2. helyezést ért el a kis csapat.  

Április 27-én délután Maródi Kata tanárnő iskolai vetélkedőt szer-

vezett a 3.-8. osztályosoknak. A változatos feladatok során Erdély-

lyel kapcsolatos tudásukról adhattak számot a gyerekek. A jó han-

gulatú program szerény jutalmazással zárult. 

Április 28-án a tiszakürti iskolában Járási Színjátszó- és Énekkari  

 

Találkozót rendeztek, ahol iskolánkat a 7. osztályosok képviselték. 

Obernáné Nagy Gizella osztályfőnök tanította be a színdarabot, 

amelyet előadtak. Még az őszi Műsoros Est után döntött egyhan-

gúlag a tantestület úgy, hogy a fellépők közül a 7. osztály műsora 
kerüljön a tiszakürti rendezvény közönsége elé. Az énekkar 

Brukner Lajosné tanárnő vezetésével szintén szépen szerepelt.  

Tanév végéig még számtalan program, rendezvény vár ránk. Ta-

nulóink a „Határtalanul” pályázat keretében egy hétig Erdélyben 

kirándulnak. A 6. és 8. osztályosok országos Idegen Nyelvi Mé-

résben és Kompetencia Mérésben adnak számot tudásukról. 3. osz-

tályosaink egy hétig a cserkeszőlői uszodában úszásoktatásban 

vesznek majd részt. A leendő első osztályos tanító nénik az óvo-

dában fognak ismerkedni majdani tanulóikkal. Tervezünk még 

ÖKO-, Gyermek-, és Diáknapot, valamint a táncvizsga, a 8. osztá-

lyosok írásbeli és szóbeli vizsgái is tanév vége felé lesznek meg-
tartva. 

Az iskolai ballagás június 17-én szombaton de. 9 órától lesz. 

Tisztelt Szülők!  

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében,  általános 

iskola 1-8. osztályban illetve középiskola 9. évfolyamon ingyenes 

a tankönyvellátás minden diák számára. 

Otrosinka Ferencné tagintézmény vezető 

Megyei Sakk hírek 

Diák olimpia Szolnok 

Egyéni: 1 Oberna Dominik IV. kcs, 2. Sárközi Soma IV. kcs 

3. Duszka Boglárka IV. kcs, 4. Őze Anasztázia III. kcs 

5. Túri Márk III. kcs 

Csapat verseny: 2. Csépa: Oberna D., Sárközi S., Tóth M., 

Laczkó S., Túri M., 3. Csépa: Duszka B., Sárközi A., Őze A., 4. 

Csépa: Sípos M., Szvoboda A., 6. Csépa: Cseh L., Szanda T., 

Szabó G., Szvoboda Cs. 

Meghívásos sakkverseny Tiszaföldvár 

III. korcsoport: 1. Szabó Gergő, 3. Szanda Tibor 

 

IV. korcsoport:  

1. Oberna Dominik, 2. Sárközi Soma, 3. Túri Márk 

 

IV. Országos amatőr csoport (Miskolc) 11. helyezést ért el 

Oberna Dominik. 

Székely földön jártunk 

2017. május 8-án a hetedik osztály elindult egy felejthetetlen ki-

rándulásra Erdélybe. 

A határt 7 óra körül léptük át Battonyánál.  Első utunk Aradra ve-

zetett, ahol megkoszorúztuk az aradi vértanúk emlékművét és in-

dultunk Dévára. Siklóval felmentünk a  várhoz, ahonnan csodás 

volt a kilátás. Itt megláto-

gattuk még a Böjte Csaba 
alapítványt. Ezután indul-

tunk Vajdahunyadra, ahol 

megnéztük a várat, lenyű-

gözött minket a kilátás és a 

vár szépsége. A nap utolsó 

állomása Gyulafehérvár 

volt, ahol megnéztük a cso-

daszép kastélyt, templomo-

kat és az emlékművet. A 

nap végén indultunk a szál-

lásra, ami Torockón volt, az 
első két éjszakát itt töltöttük.  

A második napon meglátogattuk a helyi iskolát és ezután a Tordai-

hasadékhoz mentünk, ahol Erdéllyel kapcsolatos feladatot oldot-

tunk meg. Elindultunk a turistaúton, igaz nem mentünk végig, de 

nagyon szép volt. Megnéztük a sóbányát, ahol még a falak is sóból 

vannak, nagyon különleges és érdekes. Látványos volt még az óri-

áskerék és a csodás csónakázó-tó. A nap végén még felmentünk a 

Székely-kőhöz. Ezen a napon volt Kata néni szülinapja, vacsora 

után őt köszöntöttük.  

A következő nap reggelén összepakoltunk, és indultunk Marosvá-

sárhelyre. Megnéztük a várat és ismét megoldottunk egy feladatot. 

Következő állomásunk Segesvár volt. Megnéztük az óratornyot,  

ebéd után felmentünk a diáklépcsőn, ezt követően egy templomba 

látogattunk. Indultunk tovább Fehéregyházára, a Petőfi Múze-

umba. Ezen a napon az utolsó megállónk Csíkrákos volt, itt a má-

sodik szállásunk várt. 

A negyedik napon megnéztük a csíkrákosi iskolát, ahol a fiúk fo-

ciztak az ottani gyerekekkel, 

ezután indultunk a Békás-
szoroshoz, ahol végig sétál-

tunk a „hatalmas” hegyek és 

sziklák között, nagyon külön-

leges és szép volt ahogy ösz-

szeszűkül az út és mindenhol 

csak sziklák vannak. A Gyil-

kos-tónál megismertük a tó 

történetét és keletkezését. 

Nagyon érdekes látvány, 

ahogy a fák kiemelkednek a 

tóból. Itt is oldottunk meg fel-
adatokat és megvizsgáltuk a vizet. Ebéd után indultunk vissza a 

szállásra. Délután kürtős kalácsot sütöttünk, amit a vacsora mellé 

meg is ettünk. Vacsora után játszottunk a helyi gyerekekkel.  

Az utolsó napon reggeli előtt megint pakolni kellett, elbúcsúztunk 

Erdélytől. Megnéztük még Szejkefürdőn az Orbán Balázs sírját és 

az ahhoz vezető 15 székelykaput. Az utolsó megálló Korondon 

volt, és innen már indultunk a határhoz. Este 9 órakor értünk haza, 

nagyon jó volt újra látni a családtagjainkat. 

Aki részt vett ezen a kiránduláson, annak örök és felejthetetlen 

élmény és emlék marad. Köszönjük a tanárainknak és az iskolá-

nak ezt a lehetőséget! 

Bertók Ida és Duszka Boglárka 7. o. tanulók
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Hősök napja 

 

2017. június 2-án Hősök napi megemléke-

zést tartott Csépa Község Önkormányzata, 

a Hősök emlékparkjában. Az I. vh. em-

lékmű megkoszorúzása után a jelenlévők 

közösen elénekelték a Himnuszt. Havrilla 

Sándorné alpolgármester megnyitója után 

Duszka Boglárka 7. osztályos tanuló 
Albert Ferenc: A feledhetetlen múlt című 

versét mondta el. Ezt követően ünnepi 

megemlékezését elmonta Csetényi Mi-

hályné nyugdíjas tanárnő. A csépai Petőfi 

Sándor Általános Iskola Miraculum kórusa 

dalcsokrot adott elő. Ünnepi áldást mon-

dott Pathó Gyula evanélikus lelkész. A II. 

vh. emlékmű megkoszorúzása után a szó-

zat eléneklésével végződött az ünnepség.  

Az alábbiakban Csetényi Mihályné ünnepi 
beszédét olvashatják: 

Tisztelt ünneplők, tisztelt emlékezők! 
 

A kielégíthetetlen hatalom és birtoklási 

vágy a mozgatórugója minden háborúnak. 

A hatalom, az uralkodni vágyás, a birtoklás 

vágya kivetkőztet emberi mivoltunkból. 

Egyszerűbb esetben is szomorú, olykor tra-

gikus is lehet. A világuralmi törekvés azon-

ban súlyos következményekkel jár; ország 

leigázását, a gazdasági élet tönkretételét, 

emberek millióinak megnyomorítását, halá-

lát okozza. 
A II. vh.-t megelőző robbanásig feszült 

helyzetben egyezségek sorozatát kötötték 

az országok, a nagyhatalmak. 1939. aug. 

23-án kötötték meg a szovjet-német meg-

nemtámadási egyezményt. Ennek ellenére 

szept. 1-jén Schleswig – Holstein német cir-

káló orvul tüzet nyitott a Lengyelországhoz 

tartozó Westerplatte félszigetre, a gdanski 

öbölben. Ezzel kezdetét vette a II. vh. A sok 

megpróbáltatást hozó évek után a romokban 

heverő Gdansk 1945. márciusában szaba-
dult fel. Az odaérkező turistákat napjaink-

ban is néhány helyre nem állított rom fi-

gyelmezteti a szörnyű pusztításra. 

Ismeretes, hogy a II. vh. évei alatt sok len-

gyel katona menekült hazánkba, s hogy 

több helyen is volt táboruk. Látogatásunk-

kor az idegenvezetőnk tökéletesen beszélt 

magyarul, mivel édesanyját egy lengyel 

menekült katona vette feleségül, s a háború 

után Lengyelországba költöztek. 

Az első -1938.nov.2, és a második-1940 

aug. becsi döntés után hazánk Németország 
lekötelezettjévé vált. Ezért már 1941-ben 

bevonultak a magyar csapatok a bácskai te-

rületekre. 

1942 hideg telében Jány Gusztáv vezényle-

tével indították útnak a 2. magyar  

hadtestet és közel 50 ezer munkaszolgálatos 

zsidót a Don kanyarhoz, amely pokoli had-

színtérré változott, s a magyar történelem 

réme lett. 

Magyarország 1944.márc.19-i megszállása 

a német hadigazdaság szolgálatába állítását 

jelentette. Horthy Miklós és kormánya pró-
bált ez ellen tiltakozni, de a német katona-

ság irányítása, ellenőrzése mellett ez lehe-

tetlenné vált. Újabb és újabb korcsoporto-

kat, fiatalkorú leventéket, idős embereket 

/14-70 év/ küldtek a már láthatóvá váló, el-

vesztett háborúba puskatölteléknek. 

1944.okt.16-án Szálasi átveszi a hatalmat. 

Hitler ugyan nem sokra tartotta, de általa 

biztosítva látta a háború meghosszabbítását. 

Az országban féktelen terror uralkodott, ká-

osz lett urrá. E miatt nőtt az elégedetlenség, 
szaporodtak az ellenállók, a bújkálók. 
 

A közelgő szovjet csapatok. 
 

Szolnok-megye és kisebb tájegységük – a 

Tiszazug – harci cselekményei 
 

1944.aug. 23. Iasi-Kisinyov térségében a 

Vörös Hadsereg elérte a román határt, 

amely még az nap átállt a szovjet oldalára. 

A döntően megváltozott helyzetet a magya-

rok nem, a németek hatékonyabban hasz-

nálták ki. Horthy M. okt.28-án delegációt 
küldött Moszkvába, ahol közölték a fegy-

verszünet feltételeit. Ekkor már Dél-Erdély-

ből a Viharsarkon át nyomult előre a szovjet 

hadsereg. Gyors előrenyomulással 

szept.23-án Battonynál átlépték a határt. A 

kiugrási kísérlet összeomlott. Az országban 

zűrzavar uralkodott, amit még fokozott a 

nyár óta Erdély felől Ny-ra megindult, s a 

hozzájuk csatlakozó menekültáradat több 

százezres tömege. Folyt a rémhíresztelés. 

Az előrenyomuló szovjet katonák pedig 
röplapokon hívták fel a lakosság figyelmét, 

hogy ők felszabadítóként érkeztek. 

A románokkal megkötött fegyverszüneti 

egyezmény értelmében közös hadműveletet 

indítottak Németország és csatlósaik ellen. 

A támadás több irányban történt, így halad-

tak az Alföldön É-i irányba. A szovjet csa-

patok közeledtének hírére a települések ve-

zetői és vagyonosabbjai elmenekültek. Ér-

tékeik egy részét magukkal vitték ill. elrej-

tették. Ezek jórésze veszendőbe ment, mely 

által fontos dokumentumok odavesztek, 
köztük Csépa község iratanyaga is. 

Szolnok-megye hazánk egyik legtöbbet 

szenvedett és a háború során legjobban 

tönkrement vidéknek a területén áthúzódó 

transzkontinentális műutak, vasútvonalak 

miatt 1944-ben mindent elsöprő  

 

 

bombatámadások színhelye volt. A Tisza 

hídjai, átjárói stratégiai jelentősége miatt 

frontvonallá változott. A hullámzó csaták 

pusztítása során tönkrementek útjaink, fel-

robbantak hídjaink, megrongálódtak épüle-

teink, kipusztultak állataink, stb. A legsú-

lyosabb azonban ami az embereket érte. 
A német megszállás után felállított haditerv 

szerint a „Déli” hadseregcsoport német és 

magyar egységei próbálta megakadályozni 

a szovjetek előrenyomulását. A 2. Ukrán 

frontnak É-Erdély és Magyarország felsza-

badítása volt a feladata. A főcsapásvonal 

Arad-Debrecen, a kisegítő szárnyvonal Ko-

lozsvár-Nagyvárad-Debrecen mentén ter-

vezték az ellenséges „Déli” hadseregcso-

port szétverését. A 2. Ukrán front parancs-

noka Malinovszkij marsall különböző hadá-
szati egységeivel indította a támadást, 

melynek révén már október első napjaiban 

megközelítették a Tiszához közel eső terü-

leteket, s felszabadították az útjukba eső te-

lepüléseket. 

A 18. harckocsihadtest okt. 6-8 között sú-

lyos harcokat vívtak a Szeged Szentes kö-

zötti tiszai átkelőhelyekért a magyar-német 

csapattal. 8-án Hódmezővásárhelyről és 

Szentesről elűzték az ellenséget, majd Kun-

szentmártonba érve némi harc után megfu-
tamították a németeket. A történtek után a 

németek visszavonulást rendeltek el, mert a 

Tiszánál mindenképp meg akarták állítani 

az ellenséget, a szovjet előrenyomulást. 

Kunszentmártonban okt. 6-án már magyar 

utászszázad védte a vasúti és Körös hidat, 

de a közelgő szovjet csapatok hírére utasí-

tást kaptak a robbantásra. Kunszentmártont 

repülőgép-támadás is érte mindkét fél ré-

széről. Kunszentmártont is elérte a mene-

kült áradat, de a front közeledésének hírére 

tovább vonultak, kikhez csatlakoztak a 
helybeli vezetők és módosabb emberek. 

A község elfoglalása után a helyben maradt 

főbíró küldöttség élén, fehér zászlóval fel-

kereste a szovjet parancsnokságot, és meg-

adta a községet. 

A parancsnok elfogadta, s megígérte a har-

cok beszüntetését. Ez idő alatt elfoglalták 

Cserkeszőlőt, 9-én a tiszasasi szőlőkből ér-

kező előőrs akadály nélkül vonult be a köz-

ségbe. 

Csépa 
Elsőként okt. 7-én érkeztek katonák Csong-

rád felől. Ők a szegedi Tisza-hídon átkelt 

csapat előőrsei voltak, akik az állandó bom-

batámadás ellenére a maguk készítette pon-

tonhídon keltek át. Lovas kocsin érkeztek 

öten. 
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Hárman a borbélynál nyiratkoztak, egy a 

kocsit őrizte, egy felderítést végzett. A két 

utóbbit a Tiszaugra áthelyezett csendőrség 

járőrei ártalmatlanná tették.  

November elején A Vörös Hadsereg újabb 

egységei napokon keresztül vonult át a fa-

lun észak felé. Később repülőteret is létesí-

tettek a faluban, ahol 6 héten át kisebb gé-
pek állomásoztak. Az utolsó szovjet alaku-

lat 1945. jan.6-án távozott, s vonult Buda-

pest felé. 

A 2014-ben Csépáról írott könyvemből idé-

zek néhány gondolatot. 

Távozásuk után a község lakói, a szülők, az 

itthon maradt tanerő gyorsan munkához lá-

tott, s megkezdte a rendcsinálást, az iskola 

használhatóvá tételét. A hatékony munka 

eredményeként már január 10-én elkezdőd-

hetett a tanítás. Másokkal együtt öt tanerő is 
elmenekült. Az itthon maradottak gyorsan 

felmérték a lehetőségeket, és segítségül hív-

ták a tanítóképzőbe járókat, és a nyugdíja-

sokat. 

A csépai elemi népiskola 1944/45-ik tanévi 

anyakönyvi bejegyzés alapján a félévi érte-

sítő kiállításának ideje 1945.március 24. A 

késés oka magyarázható a kiesett tanítási 

napokkal, hogy az osztálynaplók, az anya-

könyvek elvesztek, velük együtt a tanulók 

addig szertett érdemjegyei is. Így a január 

10 és március 24 között szerzett jegyek 
alapján kellett megállapítani a félévi érdem-

jegyeket. Az október 9. után kieső tanítási 

napok pótlására a nyári szünetből vettek el, 

így az évet 1945. júl.7-én zárták. A jan.10-i 

kezdéshez viszonyítva emelkedett a tanulók  

létszáma, változott az osztályt tanítók neve 

is – ami magyarázható a folyamatos vissza-

téréssel. /A kezdeti időből fennmaradt két 

jegyzőkönyvből következtettem a té-

nyekre./ 

Férjem nagyapja Mészáros Lukács /1887-

1975/ és Tompa Sándor /1892-1973/ az I. 

vh. hadifogságuk ideje alatt megtanulták az 
orosz nyelvet, írtak, olvastak. Ennek okán a 

II. vh. Ideje alatt tolmácsként működtek 

helyben, ill. a szomszédos falvakban. Ne-

héz helyzetekben a családok is kérték segít-

ségüket, de az orosz tisztekkel is menniük 

kellett mindig a falu vezetőihez. Elsősorban 

az élelmiszer alapanyagok, vágó állatok, ill. 

a felrobbantott tiszaugi híd újraépítéséhez 

megfelelő létszámot kellett összegyűjteni. 

Még a dunai híd építéséhez is vittek embe-

reket, - miközben az emberek elszökdöstek. 
Ha nem lett meg valami a község vezetőit, 

a tolmácskodó idős embereket is megfenye-

gették, hogy viszik őket Oroszországba! 

Az akkor élő adatközlőim sok-sok keserű 

élményről számoltak be. 

Szolnoktól délre, ill. keletre az ellenséges 

csapatok összeütközései váltakozó sikerrel 

folytak. A németek Rákóczifalva környé-

kén megsemmisítették a 2. és 4. román had-

osztályt, majd elfoglalták Tiszaföldvár egy 

részét is, de a főcsapás Mezőtúr, Túrkeve, 

Kisújszállás felé irányult. Így okt.20-án el-
lenállás nélkül bevonultak a román és szov-

jet csapatok, ahol hadtápbázist alakítottak 

ki. Az állandó átvonulás miatt Tiszaföldvárt 

kiürítették. A lakosságot a környező sző-

lőkbe költöztették 24 óra alatt. A katonák  

nagyobb házakba, udvarokba rendezkedtek 

be. Fedezékeket, istállókat, raktárokat, stb. 

alakítottak ki összehordott bútorokból, esz-

közökből. 

R. J. Malinovszkij marsall a 2.sz. Ukrán 

Front parancsnokságának itt volt a főhadi-

szállása. A községbe rendezkedett be a 

frontparancsnokság politikai apparátusa is. 
A veszély elmúltával a lakosok 1945.jan.6-

án térhettek vissza. Látvány a község felfor-

dulva, kifosztva. A gabonát az oroszok le-

foglalták, raktárba zárták, hogy majd elszál-

lítják. Kevés lisztet csak a parancsnokság 

kiutalása alapján kapott a lakosság. 

A szovjetek ott tartózkodásuk alatt naponta 

30-50 embert idéztek „robotra”,  romeltaka-

rítás, emberek eltemetése, állati hullák elta-

karítása, stb. Az elesett katonákat egy közös 

és hat külön sírba temették. A szolnoki 
tiszahíd helyreállításához is vittek embere-

ket hosszabb-rövidebb időre. 

A szovjet csapatok vonulási iránya Buda-

pest, ill. a Dunántúl volt. Ott hosszú időn át 

folytak a harcok komoly pusztítást, rombo-

lást okozva az épületekben, emberi életben 

egyaránt.  

Ma már nem fogadják egyértelműen ápr. 4-

ét a felszabadulás napjaként. 

Az egyéni sorstragédiák mellett a II. vh. 

után bekövetkező politikai és gazdasági vál-

tozások is nehézséget jelentett az emberek 
többsége számára. Ezzel azonban meg kel-

lett tanulni együtt élni. A történelemnek ab-

ban a korszakában senki és semmit nem te-

hetett ellene. 

Csetényi Mihályné
 

Könyvbemutató a csépai Művelődési Ház és Könyvtárban 

2017. június 2-án a Hősök napi megemlékezést követően a Könyv-

tárban Dr. Barna Gábor bemutatta a Csépával kapcsolatos legújabb 

könyveket: 
 

• Fekete János: Adatok a csépai plébánia történetéhez 

• Dr. Barna Gábor: A holtakat látó – Írások a csépai halottlátóról 

• Szekula Jenő: A hét kun 

• Dr. Barna Gábor: 1956 Kunszentmárton – A megtorlás doku-

mentumai (A kunszentmártoni járás eseményei, elítéltjei, köztük 

a csépai Csetényi László.) 
 

A bemutatott könyvekből Dr. Barna Gábor egy-egy példányt a 
Könyvtárnak ajándékozott. 
 

A bemutatót Csetényi Mihályné nyitotta meg, melyen részt vett 

Fekete János egykori csépai plébános is. Molnárné Zámbó Edina 

részletet olvasott fel Tömörkény István: A holtakat látó könyvé-

ből. A programot a KSZR támogatta. 
 

Az alábbiakban Csetényi Mihályné megnyitóját olvashatják: 
 

Tisztelettel köszöntjük kedves vendégeinket, s külön köszöntjük 

Fekete János nyugd. Plébános Urat, aki a csépai rk.templom törté-

netéről írott, s megjelent könyve bemutatója alkalmából érkezett 
községünkbe. Bár egyre fogynak hajdani ismerősei, de szívesen 

jött emlékezni. A megjelentek között találjuk Pintér Lászlónét, ki-

nek ősei, családtagjai hosszú évtizedeken át az egyháztanács tag-

jai, vezetői voltak. Sajnáljuk, hogy a hozzá hasonlóan – egyházu-

kért sokat dolgozó emberek nem jöttek el. A megjelentek között 

találunk olyan személyt, akit 1970-ben ő esketett – de ő szerényen 

meghúzódott. 

Az amatőr kutatók irányítója, segítőjeként is köszöntöm Barna Gá-

bor professzor urat. Ő már gyermekkorában is érdeklődött a népi 

szokások, a néprajz iránt. Egyetemi tanulmányait Debrecenben vé-

gezte néprajz, történelem, latin szakon. 

Már egyetemista korában felkereste a kunszentmártoni járás 

könyvtárait, iskoláit, hogy minél több felnőttet, gyermeket meg-

nyerjen a szellemi és tárgyi értékek kutatására. Legtöbb esetben 

sikerrel is járt a gyermekeknek, unokáknak szívesen meséltek a 

szülők, nagyszülők hogyan éltek az emberek, milyen eszközöket 
használtak. Minden rádöbbentette őket, hogy milyen keményen 

meg kellett dolgozni a megélhetésért, életkoruknak megfelelően 

gyermekeiket is bevonták. 

Ez a munka a szabadidő hasznos eltöltését is jelentette – értéket 

állítottak elő. 
 

Diplomája megszerzése után ott kezdett el dolgozni, ahol maga is 

tanult. Később került a szegedi egyetem néprajzi tanszékére 

adjuktusként, majd később ő lett a tanszékvezető professzor. Hi-

hetetlen teherbírású. Kutató-gyűjtő munkája révén összegyűjtött 

anyagok nagyobb részét könyv formájában is megjelentette – 
melynek száma a hetvenet is meghaladja. 

Több amatőr kutató összegyűjtött írása is az ő szerkesztésével je-

lent meg könyv formájában. 

Magas szinten végzett szakmai munkájának elismeréseként sok 

hazai és nemzetközi díjazásban részesült!
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EGYHÁZI HÍREK 

 
 KRISZTUS FELTÁMADT! – JÉZUS MA IS ÉL! 

TALÁLKOZHATSZ VELE!  

…HA ÉLETRE VÁLTOD A MÁJUSI ÉLETIGÉT,  

A SZENTÍRÁS EGYETLEN MONDATÁT: 
 

„Én veletek vagyok minden nap, a világ végéig.” (Mt 28,20) 
Evangéliumának végén Máté elbeszéli Jézus földi életének utolsó eseményeit, hogy feltámadt, és beteljesítette küldetését. Meghirdette 

Isten újjáteremtő szeretetét minden teremtmény iránt, és megnyitotta a testvériségre vezető utat az emberiség történelmében. Máté 

számára Jézus a „velünk az Isten”, az Emmánuel, akit a próféták megjövendöltek, és akire Izrael népe várt. 

 Jézus, mielőtt visszatér az Atyához, összegyűjti tanítványait, akiknek közelebbről is feltárta küldetését, és rájuk bízta, hogy 

vigyék tovább művét. 

Merész vállalkozás ez, de Jézus biztatja az apostolokat: nem fordul el tőlük, sőt megígéri, hogy velük marad minden nap, támogatja, 
elkíséri és bátorítja őket „a világ végezetéig”. 

Segítségével tanúságot tesznek majd a vele való találkozásról, igéjéről, befogadó és irgalmas szeretetéről mindenki iránt, hogy sokan 

találkozhassanak vele, és együtt alkossák Isten új népét a szeretet parancsa alapján. 

 Mondhatjuk, Isten örömére van, hogy velem, veled, velünk lehet minden nap a világ végezetéig, saját személyes életünk és az 

egész emberiség történelmének végéig. Vajon ez valóban így van? Valóban találkozhatunk vele? 

Igen, „Ő ott van minden sarkon, mellettünk jár. Elrejtőzik a szegényekben, a lenézettekben, a kicsikben, a betegekben, a tanácstalanok-

ban és azokban, akik nem élhetnek szabadon. Ott van abban, aki csúnya, és aki kitaszított… Azt mondta: »… éhes voltam, és ennem 

adtatok…«Tanuljuk meg fölfedezni őt ott, ahol van!”  

 Jelen van igéjében, amelyet ha gyakorlatra váltunk, megújítja a létünket, jelen van a föld minden pontján az Eukarisztiában, és 

működik a lelkipásztorokon keresztül is, akik a népet szolgálják. Jelen van, amikor egyetértésre tudunk jutni egymás között [3], így 

hatékonyabb az imádságunk, amellyel az Atyához fordulunk, és fényt kapunk mindennapi döntéseinkhez. 
 „Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig”: mekkora reményt kelt ez az ígéret! Arra bátorít, hogy keressük meg őt 

utunkon. Tárjuk ki a szívünket és a karunkat, legyünk készen a befogadásra és az osztozásra egyénileg, és együtt is, mint családi vagy 

egyházi közösség, munkahelyi vagy baráti társaság, civil- vagy vallási szervezet. Így Jézussal találkozhatunk, öröm és fény tölt el, amely 

az Ő jelenlétét jelzi. 

 Ha minden reggel arra gondolunk: „Szeretném ma fölfedezni, hol akar találkozni velem Isten!”, akkor mi is olyan örömet 

tapasztalunk majd, mint amiről a következő történet szól. 

 „Férjem édesanyja egészen a féltékenységig ragaszkodott a fiához. Egy évvel ezelőtt daganatot állapítottak meg nála. Kezelé-

seket kapott és ápolásra volt szüksége, amelyet lánya nem tudott vállalni. Ebben az időszakban vettem részt a máriapolin, ahol megis-

mertem a Szeretet-Istent, és ez megváltoztatta az életemet. Megtérésem első következménye az volt, hogy összes félelmemet legyőzve 

magunkhoz vettük anyósomat. Új fény árasztotta el a szívemet, és ezért őt is új szemmel láttam. Most már tudtam, hogy Jézust ápolom 

és gondozom benne. Ő pedig legnagyobb meglepetésemre viszonozta ezt, minden kis gesztusra nagy szeretettel válaszolt. 

Sok áldozatot kért tőlünk ez az időszak, és amikor anyósom megnyugodva elköltözött az égbe, mindannyiunk szívében béke volt. 
 Azokban a napokban vettem észre, hogy gyermeket várok, akire kilenc éve vágytunk! Ez a gyermek számunkra Isten szerete-

tének kézzelfogható jele volt.”  

(Új Város újságból) 

 

BOLDOG ISTVÁN ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ ÚR KÖZTERÜLETI FOGADÓÓRÁT TART 

2017. március 23. 

2017. május 25. 

2017. július 27. 

2017. szeptember 28. 

2017. november 23. 

Minden alkalommal a Coop ABC előtt 10 órától. 

Mindennapos fogadóóra: 

E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com 

Tel.: 20/380-0709 

 

A Zumbások… 

Történetünk 2017. februárjában kezdődött, amikor is néhány feleség, édesanya eltervezte, hogy a farsangi fellépés után továbbra is jól 

esne mozogni. Március 3-án kezdtünk el táncolni. Nagyon jó csapat alakult ki, felnőttek és gyerekek egyaránt. Május 1-én már mint 

Zumbások indultunk a főzőversenyen, ahol Palotai Zoltán segítségével második helyen végeztünk. Továbbra is igényünk volt a táncra 

és a „bandázásra” is, így május 20-án csapatépítő bográcsolásra került sor. Pacal főtt körömmel, az alapanyagokat Kocsis Ilonának 

szeretnénk megköszönni. A főzést pedig lányának, Szalai Leilának, aki fiatal kora ellenére fantasztikus pörköltet főzött részünkre. 

Tervezünk a jövőben biciklitúrát is. A táncórák jó hangulatban és nagyon gyorsan telnek. Általában hétfőn és pénteken találkozunk. Ha 

bárkinek meghoztuk a kedvet, hogy társaságunkban másfél-két órahosszat eltöltsön alkalmanként, szeretettel várjuk a Művelődési 

Házba. 

Siposné Lantos Éva 

  

http://www.fokolare.hu/hirek/8746#_ftn3


 

 

 

 

A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják! 

 


