
 

Az 1848/49-es FORRADALOM és SZABADSÁGHARC TISZTELETÉRE 
RENDEZETT EMLÉKNAPOK 

2019. március 13-án az óvodában a Pillangó csoportosok március 15-ei játékfűzését (Betanította: Lakatos Tímea óvónő, Szendrei 

Mariann óvónő) tekinthették meg az érdeklődők, majd az óvodások az általuk készített zászlókat elhelyezték az 1848-as emlékműnél. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

XXI. évfolyam 1. szám 2019. április 1. 

Csépai Napló 
Közéleti  lap  

  

 

2019. március 14-én a Petőfi Sándor Általános Iskolában ko-

szorúzás volt a Petőfi Sándor emléktáblánál, ezt követően „Aki 

vitéz, fel a lóra!” címmel az alsó tagozatosok és a nagycsoporto-
sok játékos feladatokkal, csapatversenyekkel emlékeztek,  

„1848 hősei nyomában” címmel akadályverseny volt a felső ta-

gozatosoknak az 1848-as márciusi események emlékére. 17 órai 

kezdettel a Művelődési Házban a 7. osztályosok „Magyar va-

gyok…” című ünnepi előadásával (Betanította: Gergely Sán-

dorné of.), majd a fáklyás felvonulás után az 1848-as emlékmű-

nél emlékeztek a résztvevők.  

Havrilla Sándorné ünnepi  

köszöntőjét követően  

megkoszorúzták  

az emlékművet. 

 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

2019. január 17-én megtartott nyílt ülésén Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülte megtárgyalta és továbbtárgyalásra alkalmasnak 

tartotta 2019. évi költségvetés-rendelet tervezetét. A végleges költségvetést 2019. februári ülésén fogadta el. 
A testület elfogadta a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötendő együttműködési megállapodást. 

Jóváhagyta a Vackor Művészeti Óvoda nyitva tartását. 
A Vackor Művészeti Óvoda nyitva tartási rendje az óvodai SZMSZ-ben rögzítettek szerint:  

Hétköznapokon hétfőtől-péntekig  6,30 órától 16,30 óráig 

Az óvoda tervezett nyári zárva tartási ideje:2019. augusztus 1-től augusztus 27-ig  
Amennyiben a nyári nyitva tartás alatt a gyermekük elhelyezéséről nem tudnak gondoskodni, úgy felmérés alapján megfelelő időben gondos-
kodunk a gyermekek felügyeletéről, és étkezéséről. 

Az óvoda téli szünetben ügyeleti nyitva tartással működik. 
Az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséből biztosítja, a külterületi helyi közutak fejlesztése állapotjavítása karbantartásához szükséges erő 

és munkagépek beszerzésére: 4.127.500 Ft önerőt kiegészítéseképpen a traktor vásárlásához. A homlokrakodó megvásárlásához (amelyet a 
pályázat nem támogat, de meg kell valósítani) további 908.456 Ft-ot biztosít. 

Önkormányzatunk a 2019 évben a Belügyminisztériumhoz közmunka pályázatot nyújtott be Járási Startmunka Mintaprogramra (szociális 
jellegű program és helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás) és annak megvalósítására. 

2019. január 30-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülte elfogadta az Önkormányzat a téli 
rezsicsökkentésről szóló 1/2019. (I. 30) önkormányzati rendeletét. Célja az volt, hogy a rezsicsökkentésben részesülő azon lakosok - akik nem 

gázfogyasztók – ,minél előbb hozzájussanak az utalványokhoz. A tüzelőanyag átvételi helyéül a Grüne Európa Kft Bárkai Zsolt Tiszasas, Fő 
u. 64. vállalkozót jelölte ki.  

2019. február 13-án megtartott nyílt ülésén Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülte befogadta a civil szervezetek 2018. évi támo-
gatásáról szóló elszámolását, a 2019. évi támogatás mértékéről a 2019-es költségvetési rendelet elfogadásával döntött.  
Elfogadta a testület 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről. 

Főösszegét  473.482 e. Ft-ban 
ezen belül 

bevételi főösszegét 473.482 e. Ft-ban, 

 kiadások főösszegét 473.482 e. Ft-ban, 

a hiány összegét 0 e. Ft-ban. 

állapítja meg.  
A képviselő-testület:  

a) a működési célú finanszírozási bevétel összegét  80.419 e. Ft-ban, 
b) a működési célú finanszírozási célú kiadások összegét  7.021 e. Ft-ban, 

c) a finanszírozási műveletek többletét     73.398 e. Ft-ban 

d) felhalmozási hiány összegét  0 e Ft-ban 
állapítja meg. 

A költségvetés általános tartaléka 2.000 e. Ft, céltartaléka 2.000 e. Ft, mely az évközben felmerülő többlet kiadásokra, illetve az elmaradt 

bevételek pótlására szolgál. 
A Képviselő testület elfogadta a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervét. 

Szelei Ferencné a Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesület működéséről, tapasztalatairól tartott beszámolót.  

Az Egyesület célja: 

 A szabadidő hasznos eltöltése, az egészséges életmódot szolgáló és a családnak közös élményt nyújtó programok, túraprogramok 

szervezése. 
 Nagy hangsúlyt fektet az egészségmegőrzés, betegség megelőzés, kábítószer megelőzés fontosságára. 

 Tagjaik részére-igény szerint-informatikai ismeretek elsajátítása. 
 Határon túli közösségekkel való kapcsolatok kiépítése, azok tartása. 

 Az ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyományok ápolása, védelme. 
 A hátrányos helyzetbe került emberekről, családokról az illetékes szervek felé, jelző rendszer kialakítása. 

 Honismereti célú országjárás, valamint zarándokturizmus. 

Az egyesület tagjai aktívan részt vesznek a községi ünnepségeken, rendezvényeken, a Képviselő testület a beszámolót elfogadta. 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapítvány Csépa Községért tulajdonát képező MXD-312 frsz-ú Volkswagen kombi 
típusú személygépjárművet üzemeltetésbe vételéről döntött. 

2019. március 20-án megtartott nyílt testületi ülésen a Képviselő-testület az alábbi rendeletet fogadta el: 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4 /2019. (III.21.) önkormányzati rendelete 

az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról szóló  

15/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a gyermekekről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) 

bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatal-
mazás alapján, Magyarország Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

1. §. Az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról szóló 15/2014. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 

2. § Az R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 
3. § Az R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 

4. § Ez a rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  
Csépa, 2019. március 

 

 Fialka György polgármester Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet a 4/2019.(III.21.) rendelethez 

Intézményi  térítési díjak 

1 A B C D E F 

 2   

nyersanyag           

Ft ÁFA 

Térítési 

díj/adag     

 3 ÓVODA 

 4 tízórai 68 18 86     

 5 ebéd 159 43 202     

 6 uzsonna 68 18 86     

 7 ISKOLA 7-10 ÉVES KOROSZTÁLY 

 8 tízórai 76 21 97     

 9 ebéd 178 48 226     

 10 uzsonna 76 21 97     

 11 ISKOLA 11-14 ÉVES KOROSZTÁLY 

 12 tízórai 80 22 102     

 13 ebéd 186 50 236     

 14 uzsonna 80 22 102     

 15 BENTLAKÁSOS (ESZI, BSSI ) 

 16   

nyersanyag           

Ft ÁFA 

térítési 

díj/adag     

 17 reggeli 132 36 168     

 18 tízórai 110 30 140     

 19 ebéd 256 69 325     

 20 uzsonna 110 30 140     

 21 vacsora 124 33 157     

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet a 4/2019.(III.21.) rendelethez 

Intézményi nyersanyagnorma és térítési díj 

1 A B C D E F 

 2   

nyers-

anyag           

Ft 

rezsi 

költ-

ség 

nettó nyers-

anyag+re-

zsi/adag ÁFA 

bruttó 

fogy.ár/

adag 

 3 ÓVODA 

 4 tízórai 68 38 106 29 135 

 5 ebéd 159 88 247 67 314 

 6 uzsonna 68 38 106 29 135 

 7 ISKOLA 7-10 ÉVES KOROSZTÁLY 

 8 tízórai 76 43 119 32 151 

 9 ebéd 178 99 277 75 352 

 10 uzsonna 76 43 119 32 151 

 11 ISKOLA 11-14 ÉVES KOROSZTÁLY 

 12 tízórai 80 43 123 33 156 

 13 ebéd 186 100 286 77 363 

 14 uzsonna 80 43 123 33 156 

 15 BENTLAKÁSOS (ESZI, BSSI ) 

 16 reggeli 132 74 206 56 262 

 17 tízórai 110 62 172 46 218 

 18 ebéd 256 142 398 107 505 

 19 uzsonna 110 62 172 46 218 

 20 vacsora 124 69 193 52 245 

 21 ELŐFIZETÉSES EBÉD 

 22 ebéd 331 185 516 139 655 

 23 DIÉTÁS ÉTREND ÓVODA (vásárolt) 

 24   

nyers-

anyag           

Ft 

rezsi 

költség 

nettó nyers-

anyag+re-

zsi/adag ÁFA 

bruttó 

fogy.ár/a

dag 

 25 tízórai 148 88 236 64 300 

 26 ebéd 344 206 551 149 700 

 27 uzsonna 148 88 236 64 300 

 

     

     

  A B C D 

1. MEGNEVEZÉS Nyugdíjminimum 150%-a 

alatt 

Nyugdíjminimum 150%-

200%-ig 

Nyugdíjminimum 200 

% felett 

2. Szociális étkezés Ft/nap  345 450 570 

3. Házi gondozás  

Ft/óra 

405 530 670 

4. Szociális segítés Ft/óra 405 530 670 

 

  

 

 

 

3. melléklet 4/2019.(III.21.) önkormányzati rendelethez 

Térítési díjak 

Idősek otthona, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 

1. A számított intézményi térítési díjak szociális étkezés, házi 

gondozás 

Szociális étkezés 570 Ft/nap 

Házi gondozás 670 Ft/óra 

Szállítás  120 Ft/nap 

2. Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 2019. évi személyi 

térítési díjai: 
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3. Idősek Otthona 2019. évi számított intézményi térítési díja 

 A B C 

1. MEGNEVEZÉS Számított térí-

tési díj Ft/nap 

Számított térí-

tési díj Ft/hó 

2. Idősek Otthona 2.825 84.750 

 

 

4. Idősek otthona 

 A B C 

1. MEGNEVEZÉS Nyersanyagnorma Br.fogy.ár 

2. Reggeli Ft/nap 132 262 

3. Tízórai Ft/nap 110 218 

4. Ebéd Ft/nap 256 505 

5. Uzsonna Ft/nap 110 218 

6. Vacsora Ft/nap 124 245 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzat 3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet több apró 

módosítás miatt hatályon kívül helyezte és új szervezeti és működési szabályzatot alkotott. 

Csépa Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vackor Művészeti Óvoda intézménybe 2019. április 11-től 

2019. április 12-ig 8-16 óráig írathatják be személyesen a szülők egyike a gyermekét.  

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Vackor Művészeti Óvoda intézményben a 2019/2020-es nevelési évben összesen 3 óvodai csopor-
tot indít.  

A Képviselő-testület elfogadja Csépa Község Esélyegyenlőségi Programját  
A Képviselő-testülete az Önkormányzati Konyha belső állami támogatásának ellenőrzéséről szóló jelentését és az ehhez kapcsolódó intézkedési 

tervet jóváhagyja. 
Az Inno Szolnok Kft. hulladékszállítás ügyben legközelebb 2019. április 23-án 1015-1200-ig tart ügyfélszolgálatot Csépa Község Önkormányzat 

tárgyalótermében.   
Berényi Veronika kirendeltségvezető 

 
 

 
 

 

  

ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

Születés: 

Kovács János - Kovács Emma Melinda: 

NATASA ZSELYKE  

 

Házasság: 

Horváth Szilveszter László –  

Rostás Viktória 
 

Haláleset:  

 

Tasi Oszkár   87 év 

Kiss Istvánné (Kaslik Mária) 71 év 

Hegyi Györgyné (Kalcsu Etelka) 90 év 

Bodor Attila   21 év 

Rozmis Ferencné (Völgyi Amália) 89 év 

Rigó László   63 év 

Zöllei Jánosné (Szalai Ilona) 94 év 

Korponai Istvánné (Nagy Margit) 82 év  

 

 

Szelektív hulladékgyűjtési időpontok 

Csépán: 

2019. április 5. 

2019. május 10. 

2019. június 7. 

2019. július 5. 

2019. augusztus 9. 

2019. szeptember 6. 

2019. október 11. 

2019. november 8. 

2019. december 6. 

Zöldhulladék gyűjtési időpontok  

Csépán: 

2019. április 26. 

2019. május 24. 
2019. június 21. 

2019. július 19. 

2019. augusztus 23. 

2019. szeptember 6. 

2019. október 20. 

2019. november 25. 

2019. december 22. 
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EGY KORABELI ÚJSÁGCIKK CSÉPA SPORTÉLETÉRŐL 

Csetényi László /1918-1984/ a korabeli csépai sportegyesület elnöke tartotta a kapcsolatot levelezett a Sportújsággal. így kereste fel egy 

újságíró, s született meg a mellékelt cikk. Későbbiekben is tartotta a kapcsolatot a Kinizsi SE Országos Elnökséggel és a cikk írójával.  

Csépán épül meg az első falusi minta-sporttelep 
(Csépa, november hó.) 3400 lakosú kis község itt a Körös zugban 

Csépa. Sportélet csak a felszabadulás óta van. azelőtt kinevették 

volna azt, aki ilyen kis helyen sportéletet akart volna teremteni. „ 

Eleget sportol a paraszt a mezei munkában.„– mondogatták a régi 

vágású öregek. – „ Örüljön, ha vasárnap pihenhet. A pihenés aztán 

kocsmázásból, duhajkodásból állt. Ősz időtől kezdve pedig körül-
vette a dombon magasodó falut a végtelen feneketlen sártenger. 

Kövesút, vasút, híd nélkül babonába, erkölcsi mocsárba süllyedt a 

jobb sorsra érdemes nép. „ Léleklátó Mihály bácsi” meg az arzénes 

drámák sötét világa borult urainak jóvoltából a falu nyomorgó né-

pére. 

Csak a felszabadulás után nyomult be ide is az új élet friss leve-

gője. Két irányból is új bekötő utat kapott a község, autóbusz já-

ratba kapcsolták be, megépült a Tiszugi vashíd és az új Csongrádi 

pontonhíd, amelyen át Kecskemét és Csongrád irányában össze-

köttetést kaphatott a külvilág felé – ezzel párhuzamosan, mintha a 

földből nőtt volna ki.  
Életre pezsdült a közösség sport élete is  

1946-ban már három csapat is rúgta a labdát. Csongrád, Szentes, 

Kecskemét vezető csapataiban is megjelentek a csépai labdarúgók. 

Még dunántúli bányászcsapatokba is jutott belőlük, otthon pedig a 

két kölyökcsapaton keresztül egyre újabb tehetségek tűntek fel. – 

1947-től kezdve-emlékszik vissza erre az időre Radics Ferenc, a 

Csépai EPOSZ csapatkapitánya- állandóan ezren felül volt a néző 

szám mérkőzéseinken, sajnos, a pálya kezdetleges volta miatt csak 

önkéntes adakozásból tudtuk előteremteni a szükséges anyagiakat. 

A pályát is magunk csináltuk, a kapufákat sajátmagunk barkácsol-

tuk össze, de szívesen, lelkesen tettük, mert az érdeklődés olyan 

nagy volt, hogy Vízkereszt napján 1948-ban a csapat és a közönség 
együttesen takarította le a pályáról a méteres havat, csak hogy télen 

is rendezhessünk mérkőzést. – Nem tudtuk pályánkat bekeríteni, 

így hiába volt a nagy lelkesedés- folytatja Varjasi, a középcsatár. 

– Könny gyűlt a szemünkbe, amikor anyagiak hiányában nem tud-

tunk elindulni 1949-Őszén a bajnokságban, pedig három rend me-

zünk és 39-pár jó futball cipőnk volt a demokrácia jóvoltából. –

ilyen levert hangulatban kaptuk a jó hírt- ismerteti tovább az ese-
ményeket F. Tóth Imre intéző -, amely szerint demokratikus sport-

vezetői méltányolták a mi kis falusi csapatunk úttörő munkáját itt 

a Tiszazugban és segélyt helyeztek kilátásba jó fekvésű pályánk 

bekerítésére. Még nagyobb lett az örömünk, amikor megtudtuk, 

hogy nem egyszerű segélyről van szó: Az 5-éves Terv első falusi 

sporttelepét akarja az OSH Csépán felépíteni, a tervek és a költ-

ségvetés már e szerint készültek. A tervek szerint 95-méter hosszú 

pályánkat 110-méterre bővítjük ki. Mivel a talaj jó, a fű is megfe-

lelő, erre nem kell külön költeni. Kap a pálya egy betonkerítést. 

Ugyancsak épül egy 250-ülőhelyes kis lelátó is, alatta öltözőkkel 

és zuhanyzóval. Futó pálya és ugró pályák már nincsenek a költ-
ségvetésben, de azt mi meg fogjuk csinálni a saját erőnkből, mert 

az MHK során igen sok atléta tehetségünk is feltűnt, akikkel fog-

lalkozni kellene. Gál Gyula titkár így beszél: - A csépai közönség 

már annyira megszerette a sportot, vasárnaponként 1000ft-os át-

lagbevétel csaknem bizonyosra vehető ebből az anyagi alapból fe-

dezni tudjuk a folyó kiadásainkat, sőt felszerelésre is áldozni tu-

dunk. Azon kívül birkózó- és ökölvívó szakosztályt is szeretnénk 

létesíteni, mert a csépai fiatalság télen is sportolni akar. a 

parasztifjak ebben az időszakban érnek rá leginkább sportolni. 

Csépa tehát már megkapta az első ajándékot az 5-éves tervtől. De 

nem az utolsót… 

F.F.  

Az alábbiakban idézzük Sebestyén Hajnalka a Petőfi Népe által közölt 2018. október 16-i cikkjét: 

Lantos Imre megelégszik az emlékeivel, a mai huszárprogramok nem kötik le 

Az utolsó huszárok egyike volt 

Lassan 65 éve él boldogan házasságban Lantos Imre és felesége, Piroska. Az idős úr az 1950-es években az utolsó huszárok egyike volt. 

KECSKEMÉT A Lantos házaspár Csépáról származik, ott alapítottak családot, de később a munka miatt Kecskeméten alakították ki az 

új otthonukat. Két fiuk született, akik révén unokák és dédunokák sokasága tölti be sokszor a családi fészket. Lantos Imre most töltötte 

be a 89. életévét. A szobájuk falán ott díszeleg az a felvétel, melyben huszáregyenruhában látható. Kérésünkre szívesen elevenítette fel 

a huszár életét. -1951-ben vonultam be a gyalogsági laktanyába Kiskunhalasra. 1952-ben halt meg Sztálin, aki még halála előtt utasítást 

adott ki a huszárezred létrehozására Magyarországon. Ez a folyamat el is kezdődött, de aztán rövid időn belül a kezdeti lelkesedés 

látványosan lecsökkent- mesélte az idős úr. Mindezek ellenére megkaptuk a huszárkiképzést. A gyalogsági laktanyában kiválasztottak 
néhányunkat a huszárezredbe. Engem elsők között szemeltek ki, mivel jól tudtam lovagolni, mely fontos volt egy huszár számára- 

folytatta, miközben néhány felvételt is megmutatott azokból az időkből. –Császártöltésen volt az ezredünk, Kiskunhalasról, Kalocsáról 

és Pécsről vezényelték oda a katonákat. A kiképzésünk utána Komáromban folytatódott. Szakaszvezetővé léptettek elő. Komáromból 

Debrecenbe vezényeltek át, mely a lakhelyemhez, Csépához a legközelebbi huszárrend volt. A mi huszárképzésünk nem hasonlítható a 

korábbi huszárokéhoz. A kiképzésünk minden nap zajlott, de sajnos ott már kevesebb ló volt, ami elengedhetetlen a jó huszárképzéshez. 

Érzékelhető volt, hogy Sztálin halála után már kevésbé tartották fontosnak a huszárságot. Végül 1953-őszén szereltem le. Mi voltunk 

az utolsó huszárok- tette hozzá. A kiképzés során tanultak elméletet, de a gyakorlati oktatásra helyezték a nagyobb hangsúlyt. Az 

ezredben Lantos Imre azonnal kitűnt lovas tudásával. – A lovak mindig is közel álltak a szívemhez. Tanyasi gyerekként nagyon korán 

megtanultam lovagolni, mondhatni, azon nőttem fel a központtól 2km-re laktunk, lóháton jártunk be. A huszárezredben is azokkal a 

lovakkal, melyek kicsit vadabbak voltak, csak én bírtam, nekem mindig sikerült megülnöm őket, még másokat ledobtak a hátukról – 

mesélte büszkén. A 50-es években egy huszár mennyire volt vonzó a hölgyek szemében? – Erről feleségét, Piroskát faggattuk. – Imrét 

lóháton ismertem meg. Együtt nőttünk fel, számomra természetes volt, ha lóháton láttam. Még egyenruhában is. Minket nem a díszes 
egyenruhája hozott össze, hanem udvariasságával, kedves és segítőkész személyiségével vívta ki elismerésemet- mesélte. Lantos Imre 

bár szívesen mesél a huszáréletről, a napjaink hagyományőrző lovas és huszáros műsorait, programjait nem szereti. Ezek már mások, 

ahogyan mondja. – Akkoriban teljesen természetes volt, hogy a laktanyában lovagoltunk, versenyeztünk. Már ez nem köt le a tv-ben, 

vagy egy-egy városi programon. Ráadásul ez már teljesen más, össze sem lehet hasonlítani az igazi huszársággal. Így elegek nekem a 

saját emlékeim – árulta el Lantos úr. Felesége, Piroska azonban annál inkább kedveli e műsorokat. Kecskeméten is szívesen megnézi a 

vágtát, ha úgy adódik, de a tv-ben mindig figyelemmel kíséri a lovas műsorokat. – A régi szép időkre emlékeztetnek. A gyönyörű lovak, 

a szép díszletek az ifjúságomat hozzák vissza. Örülök, hogy az elmúlt években ismét egyre nagyobb a lovak becsülete. Külön tetszik, 

hogy a hölgyek is lóra pattannak, és nagy sikerrel szerepelnek a vágtákon. Csak azt sajnálom, hogy a mai gyerekek közül keveseket 

érdekelnek a lovak – jegyezte meg Piroska.  
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ÓVODAI HÍREK 

 
Lassan véget ér a hideg tél, a gyerekek már na-

gyon várják a tavaszt. Az idén február 8-án, pén-

teken délután tartottuk az óvodai farsangot a Mű-

velődési Ház nagytermében.  

A betegségek ellenére is sok kisgyermeket öltöz-

tettek jelmezbe szüleik, melyben örömmel és 

büszkén vonultak fel a nézősereg előtt. Ezután 

farsangi versekkel, mondókákkal, énekkel-tánc-

cal szórakoztatták a közönséget, majd vidám ver-

senyekkel és vicces-evős játékokkal telt a dél-
után. Sok-sok tombola került kihúzásra. senki 

nem maradt ajándék nélkül. Február 26-án dél-

előtt az oviban is megtartottuk az igazi téltemetőt 

a programunk szerint, ahol már az időközben fel-

gyógyult kisgyermekek is részt tudtak venni. 

Maskaráztunk, táncoltunk finom fánkot sütöttünk 

itt az óvodában, amit közösen el is fogyasztot-

tunk. Délután a szülőkkel közös felvonulás után 

elégettük a kiszebábot, mellyel reméljük végleg 

elűztük a telet. 

„Kiszebáb, szalmabáb,-  csuda klassz a maska-

rád!- Jól nézel ki, remekül! 

-A tél biztos menekül-. Ha meglátja üstököd, - 

bokrok alá sündörög. - Aztán iszkol hanyatt-

homlok, 

- Megkerülve tavat, dombot.” 

A farsang után az egyik legszebb tavaszi ünne-

pünk következett. A hazafias nevelés részeként 

készültünk az idén is március 15-e méltó megün-

neplésére. Március 11-én hétfőn ünnepre hangoló 

nyílt napot tartottunk.  

A szülőkkel együtt, különböző nemzeti jelképe-

ket barkácsoltunk, készítettünk zászlót, csákót, 
pártát, kokárdát, virágokat, amiből kiállítást ren-

deztünk. 

2019.03.13-án szerdán 10 órakor tartottuk az óvo-

dai megemlékezést, melyre kedves versekkel, da-

los játékokkal készültek a  Pillangó csoportosok, 

és a Méhecske csoportosok közül az első osz-

tályba menők. Gyönyörű magyar ruhákban adták 

elő verseiket, táncaikat. A múltidéző viselet még 

szebbé tette az ünnepi megemlékezést.. Óvodánk-

ban már hagyomány, hogy az ünnepség után a 48-as em-

lékparkba közösen kivisszük és leszúrjuk az általunk ké-

szített kis nemzetiszín zászlókat, papírvirágokat és el-
énekeljük kedvenc dalaikat, elszavaljuk verseinket.  

Donászy Magda: Március 15. 

Melegebben süt ma a nap 

elmúlt már a hosszú tél. 

Minden házon zászlót lenget 

a víg márciusi szél.   
 

Köszönetet mondunk minden kedved támogatónk-

nak, aki jó szívvel patronálja intézményünket. 

Hálásan köszönjük gyermekeink nevében, a 2017-es 

adó 1%-át, és kérjük, ha tehetik, az idén is támogas-

sák alapítványunkat adójuk 1%-ával! Alapítvány a 

Csépai Óvodásokért adószáma:18837160-1-16. 

Pénzadományt az alapítványunk részére a 

69800023-15200725-összámlaszámra lehet utalni. 

Köszönjük felajánlásukat!  
Havrilla Sándorné óvodavezető  
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ISKOLAI HÍREK 

 
A 2018/2019-es tanév első féléve január 25-én zárult. Sajnos több 

tanulónk számára nem túl eredményes volt az első félév. A tantervi 

követelményeket többen nem teljesítették. A pedagógusok több 

korrepetálási lehetőséget biztosítanak ezeknek a tanulóknak, de a 

szülők fokozottabb odafigyelése is fontos lenne. Sok esetben a 

szülői ellenőrzés teljes hiányával szembesülünk, illetve azzal, 

hogy minden felelősséget az iskolára hárítanak a lehangoló ered-

ményekért. Reményeink szerint a tanév végén sokkal kevesebb ta-

nulónk bizonyítványa lesz elszomorító, ha mindenki megteszi azt, 

ami részéről elvárható, akár diák, akár szülő, akár pedagógus. Az 
igazolatlan hiányzások száma néhány tanulónál riasztó méreteket 

öltött. A Gyermekjóléti Szolgálattal és a Hatósági Gyámügyi és 

Igazgatási Osztállyal közösen próbáljuk elérni, hogy az a pár csa-

lád, akiknek gyermekei rendszeresen hiányoznak igazolatlanul, 

felhagyjon a jogsértő magatartásával. A pedagógusok részére az 

EFOP-3.1.5-16-2016-00001 számú „A tanulói lemorzsolódással 

veszélyeztetett intézmények támogatása” elnevezésű pályázat biz-

tosít használható ismereteket, tudást oktatási-nevelési módszereik 

bővítéséhez. Ezen kívül intézményünk összes pedagógusa részt 

vesz az ún. Komplex Alapprogram – „Élménysuli” bevezetését tá-

mogató továbbképzés sorozatban. 

Az iskolai Farsangot a Művelődési Házban tartottuk február 9-én. 
A jelmezesek felvonulása után a pedagógusok vezette mozgásos 

játékokat nagyon élvezték a gyerekek. A programot színesítette a 

gyerekek táncversenye, illetve egy teljesen új zenés karaoke-jel-

legű közös tánc is. A Szülői Munkaközösség által szervezett far-

sangi mulatságon a szülők gondoskodtak a belépőjegyek, tombo-

lák árusításáról, tombolatárgyak beszerzéséről, a büfé feltöltésé-

ről, kiszolgálásról. Szeretnénk megköszönni azok munkáját, fel-

ajánlását is, akik bármilyen formában hozzájárultak rendezvé-

nyünk sikerességéhez! Az est bevételével a Szülői Munkaközös-

ség rendelkezik és gazdálkodik. 

Február 20-án és 21-én tartottunk Nyílt Napot a szülők számára. 

Minden osztályban több szülő érdeklődött gyermeke és a tantestü-

let munkája iránt. 

Az 1848-as forradalom- és szabadságharc emléknapját március 

14-én tartottuk. Az iskolában rövid műsorral és a Petőfi emléktábla 

koszorúzásával kezdődött a program. Azután az eddigi hagyomá-

nyoktól eltérően az alsó- és felső tagozaton is csapatversenyekkel 
folytatódott a nap. Az 1. és 2. osztályosok a nagycsoportos óvodá-

sokkal kiegészülve 5 fős csapatokban versenyeztek egymással. A 

3. és a 4. osztály is együtt versenyzett, itt 6 tanuló került egy csa-

patba. A játékos feladatok, tevékenységek összeállításánál a tanító 

nénik az ünnep jelentőségét, tartalmát tartották szem előtt. A fel-

sősök vegyes csapatokat alakítottak. „1848 hősei nyomában” cím-

mel különleges akadályversenyt szerveztek a felsős kollégák a ta-

nulóknak. Egy-egy osztályterem szolgált színteréül a forradalom 

nevezetesebb helyszíneinek. A „Nemzeti Múzeumban”, a „Pilvax 

kávéházban”, a „Landerer nyomdában”, a „Helytartótanácsban” és 

a „Nemzeti Színházban”  is számot adhattak a csapattagok törté-

nelmi tudásukról. Az alsó tagozatos tanulók közül a nyertesek 
tárgyjutalmat, míg a felsősök történelem jó jegyeket kaptak. Az 

emlékezés napja délután a Művelődési Házban a 7. osztály szín-

vonalas műsorával folytatódott, amelyet Gergely Sándorné osz-

tályfőnök Légrádi Éva magyar szakos tanárnővel együtt tanított 

be. Végül a nap fáklyás felvonulással zárult.   

Otrosinka Ferencné tagintézmény vezető 

 

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továb-

biakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-okta-

tási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név-

használatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1)-

(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2019. évben tankö-

teles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásának idő-

pontja – a területileg illetékes tankerületi központok véleményé-

nek kikérésével – az alábbiak szerint került meghatározásra. 
A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az 

alábbi időpontokban kerül sor: 

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között 

2019. április 12. (péntek) 8.00 – 19.00 óra között 
 

A szülő a tanköteles korba lépő (2013. augusztus 31-ig született) 

gyermekét a hirdetményben közzétett időpontban a lakóhelye sze-

rint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni kö-

teles. 

A szülő 2019 áprilisától már választhatja a gyermek általános is-

kolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét is, amely-

nek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén, vagy a 
https://eugyintezes.e-kreta.hu/ weboldalon történő regisztráció 

után otthonról is kitöltheti. 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be 

kell mutatni: 

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcí-

met igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkár-

tyáját), valamint 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 

igazolást. 

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről 

tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz, 
melyet köteles írásban közölni a szülővel. 

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételével 

kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogor-

voslattal élhet. 

A szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre 

vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérel-

met a döntés közlésétől számított 15 napon belül állami fenntartású 

iskola esetében az illetékes tankerületi igazgatóhoz, nem állami 

fenntartású intézmény esetében az intézmény fenntartójához. 
Amennyiben a szülő a választott iskola igazgatójának elutasító 

döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés véglegessé 

válását követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a követ-

kező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 

A kötelező felvételt biztosító iskola köteles felvenni, átvenni azt a 

tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzeté-

ben lakik. 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy 

gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja 

be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmo-

zottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, ne-
velésoktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatala által felülvizsgált és közzétett általános iskolai körzetek 

kijelöléséről és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény mű-

ködési körzeteiről szóló tájékoztató megtekinthető a Kormányhi-

vatal honlapján http://www.kormányhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-

szolnok/hirek/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-

tajekoztato, továbbá valamennyi települési önkormányzat polgár-

mesteri hivatalában és az illetékességi területükön működő általá-

nos iskolában. 
 

Szolnok, 2019. március 07. 
Dr. Berkó Attila kormánymegbízott 

  

https://eugyintezes.e-kreta.hu/
http://www.kormányhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-tajekoztato
http://www.kormányhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-tajekoztato
http://www.kormányhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-tajekoztato
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Te szedd! - Csépán 
Szinte az utolsó pillanatban, de si-

került regisztrálni az országos Te 
szedd! programba. Az eredeti terv 

egy, a Tisza árterén történő hulla-

dékszedés volt, így a Kötivizig 

igazgatójával történt kapcsolat-

felvételkor esett szóba az orszá-

gos program. Mivel Deák István a 

helyi Polgárőr Egyesületének el-

nöke már többször is sikeresen re-

gisztrált a programba, s folyama-

tosan egyeztetve vele, a helyi pol-

gárőrség nevében idén is sikeres 

regisztrációt hajtottunk végbe. A 
programhoz való csatlakozás után 

Istvánnal úgy beszéltük, hogy a 

szokásos bekötőutakat vesszük 

célba, a Boris-holtág fás szaka-

szát, a vasút melletti részt, a Hé-

rán-kút területét, illetve a vízügy-

gyel tárgyalva a katolikus temp-

lom alatti csatornaszakaszt. 

2019. március 23-án, szombaton kilenc órakor gyülekeztünk a település Művelődési Házában. Innen három csapatra osztódtunk, Végh 

István, Jakab András és jómagam vezényletével. Véglegesen fél kettőkor zártuk a TSZ udvar kapuját, ahol 89 intenzíven megpakolt 

zsákot helyeztünk el az Önkormányzat beleegyezésével. Talán még most is szednénk a szemetet, ha nem fogyott volna el a zsák.  
Számomra öröm volt és kellemes meglepetés a fiatalkorúak nagyobb létszáma, igen aktív részvétele. Kapacitásunk a Csongrád, Fertő, 

illetve a Tiszasas felé vezető út, és a vasút melletti lerakat egy részére volt elegendő.  

S egy kis feketeleves... Szomorú volt látni, 

hogy egészen friss szemetet is szedtünk 

fel. Mily megnyugtató a tudat, hogy ha 

már önkéntesek a "szabadidejükben" sze-

metet szednek, kidobom a kocsiból az oda 

nem való hulladékot. Nem beszélve a 

megszámlálhatatlan állati tetemet zsákok-

ban és csomagolatlanul. Mondanom sem 

kell hogy verőfényes tűző napon igen kel-

lemes a hatása egy két ilyen meglepetés-
zsákocskának.. Ezeket nem szedhettük fel, 

s elvből nem is engedtem volna az önkén-

teseknek. Azt mondani sem kell, hogy 

ilyen volumenű munkánál miként is bűzlik 

az ember az ilyen mocsoktól. Bár biztosí-

tottak kesztyűt, kész fertő volt a kezünk, a 

ruházatunk, mindez csak azért, mert értel-

mes ember nem szemetel. Talán nem túl-

zok, ha azt mondom, egy köszönöm a 

résztvevőknek ide nem elég. Amikor az 

embernek nem kötelessége, hanem szívügye valami, azt egy köszönöm nem takarja be, én mégis szeretném megköszönni minden je-
lenlevőnek, hogy áldoztak idejükből egy zöldebb környezet kialakításáért. Külön köszönöm a fiatalságnak, akik szinte fáradhatatlanul 

állták a sarat! Köszönöm Deák Istvánnak hogy az utolsó pillanatok ellenére azonnal igent mondott a regisztrálásra, így lehetőség adódott 

a cselekvésre. Felsorolás nélkül, Mindenkinek őszintén köszönöm! 

u.i.: Akik feszélyezve érzik egy kicsit is magukat, mert nem tudtak eljönni, azoknak üzenem, nem volt kötelező, nem volt veszélytelen 

a terep, egészségi állapot, munkahely, családi okok sokasága van, így nekünk az a legnagyobb, folyamatos segítség, ha nem történik 

szemetelés. Ez az igazi segítség, hisz akkor mi nem szemetet szedünk, hanem talán épp teázunk vagy kávézunk azzal vagy azokkal, 

akik eszmében támogatnak minket. Köszönöm, hogy "nem szemetelésükkel" támogatták munkánkat. 

Pigniczki Árpád 

Tisztelt Lakosság!  

Az utóbbi időben egyre inkább megszaporodott az az új szokás, hogy az emberek egy része a háztartási szemetét a temetőbe hordja és 

a szemetes konténer mellé rakja. Kérem Önöket, gondolkozzunk el: helyes dolog az, hogy szeméttelepet csinálunk abból a megszen-

telt helyből, ahol őseink, szeretteink nyugszanak és ahol majd egyszer mi is meg fogunk pihenni!?  

Kérem, adjuk meg a temetőnek azt a tiszteletet, amit megérdemel! /szerk. megj.: A gyűjtési időpontokról a 4. oldalon olvashatnak!/ 

Tisztelettel: Pintér Csaba Gábor képviselő   
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Magyar Civil Becsületrend 

A Magyar civil Becsületrend kitüntetéseit idén nyolcadik alkalommal adták át a Fészek Művészklubban február 10-én, 11-

órakkor-írta az Ars Humanica Hungarica Kör.  
Az Ars Humanica Hungarica Kör, amelyet tudósok, egyházi személyek, művészek és a művészet pártolói alkotnak, 2011-

ben alakult és megalapította a Magyar Civil Becsületrendet, hogy íly módon ismerje el a nemes emberi alapértékeket fel-

mutató cselekedeteket. A Magyar Civil Becsületrend anyagi díjazással nem járó évenkénti kitüntetés, amelynek értékét 
kizárólag az azt odaítélők álltak képviselt szellemi-erkölcsi tőke adja. A kitüntetés nyilvánosan igazolt elismerése annak a 

példaértékű tevékenységnek, amit a kitüntettet az emberek érdekében végzett, amely tevékenység a világ minden táján 

elismerést és tiszteletet érdemel politikai és vallási szempontok szerinti megkülönböztetés nélkül. A Magyar Civil Becsü-
letrendet minden évben egy alkalommal, február 10-én, gróf Batthyány Lajos, az első független magyar kormány mártír 

miniszterelnökének születésnapján adja át a Kör kitüntetetteknek. Jelképes üzenetű ez a nap, amit a Kör tagjai a civil füg-

getlenség és egyéni önfeláldozás napjának tartanak.  

2019-ben az egyik kitüntetett Antal András diakónus. 

Munkáját és érdemeit Beer Miklós váci püspök 

méltatta, aki kiemelte, hogy Antal András, mint Fe-

renc pápa szavai szerint a kereszténység első szer-

papjai, „felkereste, megtalálta a peremen levőket”, 

segít, szolgál, gyógyít. 

Antal András úgy válaszolt, hogy „Uram nem va-

gyok méltó, hogy hajlékomba jöjj” és szerényen 

csak annyit mondott, hogy „eszközök vagyunk az 

Úristen kezében” arra, hogy szolgáljunk, tanítsunk 

és segíthessünk. 

Antal András diakónus – aki 2017 őszétől vezeti a 

Csépai Szent Jakab Plébániát – ,az alábbi gondola-

tokkal fogadta a kitüntetést: 

Jézus Krisztus az út, igazság, élet! 

„Lehet, hogy a fát villám sújtja, lehet, hogy derékba 

törik, de új hajtást hoz mindaddig, míg a gyökér él; 

márpedig a gyökér él!” Gyökössy Endre 

A Gyimesekben vert gyökeret! 

A magvető Jézus Krisztus volt és a drága jó szü-

leim! Isten áldja és védje Őket!  

A Magyar Civil Becsületrend kitüntetést, amelyet a 
mai napon, 2019.02.10. vasárnap, az Úr napján ve-

hettem át Budapesten, nagy örömet és felelősséget 

ró rám egyszerre! Ez a kitüntetés csak részben illet 

engem! Nagyobb részt, azokat illeti, aki mellettem 

voltak, segítettek, támogattak, dolgoztak! Őszinte 

tisztelettel és nagyon nagy szeretettel tartozom Dr. 

Beer Miklós püspök atyának, Kádár Anikónak, a ta-

nyavilágprogram egyházmegyei vezetőjének, 

Mocsáry Balázsnak, Csévharaszt polgármesteré-

nek! Hálás vagyok mindazoknak, akik imával vagy 

adományokkal tamogatták munkánkat!  

„Én azért élek, hogy annak, aki engem küldött, 
megvalósulhasson a szabadítása, és előmozdíthas-

sam eme lehetőség beteljesülését." - mondta Krisz-

tus – „amit én tettem, ti is azt tegyétek...” mindegyi-

künknek ez a dolga.  

„Nem tudhatjuk, miből áll az egész mű, amit Isten 

rajtunk keresztül végez, de lehetetlen nem tudnunk, 

hogy miben áll a mi részvételünk.” Tolsztoj 

 

"A Kinizsi HE választmánya tájékoztatja tagjait, hogy az Etikai szabályzatban szereplő pergetési tilalom ideiglenesen minden hétvé-

gére (szombat-vasárnap 0-24 óráig) feloldásra kerül. Az adott halfajra vonatkozó általános tilalmi feltételek nem változnak." 

Fialka György HE elnök 

 



10 CSÉPAI NAPLÓ – 2019. ÁPRILIS 01.  

EGYHÁZI HÍREK 

Mit is jelent a nagyböjt, hová, merre vezet és mi a húsvét?! AZ IRGALOM megtestesülése, kifejeződése, gyakorlása! 
 

Milyen csodálatos valóság és határtalan öröm számunkra az, hogy 
Isten nagyon szeret minket. Ha megbántjuk valamivel, és utána 

megbánjuk bűnünket, megbocsát, szívére ölel, Ő is örül és mi is 

joggal örülhetünk.  

Milyen nagy öröm az, ha én is meg tudok bocsátani annak a sze-

mélynek, aki megbántott. Nem tartok haragot, nem akarom meg-

bosszulni azt, amit tett, hanem én is irgalmas szívű vagyok.  

Mit jelent tehát az irgalom, irgalmasság? 
A legvilágosabban és mindenki számára érthető módon maga Jé-

zus mondja el példabeszédekben, mit jelent az irgalom, az irgal-

masság. 

Első helyen említem a tékozló fiú történetét. 

XVI. Benedek pápa a Názáreti Jézusról írt könyvében a történet-

nek ezt a címet adja: Példabeszéd a két testvérről (az elveszett és 

az otthonmaradt fiúról) és a jóságos atyáról /Lk 15,11-32/. „Ez ta-

lán a legszebb példázata Jézusnak (…) valóban olyan megkapóan 

rajzolja meg az elveszett fiú alakját és oly szívhez szólóan ábrá-

zolja sorsát jóban és rosszban, hogy a szöveg voltaképpeni köz-

pontjaként kell megjelennie. Ám a példabeszédnek valójában há-
rom főszereplője van: a jóságos atya és a két testvér.       

A történetről röviden szólok – hiszen mindenki jól ismeri. Az el-

veszett fiú magába száll, tudja, hogy atyja nagyon jóságos és elin-

dul haza. Apja már várja, sőt amikor meglátja, elébe siet, átöleli, 

megcsókolja. A fiú alig tudja elrebegni szavait: „Atyám vétkeztem 

az ég ellen és teellened, már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak 

nevezz…” Az atya hazavezeti fiát, új ruhába öltözteti, gyűrűt húz 

az ujjára, tehát visszafogadja családjába. Nagy lakomát rendez an-

nak örömére, hogy fia, aki elveszett, megkerült, meghalt, de feltá-

madt. 

Milyen irgalmas ez az atyai szeretet! 

Mennyei Atyánk ugyanígy szeret minket és irgalmas hozzánk. Fel-
emel nyomorúságunkból, magához ölel, és azt akarja, hogy ezután 

mindig mellette, vele maradjunk. 

- Mi történt az otthon maradt fiúval? 

Jézus elmondja: A jóságos atya őt is szereti, őt is meg akarja men-

teni. Ez a fiú, amikor megtudja, hogy a testvére hazatért és nagy 

örömmel fogadták, nem akar bemenni. A jóságos atya kimegy és 

kérleli. De ő szemére veti atyjának: „Nézd, annyi esztendeje szol-

gálok már neked, soha meg nem szegtem parancsaidat, de te egyet-

len gödölyét sem adtál nekem, hogy barátaimmal mulatozhattam 
volna. Most pedig, hogy a te fiad, aki vagyonodat parázna nőkre 

tékozolta, megjött, leöletted a hizlalt borjút.” Az atya nem szidja a 

fiát, nem sértődik meg a szemrehányás miatt, hanem nagyon ked-

vesen így szól hozzá: „Fiam, te mindig velem vagy és mindenem 

a tiéd. Illett, hogy vigadjunk és örvendezzünk, mert a te öcséd 

meghalt, de föltámadt, elveszett, de megkerült.” (Lk 15,29-32) 

A mennyei atya mindenkit szeret, az otthon maradt fiút is.  

A mennyei Atya elvárja tőlünk, hogy mi is legyünk irgalmas szí-

vűek embertársaink iránt. Jézus az irgalmas szamaritánus példabe-

szédében tanít meg arra, hogyan kell gyakorolnunk az irgalmassá-

got embertársaink iránt. Ez a lenézett, megvetett szamaritánus, 
amikor meglátja a félholtra vert, kirabolt embert, megesik rajta a 

szíve. Nem folytatja útját, hanem odamegy, szeretettel szól hozzá, 

hogy ne féljen, segíteni akar rajta. Kimossa sebeit, bekötözi, teher-

hordó állatán elviszi a fogadóba. Fizet azért, hogy gondoskodjanak 

róla. Jézus ezzel fejezi be a példabeszédet az őt kérdező törvény-

tudónak: „Menj és te is hasonlóképpen cselekedjél!” (Lk 10,37) 

Mennyei Atyánk elvárja, hogy mi is kövessük az irgalmas szama-

ritánus példáját. A befejező szavak mindannyiunknak szólnak. 

Észre kell vennünk azt, aki segítségre szorul és segíteni kell rajta.  

 

 

Jézus a nyolc boldogság között említi: „Boldogok az irgalmasok, 

mert majd nekik is irgalmaznak” (Mt 5,7) 

Mit jelent tehát az irgalom, az irgalmasság a mi részünkről? Le-

gyen irgalmas szívünk, legyen irgalmas szó az ajkunkon és gyako-
roljuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. 

- És aki nem irgalmas? 

Érdemes megemlíteni Jézusnak a szívtelen szolgáról szóló példa-

beszédét is (vö. Mt 18,23-35) Ez a szolga tízezer talentummal tar-

tozik urának. Ez a nagy összeg megfizethetetlen. Könyörög és kéri 

az urát, hogy adjon időt neki, hogy megfizethesse adósságát. Az úr 

nagylelkű, elengedi az egész adósságot. Ezek után ez a szolga ki-

megy és találkozik szolgatársával, aki neki csupán száz dénárral 

tartozik. Fojtogatni kezdi szolgatársát és követeli, hogy fizesse 
meg adósságát. Az könyörög és ígéri, hogy mindent megfizet, csak 

adjon rá lehetőséget. De ez a szívtelen szolga börtönbe zárja és ezt 

mondja: „Onnan ki nem jössz addig, amíg nem fizeted meg adós-

ságodat.” 

„Amikor a szolgák látták a történteket, igen elszomorodtak. El-

mentek és jelentették uruknak mind, ami történt. Az úr maga elé 

hívatta és így szólt hozzá:  

- Te gonosz szolga! Kérésedre minden adósságodat elengedtem. 

Nem kellett volna néked is megkönyörülnöd szolgatársadon, 

ahogy én megkönyörültem rajtad? 

- Ezzel az úr haragjában átadta a poroszlóknak, míg meg nem fi-
zette mind, amivel tartozott. Így tesz Mennyei Atyátok is veletek, 

ha mindegyiktek meg nem bocsát szívből felebarátjának” (Mt 

18,31-35) 

És a szívtelen szolga sorsa a kárhozat. Milyen világos és mindenki 

számára érthetők ezek a példabeszédek, tanítások. Érdemes ezeken 

elgondolkodni: a Mennyei Atya végtelenül irgalmas, bízzunk 

benne rendületlenül. Legyünk mi is irgalmas szívűek embertársa-

ink iránt. Aki nem irgalmas szívű, azt Isten az igazságosság alap-

ján ítéli meg. 

Így jutottunk el ahhoz, hogy megértsük, mit jelent Isten irgalmas-

sága irántunk és azt is megérthetjük, hogy nekünk is irgalmas szív-

vel kell segíteni rászoruló, szenvedő embertársainkon. 
Ezek a legszebb szavak Fausztina nővér küldetéséről, aki az egész 

világ számára hirdette Naplójában Jézus üzenetét: „Irgalmas a mi 

Urunk, Istenünk, könyörületre hajlik szíve”. 

Nagyböjti időben sokat gondoljunk arra, mit jelent az irgalmasság, 

Isten részéről, a mi részünkről.  

Csépa, 2019. március 21. 

Áldott húsvéti ünnepeket! Imádsággal András atya s.k. 

 

MISEREND-ISTENTISZTELETI IDŐPONTOK AZ  

ÜNNEPEK ALATT 

A nagyböjti időszakban, minden pénteken keresztutat járunk, vég-
zünk délután 5 órától a csépai templomban! 

 

Virágvasárnap: 9,30-kor Csépán–barkaszenttelés a templom 

előtt 

Nagycsütörtök: este 6 órakor csak CSÉPÁN 

NAGYPÉNTEK: délután 3 órakor, Krisztus halálának órájában 

az irgalom órájában keresztutat járunk, imádkozunk a település 14 

kiemelt pontján! 

Nagyszombat: este 7,30-kor kezdődik a feltámadás szertartása, 

tűzszenteléssel a templom előtt, és utána lesz a feltámadási körme-

net!  

Az idei évben a szent három napot közösen, a plébániához tartozó 
másik három településsel ünnepeljük!  
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I S T E N I  I R G A L M A S  É S   A Z  I R G A L M A S S Á G  A N Y J A  M Á R I A   
R Ó Z S A F Ü Z É R C S O P O R T  T A L Á L K O Z Ó  A  T I S Z A Z U G I  S Z E N T É L Y B E N  

 

Meghívó a rózsafüzér csoportok találkozójára! 

 

Az Isteni Irgalmasság és az Irgalom Anyja találkozásra hív! 

Főtisztelendő Atyák!  Kedves testvéreim az Úrban! 

 

         Mint a Csépai Szent Jakab Római Katolikus Plébánia lelkipásztora, és vezetője szeretettel hívjuk és várjuk, a kedves 

testvéreket, érdeklődőket, az Isteni Irgalmasság és az Irgalmasság Anyja rózsafüzér csoportjainak első tiszazugi találkozójára, ami idén 

először 2019. május 4-én szombaton 10 órakor a Tiszasasi Nagyboldogasszony rönktemplomban kerül megszervezésre! A imatalálkozó 

programja, szentségimádással, Máriáról és az Irgalmasságról szóló előadásokkal, tanúságtételekkel veszi kezdetét! 

A találkozó Dr. Beer Miklós püspök atya által celebrált szentmisével, az irgalmasság órájában, 3 órakor ér véget. 

 

A nap mottója: „Máriával Jézushoz, az irgalom útján.”  

 

Elérhetőség: kegytemplom@live.com, vagy 06/56/323-155 / 03-30-5771414 telefonszámon. 

H-5475 Csépa, Rákóczi út 9.   Tel./Fax: +36-56-323-155/ +36-30-577-1414 
 

Email: antal.andras@vaciegyhazmegye.hu; kegytemplom@live.com 
 

Programterv: 

10.00 Ünnepélyes bevonulás: rózsafüzérekkel a kezünkben énekelve - Nyíljon ki szívetekben az öröm virág… Az Oltári-

szentség kihelyezésével veszi kezdetét a rózsafüzér csoportok találkozója! 

10.15-11.30 - Rózsafüzér imádkozása 

11.30 – 12.00 Szakállas Lajos atya előadása az Irgalmasság Anyjáról Máriáról  

12 órától Mennynek Királyné Asszony antifóna  

12,15-13,15-ig ebéd ( az ebéd miatt ,ha van lehetőség e-mailen a részvételt és a létszámot szíveskedjenek je-

lezni) 

 

13.30 körmenetet keretében, Szent Fausztina nővér Ereklye kihelyezése, vezeti Varga Sándor atya  

 Az Irgalmasság rózsafüzérének imádkozása – vezeti a nyáregyházi irgalmasság imacsoport 

14.00 Varga Sándor atya, Csépa szülötte, előadása az Isten irgalmasságáról  

15.00 Szentmise, Dr. Beer Miklós püspökök atya celebrálásával 

 közreműködik, Papp Erzsébet tanár-kántor az egyházközösség kórusa 

 mise után a rózsafüzérek megáldása- Dr. Beer Miklós püspök által 

 Várjuk a paptestvéreket a gyóntatásra, szentmisére! 

 
Csépa-Tiszasas, 2019. március 7. 

 

Őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel:       

  Antal András s.k. 

 

 

Nyárnyitógató est…. 
 

 

2019. május 5-én, VASÁRNAP délelőtt fél 10-től ünnepi hálaadó Szentségi Liturgia lesz, valamint délután 4 órai kezdettel, a 
csépai Művelődési Házban kezdetét veszi egy vidám délután, nyárnyitogató, „Guzsalyas fonó” RÖVID HUMOROS-VICCES SZÍN-

DARAB Gyimesbükkről érkező amatőr színjátszó társulat előadásában.  
Utána a Missziósház udvarában, MULASSUNK EGGYÜTT A GYIMESI CSÁNGOKKAL (csángó zenészekkel), estébe nyúló, 

bográcsolás és tánc várja az érdeklődőket! 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk egy közös együttlétre! 
  

mailto:kegytemplom@live.com
mailto:antal.andras@vaciegyhazmegye.hu


 

ÉLETKÉPEK 
 

  
Március 15-i ünnepség 

  
Télűzés – Kiszebáb égetés az óvodában „Aki vitéz, fel a lóra!” vetélkedő  

 

 

A csépai focicsapat az 1920-as évekből 

 
A csépai Kinizsi Sportegyesület alapszabályzata Lantos Imre az utolsó huszárok egyike 

 

 


