
A csépai Szent Jakab templomban Dr. Beer Mik-

lós váci megyéspüspök mutatta be a szentmisét 

2017. december 3-án advent első vasárnapján. 

Antal András diakónus és a tiszazugi katolikus 

közösség nagy szeretettel fogadta, a mise végén a 

közelgő Miklós névnap kapcsán virágcsokorral 

köszöntötte, Fialka György polgármester a közel-

múltban Csépáról és a Tiszazugról megjelent 

könyvekkel ajándékozta meg a püspök atyát.  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

A csépai Petőfi Sándor Iskolában több évtizedes hagyomány, hogy az adventi időszak kezdetén  a Művelődési Ház színpadán Műsoros 

Estet tartanak. Az osztályok jelenetekkel, táncos-zenés programokkal készülnek. Tanulóink tanáraikkal együtt sokat készülnek egy-egy 

ilyen előadásra, örömmel szerepelnek, mindig nagyon várják már, hogy megmutathassák magukat szüleiknek, ismerőseiknek és a falu 

érdeklődő lakosságának. Az előadást követően a parkban a betlehemi jászol mellett álló adventi koszorún kigyullad az első gyertya. 

     

Polgármesteri köszöntő 
Advent. A szó maga eljövetelt jelent. Nem egy konkrét dátum, hanem egy konkrét időszak. A kis Jézus eljövetelét 

megelőző várakozási idő. Kezdete november vége és december elejére tehető. Pontosabban Szent 

András napjához legközelebbi vasárnappal kezdődik. Négy vasárnapot foglal magába, amelyet szim-

bolikusan az adventi koszorú 4 gyertyája - a hit, a remény, az öröm és szeretet fogalmát jeleníti meg. 
Színei egy kivételével sötétlila. 

 Advent első vasárnapja a számvetés napja: mérlegre téve elsősorban saját cselekedeteinket,  

 embertársainkhoz fűződő viszonyainkat, életünk számos megnyilvánulásait. A várakozás idejé- 

 nek kezdete. Hitünk kifejezésének - a jó, az alkotó élet értelmének, megjelenítésének ideje.  

 Keresztény kultúrában az adventi időszak a legcsendesebb karácsonyi ünnep. Ezen  

időszak hagyományai szerint kezdetét veszi a böjt, amikor nem lehetett 

esküdni, lakomákat rendezni, hangoskodó vigadalmakat tartani. 

A második gyertya advent második vasárnapján gyullad ki, amely a 

remény megjelenítője. A remény az emberiség egyik legfontosabb 

belső tulajdonságai közé tartozó lelki vágyakozás. A jövő jobbá fordu-

lásának igénye és kifejezése, a továbbélés indikátora. Gyakran szokás 
közhelyként is használni, hogy a "remény hal meg utoljára" kifejezést, 

amely a bizakodás végtelenségének és vágyának a tudattalan tudatosu-

lása: az Örök élet reménye. folytatás a 3. oldalon  

XIX. évfolyam 5-6. szám 2017. december 18. 

Csépai Napló 
Közéleti  lap  
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 2017. október 

18-án, november 14-én és november 22-én ülésezett. 

Elfogadta 16/2017. (XI.23) rendeletét a természetben nyújtott 

szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól. 

(1) A képviselő-testület szociális célú tűzifa támogatást nyújthat 

Csépa község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, 
bérlőjének, szívességi lakáshasználójának a téli fűtéssel kapcsola-

tos kiadásai mérsékléséhez, amennyiben az alábbi feltételeknek 

együttesen megfelel: 

a) rendelkezik tűzifa elégetéséhez szükséges tüzelő-berende-

zéssel, 

b) a kérelmező háztartásában az egy főre eső jövedelem nem 

haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

400 %-át. 

(2) Lakóingatlanonként csak egy kérelmező részére állapítható 

meg a támogatás. 

(3) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2017. decem-
ber 7 napjáig nyújtható be. 

(4) A támogatás mennyisége háztartásonként legalább 1 m3 és leg-

feljebb 2 m3 lehet. 

(5) Amennyiben a kérelmező, nem szerepel az önkormányzat szo-

ciális nyilvántartásában, a jogosultságot igazolni kell. 

(6) Csépa Község Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tű-

zifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
 

Rendhagyó évet fogunk magunk mögött tudni. Belügyminiszté-

rium pályázat keretén belül 202 erdei m3 keménylombos tűzifát 

nyert Csépa .Község Önkormányzata. 

A rendes állami tűzifa támogatáson kívül pótlólagos 120 m3 fát 
Cegléd Közútkezelőtől megrendeltünk. A közútkezelőtől az aláírt 

szerződést várjuk.  
 

Csépa Községi Önkormányzat 14/2017.(XI.22.) rendelete a 

szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyúj-

tott támogatásokról, valamint a személyes gondoskodásról 

szóló 7/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására: 
 

„A támogatás Csépa község közigazgatási területén elhelyezkedő 

elhanyagolt, gondozatlan ingatlanon lévő romos épület elbontá-

sára, romeltakarításra, a mindenkori lakhatás biztosítása céljá-

ból, az esetleges életveszély elhárítására igényelhető és az ezzel 

kapcsolatos költségekre."……. 
 „A támogatás kifizetésének feltétele, hogy az arra jogosult a tá-

mogatással érintett ingatlanon lévő romos épületet igazolt módon 

elbontotta és a rom eltakarítása illetve az életveszély elhárítása 

megtörtént. A bontási és romeltakarítási munka elvégzését hely-

színi szemle keretében a Közös Önkormányzati Hivatal ellen-

őrzi.” 
 

Lakóingatlanonként csak egy kérelmező részére állapítható meg a 

támogatás. 
 

18/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 

2017. évi költségvetéséről szóló  1/2017. (II.24.) önkormányzati 
rendelet módosításáról az alábbi számadatokkal fogadta el a tes-

tület: 

474 397 E Ft  Költségvetési bevétel 

474 397 E Ft  Költségvetési kiadás 

Költségvetési rendeletünkben mind a bevételek, mind a kiadások 

felhasználása időarányosan történik. 

A Vackor Művészeti Óvoda feladat-ellátásáról szóló tájékozatót 
tudomásul vette, és elismeri az intézményben dolgozók szakmai 

munkáját. A tájékoztató célja, hogy önkormányzat is kapjon át-

fogó képet az intézmény éves működéséről, az intézményben dol-

gozók feladatairól és az intézménybe járó óvodásokra és családjára 

vonatkozó informá-

ciókról. Ez évben pe-

dagógiai szakmai el-

lenőrzés is zajlott az 

intézményben, mely 

pozitív véleménye-
zéssel zárult. Örven-

detes, hogy nem 

csökken az óvodai 

létszám, 78 gyerek 

jár az óvodába. Ok-

tató-nevelő tevé-

kenységük során a 

szülőkkel való 

együttműködés ta-

pasztalható. 2018. 

évben az óvoda épü-
letében bölcsőde ki-

alakítására kerül sor, 

ahol 7 fő második életévét betöltött kisgyermekről tudnak gondos-

kodni. 
 

A testület megtárgyalta és elfogadja a Végső Nyugalom Kegyeleti 

és Szolgáltató Kft. tevékenységéről szóló beszámolót. 

Határozatában rögzítette, hogy az üzemeltetőnek feladatai ellátása 

során a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítania: 

- a temetőkapu nyitására, zárására  

- a ravatalozó rendszeres takarítására, tisztántartására és belső 

rendjére 
- a ravatalozó és a halott hűtő felszerelési és berendezési 

tárgyainak rendszeres karbantartására, javítására, az 

elhasználódott berendezési tárgyak, ravatalozási kellékek, 

díszek pótlására. 
 

A Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóság beszámolt 2016. évi 

munkájáról. Pár évvel ezelőtt néhány balesetről beszéltünk, 

tűzesetek csökkentek az OTSZ-előírásait betartó 

magánszemélyek, gazdálkodók pozitív hozzáállásának 

eredményeként. A műszaki mentések száma megnövekedett. 

Közel 140 műszaki mentés, 104 tűzesethez az arány. 2 m2 avar tűz 

gyakorlatilag ugyanúgy van dokumentálva, mint a legnagyobb 
esemény. Viharos szél, olyan eső, ami tönkreteszi a 

gépjárműveket, fákat csavar ki. Megindult a propaganda a 

lakosság tűzgyújtás veszélyére való figyelmeztetéssel. Kérték, a 

nyári fesztiválok időpontjának meghatározása előtt az időjárás 

előrejelzést nézzék meg. Egy vihar kapcsán 24 óra alatt 30 káreset 

volt.  

A területünkön jelzett időszakban 44 műszaki mentés volt. A 442-

es út veszélyes szakasz.  
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

közszolgáltatási szerződést változatlan adattartalommal jóvá-

hagyta az önkormányzat: a Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgaz-
dálkodási Korlátolt Felelősségű Társasággal (6065 Lakitelek, Szé-

chenyi krt. 48 látja el továbbra is településünkön a szennyvíz szip-

pantási tevékenységet. 
 

2018. évben a Tiszazugi Árvízi Emléktúrát rendez Csépa Önkor-

mányzata, melyre a szervezés megkezdődött. 
 

Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete minden ingat-

lanra az idén is juttat el karácsonyi csomagot, kellemes ünnepeket 

kívánva. 

Berényi Veronika  

kirendeltségvezető 

  

ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

Születés: 

Jónás Szebasztián  
an: Lakatos Georgina 

Szvoboda László  

an: Szőke Éva 

 

Haláleset 

Mátyus László György 68 év 
Egedi Pál  77 év 

Velő Józsefné  86 év 

Hajdú Attila  52 év 

Szűcs Ferenc  76 év 

Horpácsi Jánosné  73 év 

Hegedűs Bálint  57 év 
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A harmadik gyertya az öröm szimbóluma. Színét tekintve rózsaszín. 
Azon öröm megjelenítése, amely azt fejezi ki, hogy az Úr eljövetele már 

nagyon közel van. Adventi szokások egyike a Szentcsalád járás, amikor 

az ismerősök meglátogatják egymást, és egyházi, vallási tartalmú képek-

kel ajándékozzák meg a háziakat. Ezen időszak egybeesik Szent József és 

Szűz Mária Betlehembe érkezésével szállást keresve. Ebből az időszakból 

származik a betlehemes népszokás, amely napjainkban már nem minden-

hol gyakorlat. Célja a hagyományokat tisztelő formában hirdetni a kis Jé-

zus születésének közelségét.  

A negyedik gyertya a szeretet jelképe. A szeretet talán a legfontosabb és 
legbensőségesebb emberi érzés, amely a közösségekben élő emberek egy-

máshoz tartozásának, viszonyának elengedhetetlen erkölcsi módja. Mai 

életünkben különös jelenőséggel bír e fogalom, hiszen nap mint nap ta-

pasztaljuk és elszenvedjük ennek hiányát. Adni és kapni. Ez a dolog lé-

nyege és a sorrend igen fontos. Amíg szeretet vesz körül bennünket, nem 

is gondolunk bele, hogy a hiánya milyen lelki fájdalmat tud okozni. Sá-

fárkodjunk hát jól ezzel az ingyen adható ajándékkal, és minél többször - 

mindig - éljünk advent üzenetévek és áldásával.  
E rövid egyházi és népszokásokból merített gondolatokkal szeretnék min-

den család otthonába hitet, reményt, örömet és a szeretetet közvetíteni. A 

karácsonyi időszak várakozása és annak meghitt beteljesülése járja át gon-

dolkodásunkat, formálja egymáshoz fűződő viszonyainkat. Közhellyel 

élve annyi szeretni is, mint gyűlölködni. Akkor inkább egymáshoz köze-

ledve egymást megértve, segítve készüljünk Karácsony Ünnepére. 

  

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és magam nevében kívánok minden  
Családnak, Lakosnak meghitt, békés, boldog Karácsonyt, a közelgő évfordulóhoz 2018-hoz erőt,  

egészséget és eredményekben gazdag Boldog Új Esztendőt! 
Fialka György polgármester 

56-os megemlékezés 

Csépa Községi Önkormányzat az1956-os nemzeti ünnep méltó megünneplésére hívta a község lakosságát a Hősök emlékparkjában 

2016-ban emelt kopjafához. A Himnusz elhangzását követően a Petőfi Sándor Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak a kor történelmi 

eseményeit idéző megemlékezése következett. Pathó Gyula evangélikus lelkész kortörténeti gondolatai, majd imája után koszorúzással 

és a Szózattal zárult az ünnepi megemlékezés. 

             

Idősek napja 2017. 
Az Életet az Éveknek Alapítvány és a Vöröskereszt helyi szervezete Csépa Községi Önkormányzat támogatásával idősek napjára hívta 

a 65 év feletti lakosokat 2017. október 13. Helyszín: Csépa Művelődési Ház 

Köszöntőt mondott Fialka György polgármester. 

Ezt követően a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak műsora, majd a Mosoly Klub énekkarának előadása következett. 

Véradók kitüntetésével folytatódott a program: 

Polovics Sándor, Maródiné Erdősi Katalin és Siposné Lantos Éva részesültek elismerésben. 

Az Önkormányzati Konyha dolgozói készítették az ízletes ünnepi ételt.  

 
Fialka György polgármester köszönti Dr. Beer Miklós váci püspököt 
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Emléktábla avatás és könyvbemutató 

Csépa közössége számára fontos alkalom volt ez a nap. Kettős ün-
nepség, emléktábla avatás és könyvbemutató. Emlékezés előde-

inkre, példaképek felmutatása községünk múltjából. 

Szászi Kovách Albert emléktáblájának leleplezésére került sor: 

2017. október 10-én Csépán a Béke utca 160. – Posta épületén. 

Minden közösség számára fontos, hogy legyenek példaképei, 

akikre föltekinthet, akiknek élete sokak számára zsinórmérték le-

het. Ilyen embereket lehet találni a legtöbb közösség múltjában is, 

nemcsak jelenében. Gond inkább akkor van, ha generációváltáskor 

egy-egy ilyen ember munkássága elfelejtődik. Csépa lakossága is 

elfelejtette szászi Kovách Albertet, sírja is eltűnt az elmúlt évszá-

zad alatt, de az idén, halálának 110. évfordulóján szeretné vissza-

hozni ebből a felejtésből és emléktábla állítással nemcsak megörö-
kíteni emlékét, hanem életét példának állítani napjaink és az utá-

nunk jövő nemzedékek elé. Hiszen Kovách Albert élete és mun-

kássága példát mutat – főleg a fiatalok számára – a tanulásra és az 

állandó önképzésre, ahogy kiváló amatőr régésszé, népnyelv- és 

néprajzkutatóvá képezte magát, példát mutat a hűségre hite és egy-

háza iránt, ahogyan egyházfelügyelőként szolgálta evangélikus 

egyházát, majd a csépai egyesült protestáns egyházat. Példát mutat 

’48-as nemzetőrként és honvédként az áldozatvállalásra a nemzet 

szabadságáért. A modernizálódó, polgárosodó években vállalta a 

mindennapi szolgálatot: ő volt Csépa első postamestere. Örü-

lünk, hogy a Magyar Posta vezetői és helyi dolgozói támogatták 
emléktábla állítási kérésünket, köszönjük támogatásukat.  

Ezen ünnepségnek az előkészítésében és megvalósításában a 

csépai önkormányzat mellett nagy szerepe volt Barna Gábor nép-

rajzkutató, egyetemi tanárnak, Csetényi Mihályné, Molnár Amália 

nyugalmazott tanárnőnek, helytörténeti kutatónak, aki Kovách 
Albert életének és munkásságának adatait kikutatta, feltárta publi-

kációit és 15 évvel ezelőtt egy hatalmas munkában összegezte. 

Máig fáradhatatlanul kutatja községünk távolabbi és közelebbi 

múltját. 

A 110 éve elhunyt szászi Kovách Albert ’48-as ’ honvéd, evangé-

likus egyházfelügyelő, a Tiszazugi Archeológiai Magántársulat 

alapító titkára, Csépa első postamestere Emléktáblájának leleple-

zésénél jelen volt: 

Nagytiszteletű Lázár Zsolt evangélikus esperes 

Hubert Gabriellát, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazga-

tója és 

Ritoók Ágnest, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tárának 
igazgatója 

Az emléktáblánál koszorút helyezett el 

Csépa Község Önkormányzata nevében: Fialka György polgár-

mester és Szabó Károlyné képviselő, 

a Magyar Nemzeti Múzeum nevében dr. Ritoók Ágnes, 

a kunszentmártoni múzeum nevében Hegedűs Krisztián igazgató 

helyettes, 

a posta nevében Borsos Ibolya körzeti postavezető asszony és 

Kecskés Józsefné. 

Ezt követően nagytiszteletű Lázár Zsolt, a Nyugat-Békési egyház-

megye esperese szólt, majd szászi Kovách Albertért, az egykori és 
mai csépai evangélikusokért, minden jelenlévőért mondott egy rö-

vid imát. 

Az ünnepség a Nagykunsági Református Egyházmegye esperesé-

nek, Koncz Tibornak ünnepi gondolataival zárult. 

   

Az alábbiakban Borsos Ibolya körzeti postavezető asszony köszöntőjét, posta-történeti visszatekintését olvashatják: 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Megtiszteltetés számomra, hogy Önökkel 

együtt vehetek részt szászi Kováts Albert 

halálának 110. évfordulója alkalmából 

emelt emléktábla avatásán.  

Különös jelentőséget ad ennek a megemlé-

kezésnek, hogy idén egy országos postaju-

bileumot is ünneplünk. 150 évvel ezelőtt, 

1867-ben, a kiegyezés esztendejében vált 
ki a magyarországi postahálózat az osztrák 

császári posta irányítása alól, és alakult ön-

álló nemzeti szolgáltatóvá, Magyar Királyi 

Posta néven.  

A posta nagyon régi intézmény. Kétezer 

évvel ezelőtt a római birodalom területén  

már működött központi postahálózat, bár 

az még nem a mai értelemben vett posta 

volt, mert csak a birodalom irányítását 

szolgálta. Viszont ebből az időből szárma-

zik a posta szó, amit a rómaiaktól vett át a 
világ, köztük mi is. 
 

Itt, a Kárpát-medencében jóval később 

épült ki a postahálózat. Mátyás király volt 

az első, aki az 1400-as évek közepén 

kocsipostát állíttatott fel személy- és cso-

magszállításra, de csak néhány főbb útvo-

nalon, például Buda és Bécs között. Kocs 

községben gyártottak hozzá könnyű utazó-

szekereket, amelyek Európa-szerte híressé 

váltak. A falu nevéből származik a kocsi s 
zó, amit tőlünk vett át a világ. Különféle ki-

ejtéssel, de máig őrzi számos európai nyelv 

a kocsi szót.  

Itt az Alföldön sokáig nehezítette a posta 

elterjedését, hogy nem voltak jól járható 

utak. A török időkben például Szeged és 

Buda között szegedi marhakereskedők hoz-

ták-vitték a szultáni udvar hivatalos leve-

leit. A vizes-nádas-mocsaras Alföldön csak 

ők ismerték a járható utakat.  

A fő útvonalakon Mária Terézia óta menet-
rend szerint jártak postakocsik, amiket de-

lizsánsznak hívtak, és nemcsak küldemé-

nyeket, de utasokat is szállítottak. A kocsis 
kürtszóval jelezte a postakocsi érkezését. 
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Az utasok lóváltó állomásokon pihentek. 

Ha este lett, ott töltötték az éjszakát, 

ugyanis az utazás a távoli végpontok között 

több napig tartott.  

Budáról Bécsbe például vasárnap reggel in-

dult a postakocsi, és csak kedden délben ért 

oda.  

A postát Bécsből irányították, német nyel-

ven, postamester csak az lehetett, aki néme-

tül tudott.  

A kiegyezés évében, 1867-ben a magyar 
posta végleg kivált az osztrák irányítás alól, 

és Magyar Királyi Posta néven önálló nem-

zeti intézmény lett. Innen kezdve használta 

a magyar nemzeti színeket és a magyar 

nyelvet.  
 

Büszkék vagyunk Puskás Tivadarra, aki a 

telefonközpont megalkotására inspirálta a 

híres amerikai feltalálót, Edisont, megépí-

tette Párizsban a franciák első telefonköz-

pontját, majd fivérével Pesten, később Sze-

geden létesített telefonközpontot és hálóza-

tot.  

Puskás Tivadar ötlete volt a fővárosban 

1893-ban indult telefonhírmondó is, ami a 

rádió megjelenése előtt nagy technikai új-

donságnak számított, és egészen 1925-ig 

működött.  
 

A másik világújdonságot a Magyar Posta 
motorizációja jelentette. 1900-ban Pesten a 

levélgyűjtők - a világon elsőként - motoros 

triciklit, 1904-ben pedig automobilt kaptak 

a munkájukhoz. A járműveket a Magyar 

Királyi Postának Csonka János, szegedi 

születésű mérnök tervezte. Ez volt egyben 

a magyar autógyártás kezdete.  
 

A vasúthálózat fejlődésével a postakocsik-

ról átterelődött az utasforgalom a gyorsabb, 

kényelmesebb vonatokra, majd nemsokára 

a postai küldemények szállítása is átkerült 

a vasútra. A lovas postakocsik és a lóváltó 

állomások elvesztették jelentőségüket. Vi-

déki városokban és községekben azonban 

az 1970-es évekig lófogattal szállították a 

postákról a vasútállomásra a postazsáko-
kat. Az alföldi tanyás vidékeken sokáig 

dolgoztak lovas kézbesítők. Egy utolsó 

hímondójuk még mindig van, Bács-Kiskun 

megyében, Gátér községben.  
 

 

Csépa településen 1869-ben létesült posta 

szászi Kováts Albert vezetésével. Ekkor 

Csépa még Heves megyéhez tartozott. Szá-

szi Kovách Albert 1905-ig látta el a szolgá-

latot. Őt követték:  

lánya Etelka (1919), majd Somodi De-

zsőné, Kovács Lajosné, Gerber Lajosné, 

Dobos Józsefné, Pintér Lászlóné, Harma-

tos Józsefné, Gálik Jánosné, Regner Mó-

nika, és a jelenlegi postavezető Angyalné 

Kocsis Ildikó. 

Egy biztos: az itteni postai dolgozók min-

dig odaadással szolgálták a lakosságot – 
beleértve a postaügynököket, a későbbi 

postavezetőket, felvevőket és kézbesítőket 

is. Közülük a leghosszabb szolgálatot 

szászi Kovách Albert látta el. Köszönet il-

let minden egykori postást, aki valaha az it-

teni postán szolgált, és azokat a kollégákat 

is, akik napjainkban látják el a községben a 

postaszolgálatot.  
 

Az emléktábla avatás alkalmából még egy-

szer szívből köszöntöm a település lakossá-

gát, vezetőit és az itteni postás dolgozókat.  
 

Köszönöm a figyelmüket! 

 

Id. Pintér Lászlóné nyugalmazott postamester köszöntőjét olvashatják: 

 

Köszöntöm a megjelent kedves vendégeket, akik időt, fáradtságot nem kímélve megtisztelték 

és közreműködtek kicsi falunk ünnepségén szászi Kovách Albert emléktábla avatásán! Pintér 

Lászlóné vagyok, a csépai postahivatal legidősebb nyugdíjasa, 19 évig dolgoztam, mint beosz-

tott, 19 évig mint hivatalvezető. Köszönjük Barna Gábor tanár úrnak, lokálpatriótának, aki már 

gyermekkorától kezdve kutatja a múltat szülővárosában, Kunszentmártonban, illetve a Tisza-
zugnak nevezett kis tájegységben is. Szakképzettsége, munkája révén Európai hírnévre tett 

szert. A kutatómunkába másokat is igyekezett bevonni, melynek révén sok értékes anyag ösz-

szegyűlt a múlt homályából. Ennek a gyűjtőmunkának köszönhetően ismerhettük meg szászi 

Kovách Albert Csépa első postamestere gazdag tartalommal teli életét, munkásságát. 

Köszönöm, hogy meghallgattak! 

 

Szászi Kovách Albert élete és munkássága 

Szászi Kovách Albert 1828-ban született Oláh-Sztamorán (Temes 
m.), ahol apja, Kovách Teofil ágostai evangélikus teológiát végzett 

közjegyző volt. Középiskolai tanulmányait Nagybecskereken és 

Losoncon, a jogakadémiát szintén itt végezte. Egy ideig mint pat-

varista a Nógrád megyei szolgabíró mellett működött. 

A szabadságharc alatt nemzetőrként Temerinben harcolt a rácok 

ellen, majd Pesten honvédtüzérnek állott, s végül mint komáromi 

kapituláns a megbízhatatlanok listájára került. 

1848-ban szüleivel Nemes-Csépára költözött kiváltott zálogbirto-

kukra. 16 évig a Coburg-Koháry herceg uradalmaiban gazdatiszt-
ként dolgozott. Atyja halála után végleg hazaköltözött, s az 1869 

tavaszán felállított postahivatalnak ő lett a vezetője, postamestere. 

Érdeklődése, tevékenysége sokirányú volt. Magasszinten, igénye-

sen élte kora vidéki értelmiségének életét. Első időszakban folya-

matosan végezte néprajzi-nyelvészeti gyűjtéseit, melyet az orszá-

gos lap, a Magyar Nyelvőr is közölt. Pl. Gyermekjátékok, A 

kettősbetűk egyszerűsítése, Gazdasági műszók, Mesterműszók, 

Ruhanevek, Vízi madarak nevei, Eke, ökrös szekér, lovas kocsi, 

Tiszai vízimalom, Halászati eszközök, Varga, csizmadia. 1872-77 

között 18 közleménye jelent meg, legtöbb Csépáról. 

A régészet iránti érdeklődését az 1876-ban Budapesten tartott 

nemzetközi ősrégészeti kongresszus keltette fel. 
Még ez évben okt. 12-én Rómer Flóris apát (a régészet atyja) je-

lenlétében Puszta-Istvánházán végeztek ásatást a környék értelmi-

ségei, birtokosai, akik megalakították a Tiszazugi Archeológiai  

Társulatot. Elnöke Széll Farkas kunszentmártoni járásbíró, titkára 
Kovách Albert csépai postamester, múzeumőre Schweiger Lajos 

földbirtokos. Széll Farkas távozása után a tiszaugi br. Fechtig Imre 

lett a társulat elnöke, akinek kastélyában megalakították a társula-

tot, s 1877-től helyt adott a társulat könyvtárának és gyűjteményé-

nek. További tagok: gr. Bolza József tiszakürti birtokos, Elek Sa-

lamon, Eördögh Gyula birtokosok, akik anyagilag és munkásokkal 

is segítették az ásatást. 

A Társulat vidékünkön 1876-1993 között 28 ásatást végzett, me-

lyekről Kovách Albert jegyzőkönyvet, rajzokkal ellátott naplót és 
albumot készített, a leletanyagot a Magyar Nemzeti Múzeumban 

helyezték el. 

Az ásatásokról írott cikkei az Archeológiai Értesítőben, országos 

lapokban is megjelentek. Pl. A tiszazugi lovas sírokról, Őskori 

aranykarika stb. Szinnyei József közli Kovách Albert saját életrajzi 

feljegyzései alapján kéziratos munkáit: Tiszazugi keramika raj-

zokkal, Tiszazugi ásatások csoportosítása. Rajzok: Czompódháti 

urnatemető, A magyarok eredete a babiloni torony építésétől 

kezdve chronológiai táblázatokban, Árpád ezredéves családfája, 

Nemes-Csépa kuriális helység családfája, Árpád honfoglaló hada-

inak hadjárata Anonymus szerint. Oklevél és régi könyvgyűjtemé-

nye volt. Ezek sajnos eltűntek. 
Gyermekei Csépán születtek. Betegsége után 1919-ig Etelka lánya 

végezte a posta vezetését. Géza fia 1869-ben született.  
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Középiskoláját a szarvasi Ágostai Evangélikus Főgimnáziumban 

végezte. 1887-től a Budapesti Egyetemen jogot hallgatott, s vég-

zett. Utána végzettségének megfelelően több munkahelyen dolgo-

zott. Kovách Albert 1907 nov. 27-én elhunyt. Ez alkalomból az 

egyesült protestáns egyház rendkívüli gyűlést tartott, amelyen egy-

házfelügyelőjük érdemeit jegyzőkönyvben rögzítették. 

Kovách Albert eltemetésének napján a temetést funkcionált főtisz-

telendő Petrovics Soma esperes úr 100, azaz egyszáz koronát adott 

át olyan célból, hogy az összeg „Kovách Albert” címen, mint tőke 

szerepeljen, melynek kamata minden év őszén, vagyis halála nap-

jának évfordulóján nov. 27-én valamely, az egyház presbiterei ál-
tal kijelölt szegény evangélikus tanulók felruházására, ill. vala-

mely evangélikus család felsegélyezésére fordítandó legyen. 

Édesapja eltemetéséért fia Szászi Kovách Géza levélben mondott 

köszönetet az egyházközségnek, melynek szövegét a jegyző-

könyvben rögzítették. 

Csépa, 1907. dec. 3. aláírás: hitsorstársa, s kész szolgája Sz. Ko-

vách Géza kir. járásbíró rimaszombati ágostai evangélikus egyház 

presbitere 

1907. dec. 8-án a Gömös-Kishont újság is hírt adott Sz. Kovách 

Géza mély gyászáról. 

Egyházi tevékenysége 
A törökök elvonulása után az 1720-as évek elején a visszatérő ős-

lakosság zöme római katolikus vallású volt, 1738-ban lett önálló 

plébániája a Váci Egyházmegye keretében. 

A kis létszámú evangélikus lakosság elvált Tiszaföldvártól, s a 

szentesi anyaegyházhoz csatlakozott, az alapvető egyházi szolgál-

tatásokat a római katolikus egyház lelkésze végezte: keresztelés, 

esketés, temetés, harangozás. 
A szentszék 1855-ben megkötött konkordátuma, majd az ezt kö-

vető esztergomi tartományi zsinat 1858-ban megtiltotta ezt a szol-

gáltatást. Ez is felgyorsította, hogy minél előbb megszervezzék kis 

egyházukat, ami 1858-ban meg is történt. 

A környékről, főként Tiszasasról beköltöző reformátusok is csat-

lakoztak, összefogtak 1858-ban és 1864-ben felvették az „Ágostai 

és helvét hitvallású egyesült protestáns egyház” nevet. A konflik-

tusok azonban hamarosan jelentkeztek, gyűltek, melyek 1927-ben  

 

elváláshoz vezettek. Ezek után alakult meg a „Csépai evangélikus 

missziói egyház”. 

Édesapja, Kovách Teofil 1863-ban bekövekezett haláláig az egy-

ház felügyelője volt. Kovách Albert hazaköltözése után az Egye-

sült Protestáns Egyház presbitere lett. Hamarosan helyettes felü-

gyelővé, iskolaszéki elnökké, majd 1878-ban felügyelővé válasz-

tották, mely tisztséget 1907-ben bekövetkezett haláláig betöltötte. 

Gyűléseikről, megbeszéléseikről 1865-től kezdve jegyzőkönyvet 

vezettek. Ő maga röviden megírta az evangélikus egyház történe-

tét. A helyi gyülekezetben végzett munkájáról, a működése alatt 

keletkezett iratok, levelezései tájékoztatnak. Mindezekből képet 
kapunk egyéniségéről, igényességéről, egyházával szemben érzett 

felelősségéről, hihetetlen munkabírásáról. Az anyaegyház vezetői 

több esetben nyilatkoznak elismerően felügyelői munkájáról, em-

beriességéről, tekintélyéről. Kérik, hogy mindenre figyeljen, se-

gítse, irányítsa a tisztségviselők, az egyházközösség munkáját. 

Pl. nagy gonddal szervezte, sokat levelezett az iskolai oktatás ér-

dekében. 

A rossz állapotú protestáns egyházi épület felújítása helyett – szű-

kös anyagi helyzetük ellenére – az új építése mellett döntöttek. 

Gyűjtésbe kezdtek, melyhez őfelsége Ferenc József magyar király 

is 150 Ft-ot adományozott. A többségi római katolikus lakosok kö-

zül is sokan adakoztak (Lásd: jegyzőkönyv). 
Az építés megszervezése, lebonyolítása Kovách Albert egyházfe-

lügyelőre hárult. A templom, az iskola, a lakás avatására 1889-ben 

került sor, melyen az ökonómia jegyében a római katolikus lako-

sok közül is sokan részt vettek. 

Kovách Albert jelentősége 

Az első csépai postamester, Kovách Albert 110 éve hunyt el. Élete 
és munkássága tipikus példája a reformkorban nemzeti eszmékért 

lelkesedő, a hazáért fegyvert fogni kész, a hazai tudományok fej-

lődéséért is aktívan tevékenykedő kisnemesi, értelmiségi alakjá-

nak. Hű és elkötelezett világi vezetője evangélikus egyházának, 

annak gyarapodását, főleg a gyermekek iskoláztatását tartotta fon-

tosnak. Csépa és a Tiszazug vonatkozásában az első nyelvészként, 

az első néprajzkutatóként és az első régészként említhetjük őt. Pél-

damutató életére 2017 őszétől emléktábla állításával tisztelgünk. 

Csetényi Mihályné

Könyvbemutató a Művelődési Ház kistermében 

A kunszentmártoni járás, a Tiszazug települései közül talán Csépa község múltjával, közelmúltjával foglal-
kozik a legtöbb kiadvány. A sort Botka János községtörténeti kötete nyitotta meg. Ezt követte kismonográ-

fiája a csépai szőlőtermesztés néprajzáról. 1982-ben látott napvilágot a Barna Gábor által szerkesztett hatal-

mas, két kötetes néprajzi tanulmánykötet. Hosszú évtizedek kutatómunkájából válogatott 2014-ben kiadott 

könyvébe Csetényi Mihályné, aki a Mozaikok Csépa történetéből című munkájában elsősorban a település 

vallási életéről és különösen a bencés obláták / terület, tartomány/tevékenységéről írt. 2015-ben jelent meg 

Fekete János főtisztelendő úrnak a csépai plébánia történetét a plébániai iratok tükrében bemutató kötete. 
2016-ban adta ki Barna Gábor Mészáros Mihályról, a csépai halottlátóról szóló antológiáját, amellyel Csépa 

község múlt századfordulón messze földön híres alakjának és az őt meglátogató Tömörkény Istvánnak állí-

tott emléket. E két utóbbi könyv bemutatója nyár elején volt. Most pedig örülhetünk a csépai evangélikus 

és egyesült protestáns egyház történetéről szóló könyv megjelenésének. 

Csépán mára  –  mondhatjuk  –  megszűnt az evangélikus hitélet. A szórványok 

szórványában az evangélikusok eltűntek. Mégis nagyon köszönjük, hogy nagytisz-

teletű Pathó Gyula tiszaföldvári lelkész úr gyakori vendég községi ünnepeinken, 

nagy erőfeszítések árán tartja fenn az evangélikus egyház templomát, épületét. Neki is, valamint Hubert Gab-

riella igazgató asszonynak és Czenthe Miklós levéltárigazgató úrnak is köszönjük, hogy az evangélikus gyüle-

kezet iratanyaga most már biztonságban, az Evangélikus Országos Levéltárban van. 

Oda került Csák Ernő evangélikus missziói lelkész egyháztörténeti kézirata is, amit most, 2017-ben, a reformá-
ció 500. emlékévében Barna Gábor néprajzkutató, a szegedi egyetem tanára forráskiadványként közrebocsátott. 

Czenthe Miklós, az Evangélikus Országos Levéltár igazgatója mutatta be nekünk ezt a könyvet, s a könyvön 

keresztül a csépai evangélikus, egyesült protestáns egyházközség történetét, életét. 

Ezt követően Barna Gábor tanár úr, röviden szólt a könyv szerzőjéről, a sajátos sorsú evangélikus lelkészről, 

Csák Ernőről. 

Összeállította: Kovácsné Németh Mária 
Fotók: Kovács Sándor  

 
Barna Gábor 

 
Czenthe Miklós 
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ÓVODAI HÍREK 

Egészséghét az óvodában 

A csépai óvodások, immár sokadik alkalommal vehettek részt az 

óvodában megrendezett egészségnapokon. Az egészség, az egész-

séges életmód egyébként is kiemelt figyelmet kap az intézmény-

ben: fontos feladatának tartja az óvoda nevelőtestülete, hogy már 
egészen kisgyer-

mekkorban kiala-

kuljon a gyere-

kekben az egész-

ségtudatosság és 

ennek fontossága. 

Mi óvónők színes 

programokkal 

igyekeztünk ösz-

tönözni a gyere-

keket és a szülő-
ket ezen a héten.  

A kedd délelőtti 

lehetőségek kö-

zött szerepelt a 

teakóstolás, és 

barkácsolás. 

Szorgos kezek ál-

tal, nagyon szép, és kreatív alkotások készültek zöldségekből, gyü-

mölcsökből. A csoportokban a szülők is aktívan részt vettek, hogy 

valóban az egészségről szólhasson ez a nap.  

A gyermekek nagy kedvence volt, az idén is megrendezett szerdai 

vetélkedősorozat, mely több szálon futott a szülőket is bevonva.  
Szülőkkel együtt különböző helyszíneket járhattak be a gyerme-

kek. Lehetett tököt gurítani, kincset keresni kukoricában, libát 

tömni. Lehetett várat építeni, almát hordani mesepárnával. Ügyes-

ségi verseny is volt: „mocsárjárás”, illetve labdajátékban is meg- 

mutathatták rátermettségüket az óvodások. Ezen a napon a mozgás 

fontosságát is hangsúlyozták ezzel az óvónők; éppen ezért játékos 

sor- és ügyességi versenyeken is részt vehettek a gyerekek.  

Csütörtökön a hagyományoknak megfelelően az első osztályosok, 

és a nagycsoportos óvodások vetélkedhettek egymással. Labirin-

tusos játék, sorverseny, gyümölcskóstolás színesítették a progra-

mot.  

Ebben az évben is meghirdettük a rajzpályázatot. Csoportonként 

több rajz is elkészült, melyeket a volt nyugdíjas pedagógusok, ven-

dégek zsűriztek. Oklevéllel, szebbnél szebb könyvekkel, színezők-

kel jutalmazták a gyermekeket.  

A hét zárásaként az óvó nénik játéka mulatatta a nézőközönséget. 
Egy kedves mesejátékot adtunk elő: ” A fogfájós télapó „  történe-

tével kedveskedtünk a kicsiknek. Az egészséges életmódra nevelés 

a mi óvodánkban kiemelt jelentőséggel bír, mint azt a programja-

ink is mutatják. Minden évben nagy lelkesedéssel, és új ötletekkel 

készülünk az egészségnevelési hétre a gyermekek, a szülők és a 

kedves vendégek nagy örömére. 

Lakatos Tímea óvónő 

 
Sokszínű élményekben gazdag, eseményekben, látniva-

lókban volt része annak, aki részt vett az óvoda egészség-

nevelési hetének rendezvényein.  

Szakmailag, módszertanilag sokat tanulhattak a vendégek, 

a szülők, hogyan segíthetik, taníthatják gyermekeiket bi-
zonyos ismeretek megszerzésére, elsajátítására.  

Látható volt, hogy az óvoda dolgozói részéről mennyi ter-

vező-, szervező munka előzte meg ezt a program soroza-

tot. 

Az első nap a közös munka, az alkotás élménye jelentett 

igazi örömet, látva a saját kezük munkáját. 

A sportnap a sokirányú mozgás élménye; az ügyesség, a 

leleményesség, a feladatok minél jobb teljesítése érdeké-

ben - igazi versengés volt. Gyakorolni kellett a labdakeze-

lés technikáját, az egyensúly és a térérzékelést stb. 

Jó volt látni, hogy milyen komolyan küzdöttek a nagycso-
portosok és az első osztályosok az egészségmegőrzéssel 

kapcsolatos vetélkedőjük során.   

Mindezek a programok az óvoda „művészeti” jellegének megfelelően: tájegységünk, falunk helyismeretének jegyében zajlottak.  

Az ovisok sétáik során megismerték az őszi évszak szépségeit, értékeit. Ennek felhasználását láttuk a mindennapok során, a hagyomá-

nyosan elkészített „művészeti” alkotásaikban és a rajzversenyre készített munkáikban is.  

Remélem, hogy mindezek maradandó, szép emlékként élnek a kisgyermekekben és szüleikben, és ezt a szellemet viszik tovább későbbi 

életükben is, egészségük megőrzése és szabadidejük hasznos és tartalmas eltöltése érdekében. 

Csetényi Mihályné 

ny. tanárnő 
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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. 

 Október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk iskolai ünnepség keretében. 

 Október 9-én a 7. és 8. osztályosok számára Pályaválasztási Tanácsadást szervezett iskolánkban a megyei szakszolgálat. 

 Október 27-én tartottuk „Egészségnap” rendezvényünket. A gyerekek forgószínpad-szerűen osztályonként különféle előadáso-

kat, tájékoztatókat hallgathattak, illetve különféle vetélkedőkön, programokon vehettek részt. A napot jó hangulatú eredmény-

hirdetéssel zártuk, ahol egészséges ajándékokat kaptak az osztályok. Ezúton is megköszönjük a Csépai Konyha 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 pálya-

választási szülői értekezlet, ahol a középiskolák delegált tanárai, szakoktatói segítették tanulóinkat a döntésben. 

 1956-os forradalom és szabadságharcról Önkormányzati és iskolai keretek között emlékeztünk meg a 2016-ban emelt kopjafánál. 

 November 13-án több felsős tanuló Szövegértés versenyen, november 24-én néhány 8. osztályos tanulónk Elsősegélynyújtó 

Versenyen vett részt. Mindkét verseny Kunszentmártonban került megrendezésre. Utóbbin a csapat 3. helyezést ért el. 

 Kunszentmártonban a körzeti szövegértési versenyen iskolánk tanulói közül a korcsoportonkénti kategóriákban Mészáros Bor-

bála 8. osztályos tanuló 3. helyezést, Őze Anasztázia 7. osztályos tanuló 3. helyezést ért el. 

 December 1-jén tartottuk a már hagyománnyá váló Műsoros Estünket, melyen nagy sikert arattak tanulóink a betanult kis jele-

netekkel, táncokkal. Köszönjük a Művelődési Ház vezetőségének, hogy a próbákra és az előadásra is rendelkezésünkre bocsátotta 

a termeket. Tanulóink tanáraikkal együtt igen sokat készülnek egy-egy ilyen előadásra, örömmel szerepelnek, mindig nagyon 
várják már, hogy megmutathassák magukat szüleiknek, ismerőseiknek.  

 December 4-én a Művelődési Ház szervezésében megérkezett hozzánk a Télapó. A kedves kis műsor mellett Télapó bácsi még 

azt is vállalta, hogy tanulóinknak kiossza a csomagokat.  

 December 8-án iskolánk 50 tanulója ellátogathatott a Fővárosi Nagycirkusz ünnepi előadására. A programra csak az útiköltséget 

kellett a szülőknek fizetniük, maga az előadás egy pályázat keretében ingyenes volt. Nagy élményt jelentett ez a gyerekeknek, 

hiszen sokan még nem jártak Budapesten sem. 

 Az idei Családi Napot december 19-én délután tartjuk a kedves szülők bevonásával. Ilyenkor tanulóink és pedagógusaink a 

szülőkkel együtt különböző kreatív alkotásokat, ajándéktárgyakat készíthetnek a közelgő ünnepekre. 14-től 15 óráig az alsós, 

15-től 16 óráig a felsős tanulók szüleit, hozzátartozóit várjuk egy közös barkácsolásra.  

 December 20-án lesznek iskolánkban a hangszer és ének vizsgák. 

 A téli szünet előtti utolsó napon, december 22-én tartjuk a Művelődési Házban az iskolai karácsonyi műsorunkat. Az eddigi 
hagyományainktól eltérően idén nem csak az első osztályosok fognak szerepelni, hanem minden osztályból készülnek tanulók. 

Szeretettel várjuk a kedves szülőket, érdeklődőket, akik kíváncsiak gyermekük előadására. 

 A téli szünet utáni első tanítási nap: 2018. január 3. (szerda, „A” - hét)  

 A 2017-es év utolsó lapszámában szeretnénk megköszönni mindenkinek, 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! 

Előző számunkban a hitoktató megnevezése téves volt. A 2017/18-as tanévben Papp Erzsébet a hitoktató. 

                                                                Otrosinka Ferencné  

tagintézmény vezető

  

A Csépai Napló előző számában sajnos az egyik munkatársunk lemaradt az óvodai 

dolgozók csoportképéről. Az élet azóta úgy hozta, hogy Hérán Imréné, már - saját 

döntése alapján - nem dolgozik az óvodában. Eddigi munkáját köszönjük!  

Helyébe Tóth Edit lép, aki hamarosan szakképzett dajkaként látja majd el feladatait.
  

Havrilla Sándorné óvodavezető 

 

Megjött a Mikulás 

Köszönjük a kedves Mikulás önzetlen támogatását! 
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MŰSOROS EST  

  

  

  

  

8. osztály – Rómeó és Júlia másképp 

 

7. osztály – Hóferike és a 7 törpe igaz története 

 

6. osztály – Matróztánc 

 

5. osztály – Törpetánc 

 

4. osztály – A pletykás asszonyok 

 

3. osztály – Egérkaland 

 

2. osztály – Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack 

 

1. osztály – Zenés mondókák 

 SAKK HÍREK 

Márton kupa sakkverseny Kunszentmárton 

Serdülő 1: 1. Túri Márk, 2. Szanda Tibor, 3. Cseh László 

Serdülő 2: 1. Sárközi Soma, 2. Oberna Dominik 
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EGYHÁZI HÍREK 

 
Újabb Püspök a településünkön! 

Püspöki áldással indultunk el a betlehemi éjszakába! 

Most segíts meg, Mária!  

 

Most, a jelenben légy segítségünkre, Szűzanyánk! A most-ban, a jelenben dől el minden. A jelen pillanatunkkal ugyanis ítéle-

tünket írjuk. A jelen pillanatban benne van az üdvösség, de a kárhozat lehetősége is. A pillanatban megélt vagy meg nem élt érték, az 

elmulasztott lehetőség halálunk órájában sokat fog számítani. A jelen és halálunk pillanata titokzatos kapcsolatban vannak egymással. 

Az Üdvözlégy Máriában is erre kérjük a Magyarok Nagyasszonyát: „Imádkozzál érettünk most és halálunk óráján!” Két sorsdöntő 

pillanat a most és halálunk órája. Életünk legfontosabb eseményéről van szó. Sokszor a holnap, a jövő aggaszt minket a legjobban, 

pedig az örökkévalóság szempontjából a jelen és halálunk pillanatában dől el minden. Ami megtörtént a jelenben, azt már nem lehet 
meg nem történtté tenni. Rákerül az idő futószalagjára, és hátraviszi a múltba.  Ezért fohászkodunk így a Boldogságos Szűzanyához: 

„Most segíts meg, Mária!” A jelenben, most légy segítségünkre, hogy a múltunk, életünk története tele legyen értékkel! Így, Isten 

irgalmában bízva remélhetjük a boldog utolsó pillanat kegyelmét.  

Százezrek jönnek, mennek, templomba vagy éppen maradnak otthon, keresik örömüket, boldogságukat. Mindenki hordozza 

lelkében, szívében megfogalmazott egyéni vagy település szintjén, a nemzet egészére vonatkozó kéréseit. Ez így van rendjén, de mégis 

az a legszebb kérő ima ezekben a napokban advent elején, ha azt merjük kérni Istentől, amit ő akar adni nekünk. Nekünk, embereknek 

egyre inkább erre kell nyitottá válnia: a jelen pillanat Isten adta nagy lehetőségeire, hogy újból olyan gyermekei lehessünk, akikre rá 

meri bízni fia születését, nevelgetését, „emberré faragását”! Keserűen tapasztalhattuk már – nem is olyan régen –, a történelem napjait 

személve-hogy hová jutunk, ha Isten nélkül mi kezdünk el gondoskodni önmagunkról.  

Isten atyai jóságának lehettünk részesei most is és a múltban is, amikor DR. Pintér Gábor Nuncius-érsek úr látogatott meg 

bennünket és most advent első vasárnapján egyházmegyénk főpásztora, Dr. Beer Miklós Püspök jelenlétével, bátorító szavaival indított 

az idei év Ádventjének útjára. Isten gondoskodik népéről, rólunk, rólatok! Krisztussal, az apostol utóddal indulhatunk el, Máriával 
karöltve a titkok estéjébe belemerülve, ebben az évben új formában és új lehetőségegekkel, advent első vasárnapján, hogy olyan Kará-

csonyunk legyen, amelyben valóban megszületik Jézus, a Kisded, a GYERMEK, az ÉLET. Szülessen meg mindnyájunkban egy új élet, 

egy szebb élet utáni vágy, amelyet tovább munkálva egy szebb jövőt teremthetünk a jövendő nemzedéknek, gyermekeinknek, unoká-

inknak! 

Az Isten Anyja, a Magyarok Nagyasszonya nem vette le gondját rólunk, és nem is fogja levenni, ha gyakran imádkozzuk: 

„Most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas Szűzanya, keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad! Hol már ember nem segíthet, a te 

erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy! 

Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya! Ámen.” 

Kegyelmekben gazdag ádventi időszakot, karácsonyi készületet kívánok minden kedves Testvéremnek!   

Az Úr legkisebb szolgája András atya 

 

Karácsonyi Miserend:  

 

Tiszaug:   

dec. 24-én, este 6 óra dec.25-én de. 11 óra 

Szelevényben:  

dec. 24-én, este 9 óra dec.25-én de. 8 óra 

Csépa:    

dec. 24-én, Éjfélkor dec.25-én de. 9,30 óra 

 

 
 
 
 

 
Hálaadás 2017.december 31-én Szelevényben 3 órakor és Csépán délután 4 órakor! 

Újév napján 2018. január 1-én Istenanyaságának főünnepén Vasárnapi Miserend!  Szelevény 8, Csépa 9,30 és Ti-
szaug.11kor! 

Az Úr felkent, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, minden rám bízottnak, imádsággal András atya 
  

 
A szelevényi Jézus szíve templomban Dr. Beer Miklós püspök,  

Pánczél Ferenc polgármester és Antal András diakónus atya 
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ÉLETKÉPEK 

  

  

  

  

  



 

 

 
 

 

12:00 A Petőfi Sándor Általános Iskola Karácsonyi Ünnepsége  

13:00  Kézműves foglalkozás  

 A Vackor Művészeti Óvoda pedagógusaival karácsonyfadíszek, adventi  

 koszorúk, díszek készítése, arcfestés, lufihajtogatás a kisteremben. 

 Mézeskalács sütés és díszítés a Barátság Klub és a Tiszazugi Természetbarátok  

 Turisztikai Egyesülete tagjaival. 

 A községi Karácsonyfa feldíszítése a parkban. 

 Közben: 14:30 karácsonyi filmvetítés a kisteremben /igény esetén/ 

16:00 Fialka György polgármester köszönti az összegyűlteket 

16:20 Betlehemi játék a Mosolyklub előadásában 

17:00 A kunszentmártoni fúvószenekar karácsonyi koncertje 

 Karácsonyi és más népszerű dallamok. 

18:00 Antal András diakónus ünnepi gondolatai 

 Az ünnepi fények és a negyedik Adventi gyertya felkapcsolása, forralt bor,  

 mézeskalács. 

Az adventi és karácsonyi programokra a belépés ingyenes! 

Fő támogatónk: Csépa Község Önkormányzata  

További támogatóink, segítőink: Alapítvány Csépa Községért, Barátság Klub, Mosolyklub, Önkor-

mányzati Konyha, Őszikék Idősek Otthona, Petőfi Sándor Általános Iskola, Tiszazugi Természetbará-

tok Turisztikai Egyesülete, Vackor Művészeti Óvoda 

 

Karácsonyi ünnepség 

2017. december 22. (péntek) 
Művelődési Ház és Könyvtár, 

valamint a parkja 
 


