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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 

11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének meg-

óvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki 2020. március 11-én 15 órától. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekez-

désében kapott felhatalmazás alapján, veszélyhelyzetben a telepü-

lési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei köz-

gyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgár-

mester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
 

Fentiek értelmében az elmúlt időszakban az alábbi főbb döntések 

születtek: 

Polgármesteri rendelettel elfogadásra került az önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati 

rendeletének IV. negyedévi előirányzat módosítása, majd ezt kö-

vetően a zárszámadás.  

Jóváhagyásra került az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló 1/2020.(II.19.) önkormányzati rendeletének első és második 

negyedévi előirányzat módosítása. A módosítást a költségvetési 

fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelő-

irányzat illetve a korábbi Képviselő testületi döntések indokolták. 

Módosításra került a kitüntetések alapításáról és adományozá-

sának rendjéről szóló 26/2012. (XII.18.) önkormányzati rende-

let, mely szerint a javaslatokat minden év június 25-ig kell előter-

jeszteni. 

Elfogadásra került a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló ön-

kormányzati rendelet. A V és VA Élelmiszergyártó és Szolgál-

tató Korlátolt Felelősségű Társaság látja el a továbbiakban a köz-

szolgáltatást 2020. május 1. napjától 2025. április 30. napjáig. A 

díjtételek a következők: 

1. Lakosságtól származó szennyvíz esetén nettó díj: 

alapdíj: 1350 Ft/m3 

szennyvíz fogadási díja: 405 Ft/m3 

vízterhelési díj: 14 Ft/m3 

 

2. Nem lakosságtól származó szennyvíz esetén nettó díj: 
a) alapdíj: 1350 Ft/m3 

b) szennyvíz fogadási díja: 450 Ft/m3 

c) vízterhelési díj: 16 Ft/m3 

Elfogadásra került a település környezetvédelméről és a par-

lagfű, valamint más allergén gyomnövények írtásáról és visz-

szaszorításáról szóló rendelet. A rendelet elsősorban közterület 

tisztán tartásával, használatával, a magánterület tisztán tartásával 

kapcsolatos szabályokat rögzíti az ingatlanhasználó kötelezettsé-

geire hívja fel a figyelmet az alábbiak szerint: 
 

 A közterület tisztán tartásával, használatával kapcsolatos 

általános szabályok 
 

 A települési környezet tisztaságának biztosítása érdekében 

Csépa Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) 

háruló köztisztasági feladatok ellátásához – az e rendeletben fog-

laltak szerint – mindenki köteles hozzájárulni. 

Az Önkormányzat a tulajdonában lévő közterületek, elsősorban 

a zöldterületek, közparkok, játszóterek tisztán tartásával kapcsola-

tos feladatait a Csépai Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet (a 

továbbiakban: Gamesz) közreműködésével látja el. 
 

A közterületek, különösen a zöldterületek szennyezését, károsí-

tását eredményező tevékenységtől, illetve magatartástól mindenki 

köteles tartózkodni. 
 

Közterületen kempingezni és azon ideiglenes szálláshelyet léte-

síteni tilos. Tilos továbbá a zöldterület fenntartását akadályozó te-

vékenységet folytatni. 
 

Közterületen hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és 

felállított hulladékgyűjtőbe lehet elhelyezni. 
 

Az ingatlanhasználó feladatai a közterület tisztán  

tartásával kapcsolatban 
 

Az ingatlanhasználónak a közterület tisztán tartásával, a zöldte-

rület, park ápolásával kapcsolatos feladatai: 

a. Az ingatlan előtti járda, úszótelek esetén az épület körüli 

járda, illetve járda hiányában egy méter széles területsáv, 

valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes te-

rületének legfeljebb 10 méterig terjedő szakaszán való 

gondozása, tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, 

a burkolt területek síkosság–mentesítése, valamint a hó el-

takarítása. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, 

úgy ezek a feladatok mindkét közút irányába kötelezőek.  

b. Az ingatlan előtti, melletti nyílt árok és ennek műtárgyai 

tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, valamint a 

csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és 

hulladékok eltávolítása. 

c. Az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterü-

let szennyeződéstől való megtisztítása. 

A két szomszédos terület, épület közötti–kiépített úttal, járdával 

ellátott vagy járda nélküli–közforgalmi területsáv vagy átjáró ese-

tében a tisztán tartási kötelezettség a tulajdonosok, vagy földhasz-

nálók között fele–fele arányban oszlik meg. A sarokteleknél az át-

járóban lévő járdákat a keresztezett út középvonaláig a saroktelek 

tulajdonosai, vagy földhasználói kötelesek tisztán tartani. 
 

Az ingatlanhasználó, vagy az üzemeltető köteles az üzlet, egyéb 

árusítóhely, vendéglátóhely és szolgáltató hely, intézmény előtti és 

melletti járdaszakaszt, vagy ha a járda mellett zöldsáv is van, az 

úttestig terjedő területet tisztán tartani. 
 

Az építési területek és felvonulási útvonalak tisztántartásáról, a 

munkaterület átadásától az üzembe helyezési eljárásig a fővállal-

kozó kivitelező köteles gondoskodni. A kivitelezési munkák idő-

tartama alatt a terület tisztán tartásáról, elkerítéséről, az építési te-

vékenységgel kapcsolatban keletkezett elváltozások és károk hely-

reállításáról a fővállalkozó kivitelező, ezt követően az ingatlan-

használó köteles gondoskodni. 

A közterületek hó- és síkosság-mentesítése 
 

A síkosság-mentesítés során a környezetkímélő anyagokon – 

homok, salak, kőzúzalék, hamu, fűrészpor, stb. – kívül klorid tar-

talmú fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmaz-

ható, hogy az egyszeri klorid kijuttatás a 20 g/m2 mennyiséget ne 

haladja meg. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, környezetkí-

mélő módon lehetséges. 
 

A közterületek közvetlen környezetében lévő növényzet mellett, 

zöldterületen, klorid tartalmú vegyszerek használata tilos. 

Hórakást tilos elhelyezni útkereszteződésben, útburkolati jelen, 

járdasziget és járda közé, tömegközlekedésre szolgáló jármű meg-

állóhelyénél, kapubejárat elé, annak teljes szélességében, közműre 

és közcélú műtárgyra (pl.: vízelzáró csap, gázberendezés, csapa-

dékvíz- elvezető csatorna lefolyója, stb.). 
 

Szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari és szolgáltató egységek, üz-

lethelyiségek és más elárusító helyek előtti járdák burkolatának – 

ónos esőtől, jégtől vagy hótól – történő, szükség szerinti síkosság 

mentesítése az üzemeltető kötelessége. 
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A magánterület tisztán tartásával kapcsolatos feladatok 
 

Az ingatlanhasználó saját ingatlana tisztán tartásával kapcsola-

tos feladatai: 

a. Az ingatlan tisztán tartása, gyommentesítése, az ingatlan-

ról a járda, az úttest vagy a szomszédos épület fölé, veze-

tékekhez nyúló ágak, bokrok metszése, 

b. az épület előtt lévő fák lehullott lombjának eltakarítása, 

c. az üzlet, egyéb árusítóhely, vendéglátó és szolgáltató hely, 

intézmény előtti és melletti járdaszakaszt, vagy ha a járda 

mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő területet az ingat-

lanhasználó, vagy üzemeltető köteles tisztán tartani, 

d. az épület tetőzetéről az esővíz, a hólé járdára csorgásának 

megakadályozása, az ingatlanon keletkező csapadékvíz, 

hólé saját telken való elvezetése, elszivárogtatása, illetve 

szakszerű, kiépített vízelvezetés megléte esetén az abba 

történő szakszerű bevezetése. 

e. az üzlet, szolgáltató egység üzemeltetője ezeken túl köteles 

gondoskodni az ingatlan területén lévő, a közforgalom szá-

mára megnyitott területek, illetve parkolóhelyek tisztán 

tartásáról. 

A kisfeszültségű hálózattal érintett területeken a vezetéket meg-

közelítő, elérő fák gallyazását az elektromos szolgáltatónál előze-

tesen be kell jelenteni, a szükséges feszültségmentesítés érdeké-

ben. 
 

 Utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei 
Az utcai árus a részére kijelölt területet és annak közvetlen kör-

nyékét köteles tisztán tartani, valamint a tevékenysége során kelet-

kezett hulladék gyűjtéséről és elszállításáról a jogszabályi előírá-

soknak megfelelően gondoskodni. 
 

A rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közterületen 

rendezett vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása és várható 

forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemelte-

téséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a közterület és 

közvetlen környezetének tisztán tartásáról, a hulladék összegyűj-

téséről és elszállításáról, a terület eredeti állapotban történő visz-

szaadásáról. 

A felszíni és talajvizek védelme 
 

Csépa Község közigazgatási területén meg kell akadályozni 

mindenfajta káros hatású anyag vagy hulladék talajba, élővízbe, 

holtágba, csapadékcsatornába való bejutását, beszivárgását. 
 

Az élővizek, holtágak, csapadékvíz csatornák kialakult állapotát 

megváltoztatni csak a környezetvédelmi jogszabályok betartásá-

val, külön engedéllyel szabad. 

Gépjármű mosása  
 

Csépa Község közigazgatási területén tilos gépjárművet, mun-

kagépet mosni: 

a. közkifolyók igénybevételével, 

b. a település közterületének szilárd parkolójában, gondozott 

parkjában, 

c. közkifolyótól számított 15 méteren belül. 

Gépjármű karosszéria csak felsőmosással mosható mosószer 

használata nélkül, a KRESZ előírásainak betartásával, a közúti 

közlekedés akadályozása nélkül. A mosás befejezése után a tevé-

kenységet végzőnek gondoskodnia kell a közterület megtisztításá-

ról és a víz elvezetéséről. 
 

Magánterületen tilos a gépjárművek, munkagépek csapadékvíz- 

elvezető csatornát, élővizet, holtágat illetve közterületet közvetle-

nül szennyező módon történő mosása. 
 

Vízpartokon – élő és mesterséges, ill. holtág – annak közvetlen 

közelében gépjárművet, valamint mezőgazdasági erő- és munka-

gépet mosni tilos olyan távolságon belül, amelynél a gépjárműről 

lemosott szennyező anyag azt szennyezheti. 
 

A parlagfű, valamint más allergén gyomnövények irtásá-

nak szabályai 
 

Csépa Község közigazgatási területén az ingatlanhasználó köte-

lezettsége az általa használt területet parlagfűtől, valamint más al-

lergén gyomnövényektől mentesen tartani. 
 

Az ingatlanhasználó köteles minden tárgyév június 30. napjáig 

megakadályozni a parlagfű virágbimbójának, valamint más aller-

gén gyomnövény kialakulását, továbbá ezt az állapotot köteles a 

vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. 
 

A területen található parlagfű, valamint más allergén gyomnö-

vények irtása engedélyezett eszközök – kézi vagy gépi meghajtású 

eszközök, környezetre nem ártalmas vegyszerek – felhasználásá-

val végezhető. A vegyszeres irtás tekintetében a Jász- Nagykun- 

Szolnok Megyei Kormányhivatal Növényegészségügyi és Talaj-

védelmi Főosztály szakvéleménye az irányadó. 
 

A parlagfű, valamint más allergén gyomnövények felismerésé-

ről, előfordulási helyével, irtásával, továbbá a parlagfű, valamint 

más allergén gyomnövények okozta allergiás megbetegedésekkel 

kapcsolatos legfontosabb tudnivalók lakosság körében történő tu-

datosításáról az Önkormányzat a helyben szokásos módon, hirdet-

ményi úton, évente gondoskodik. 
 

Zöldterületek védelme, használata, fenntartása 
 

Csépa Község belterületén lévő zöldterületeket, azokon lévő 

építményeket, berendezéseket és felszereléseit rendeltetésüknek 

megfelelően a lakosság díjmentesen, időbeli korlátozás nélkül 

használhatja. 
 

Kiállítás, előadás, mutatványos tevékenység, árusítás, vásár, 

filmforgatás csak a közterület rendeltetéséről eltérő használatáról 

szóló önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően végezhető. 
 

A területet igénybe vevőnek, a terület elhagyása után azt eredeti 

állapotában kell meghagynia, az esetlegesen okozott kárt, a terüle-

tet igénybe vevő köteles megtéríteni a terület tulajdonosának ré-

szére. 
 

A zöldterületnek közforgalomra ki nem jelölt részén járművel 

közlekedni, vagy ott parkolni TILOS! 
 

A játszóterek felszereléseit a 6. életévüket be nem töltött gyer-

mekek kizárólag szülői felügyeletre jogosult személy felügyelete 

és felelőssége mellett használhatják. A 6-14 éves gyermekek a ját-

szótereket szülői felügyelet nélkül, de a szülő felelőssége mellett 

használhatják. A 16 éven felüliek a gyermek-játszótéri játékokat 

nem használhatják. 
 

A Község közterületi játszóterein tilos a dohányzás. 
 

Tilos a település zöldterületein: 

a. olyan magatartást tanúsítani, amely mások nyugalmát, pi-

henését zavarja, 

b. a fák, virágok és egyéb növényzet, berendezési tárgyak, 

part-él, parti sáv rongálása, 

c. a madarak pusztítása, összefogása, a madárfészkek foszto-

gatása, valamint lőfegyver, légpuska, illetve a madarak ir-

tására, vagy összefogására alkalmas egyéb eszközök hasz-

nálata, 

d.  felszerelési tárgyakon, növényzeten bármilyen tábla, hir-

detés, plakát elhelyezése, 

e. a közterület tulajdonosának hozzájárulása nélkül tárgy, 

építmény elhelyezése. 

 

A helyi közösségi együttélés szabályaival ellentétes maga-

tartás jogkövetkezményei 
Az e rendeletben foglaltak megszegése tiltott, szabálysértésnek 

vagy bűncselekménynek nem minősülő, a helyi közösségi együtt-

élés szabályaival ellentétes magatartásnak minősül. 
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A tiltott, helyi közösségi együttélés szabályaival ellentétes ma-

gatartás kapcsán induló eljárás lefolytatására a közigazgatási 

szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a 

közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvé-

nyek módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezé-

séről szóló 2017. CLXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az e rendeletben szabá-

lyozott önkormányzati hatósági ügyekben az eljárás a jegyző ha-

táskörébe tartozik.  
 

A közterületek, a beépített és beépítetlen ingatlanok, az elhanya-

golt területek rendjét a jegyző hivatalból ellenőrzi, jogellenes ma-

gatartás tanúsítása esetén az ingatlanhasználó ellen eljárást kezde-

ményez. A helyszíni ellenőrzéseket a jegyző által kijelölt ügyin-

téző végzi. A helyszíni ellenőrzésről az ingatlanhasználó előzetes 

értesítése mellőzhető. 

A tiltott, helyi közösségi együttélés szabályaival ellentétes ma-

gatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy 

személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban vagy 

írásban bármely személy megteheti. A szóban tett bejelentést jegy-

zőkönyvbe kell foglalni. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell a tiltott, helyi közösségi 

együttélés szabályaival ellentétes magatartást megvalósító sze-

mély ismert személyi adatait, a magatartás helyének és idejének, 

továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megje-

lölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket 

csatolni kell a bejelentéshez. 

A tiltott, helyi közösségi együttélés szabályaival ellentétes ma-

gatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás a 

bejelentéstől számított 30 napon belül indítható meg. A jogsértő 

magatartás megvalósításától számított egy éven túl közigazgatási 

hatósági eljárás nem indítható. 

Az e rendeletben meghatározott tiltott, helyi közösségi 

együttélés szabályaival ellentétes magatartás elkövetőjével 

szemben 5.000.- Forinttól – 150.000.- Forintig terjedő közigaz-

gatási bírság kiszabásának van helye. 
 

Módosításra került az intézményi ellátottak nyersanyag-

norma, térítési díj megállapításáról szóló 15/2014. (XII.13.) ön-

kormányzati rendelet, amelyben a diétás étkeztetés díjtételei sza-

bályozása kerültek. A csépai önkormányzati konyhán a diétás ét-

keztetés biztosított. 
 

Elfogadásra került a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

szóló önkormányzati rendelet.  

Elfogadásra került a temetőkről és a temetkezésről szóló önkor-

mányzati rendelet. A rendeletben a temetőhasználat szabályo-

zásra került az alábbiak szerint: 

A temető használati rendje 
 

A temetőt a nyitvatartási időben lehet látogatni. A temető haszná-

latával és igénybevételével kapcsolatos, a fenntartó közreműködé-

sét igénylő ügyeket a Csépa Község Önkormányzata ügyfélfoga-

dási idejében lehet elintézni. 

A temető nyitva tartása: 

a) nyári időszámítás esetén:   

     6-20 óráig 

b) téli időszámítás esetén:    

     7-16 óráig 

c) október 31-án, november 1-én és 2-án:  

     6-22 óráig 

A temetőt a nyitvatartási idő után külön felszólítás nélkül el kell 

hagyni. 

A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő 

magatartást köteles tanúsítani. 

A temetőben és annak közvetlen közelében tilos alkoholt fogyasz-

tani, továbbá tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti ér-

zést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbot-

ránkoztatja. 

A temetőben és annak közvetlen közelében tilos a zeneszolgálta-

tás, kivéve a gyászszertartást. 

A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növé-

nyeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszeny-

nyezni és eltulajdonítani tilos. 

A sírhely gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között, 

sírhelyeken nem tárolható. A temetőben keletkezett hulladékot 

csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni. 

12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügye-

lete mellett tartózkodhat. 
 

Sírgondozás, kegyeleti rendtartás 

A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását 

rendszeresen elvégezni és gondoskodni arról, hogy a sírhely vagy 

a sírbolt a biztonságos temetőhasználatot ne veszélyeztesse. A te-

metési helyen felállított síremlék megfelelő, a temető látogatók 

testi épségét nem veszélyeztető műszaki állapotáról a temetési 

hely felett rendelkező kötelessége gondoskodni. 

A temetőlátogatók a temetési helyeken olyan kegyeleti tárgyakat 

helyezhetnek el szabadon, melyek nem sértik mások kegyeleti jo-

gait, a temető jellegét. 

A temetőlátogatók temető területén belül kizárólag a temetési 

helyre ültethetnek növényeket, melyek magassága 0.8 métert nem 

haladja meg, s a sírok közti mozgást nem akadályozzák. 

Temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem 

illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a 

meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.  

Sírgondozást a rendelet mellékletében közzétett díjtétellel végez-

het a temető fenntartója a sír felett jogosult felhatalmazásával.  

A temető területére vakvezető kutya kivételével állatot bevinni ti-

los. 

A temetési helyek kerítéssel nem keríthetők le. Kivételt ez alól a 

családi sírhelyek képeznek, melyek körül építési engedély alapján 

öntöttvas és kovácsoltvas sírkerítés építhető. 

Temetési helyek össze nem vonhatók. 

A temetőben bármilyen burkolat építését a fenntartónak be kell je-

lenteni és az építéshez hozzájárulását kell kérni. 

Gépjárművel, motorkerékpárral a temető területére behajtani tilos. 

A tiltás a fenntartóra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre, te-

metkezési szolgáltatókra, a mozgáskorlátozottakra nem vonatko-

zik. A mozgáskorlátozott személyt szállító gépjármű csak a moz-

gáskorlátozott személy be- és kiszállításának idejére tartózkodhat 

a temető területén. 
 

Tilos 

a) a fenntartó hozzájárulása, engedélye nélkül a temetőbe építő-

anyagot beszállítani, építési, felújítási vagy bontási munkát meg-

kezdeni, bontási anyagot elszállítani 

b) hulladékot, koszorút, virágmaradványt elégetni, hulladékgyűjtő 

edényeken kívül elhelyezni 

c) a szertartások rendjét, temetőlátogatók kegyeleti érzéseit za-

varni, megsérteni 

d) gépjárművel behajtani 

e) a sírokat, infrastrukturális berendezéseket, temetői vagyont 

megrongálni, beszennyezni 

f) nyitvatartási időn kívül a temetőben tartózkodni 

g) vakvezető kutyán kívül állatot bevinni 

h) a sírhely és sírboltok paramétereit megszegni. 
 

Aki a rendeletben foglaltakat megszegi, a közösségi együttélés 

általános szabályaival ellentétes magatartást tanúsít és 

150.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 

A rendeletek teljes teljedelemben olvashatók a www.csepa.hu 

honlapon!
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Elfogadásra került Csépa Községi Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzata értelmében a Képviselő-testület II. féléves 

munkaterve az alábbiak szerint: 
 

2020. szeptember 15. (kedd) 15 óra  
 

1./ Polgármesteri tájékoztató 

 Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 

2./ Előterjesztés a 2020. évi költségvetés I-III. negyedéves elő-

 irányzat módosítására 

 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 

3./ Beszámoló az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény tevé-

kenységéről, gazdasági helyzetéről 

 Előterjesztő: Dobainé Nagy Éva intézményvezető 
 

4./ Beszámoló a Vackor Művészeti Óvoda szakmai tevékenységé-

ről, gazdasági  helyzetéről 

 Előterjesztő: Havrilla Sándorné intézményvezető 
 

5./ Előterjesztés a Vackor Művészeti Óvoda 2020-2021. nevelési 

év munkatervének elfogadására 

 Előterjesztő: Havrilla Sándorné intézményvezető 
 

2020. október 20. (kedd) 15 óra 
 

1./ Polgármesteri tájékoztató 

 Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 

2./ Előterjesztés a 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

 Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 

3./ A Képviselő testületi tagok beszámolója a 2019-2020. évben 

végzett tevékenységről 

             Beszámol:Képviselő testület tagjai egyénileg 
 

4. Beszámoló a gyermekétkeztetés feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Légrádiné Czibulya Piroska intézményve-

zető 
 

5. Beszámoló a Csépai GAMESZ tevékenységéről, gazdasági 

helyzetéről 

 Előterjesztő: Pintér László intézményvezető 
 

 

2020. november 17. (kedd) 15 óra (KÖZMEGHALLGATÁS) 
 

1./ Polgármesteri tájékoztató a 2020. évben végzett tevékenysé-

gekről, a krízishelyzet miatt kialakult rendkívüli helyzetről, a 

költségvetés jelenlegi állásáról 

 Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 

2./ Javaslat a képviselő-testület 2021. I. félévi munkatervére 

  Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 

Elfogadásra kerültek a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi felada-

tok ellátásáról, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer 2019. évi tevékenységéről szóló beszámo-

lók. 
 

Felhívom a figyelmet, hogy a nyugdíjasok és a tanévkezdési tá-

mogatási kérelmek beadási határideje 2020. július 31.! Aki nem 

kapott kérelmet, jelezze telefonon  az 56/323-001 11-es melléken, 

vagy keresse fel a hivatal titkárságát ügyfélfogadási időben (hétfőn 

és szerdáig 8-16 óráig). 
 

A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat ügyfélfogadási napot 

tart minden hétfőn délelőtt, a kormányhivatali ügysegéd minden 

hétfőn délután. 

Az Inno-Szolnok Nonprofit Kft 2020. július 27-én (hétfőn) 13-

15 óráig tart ügyfélfogadást hivatalunkban. 
 

A Kormány 279/2020.(VI.13.) Korm. rendelete értelmében 2020. 

június 15. napjától a nyilvános könyvtárak bárki számára látogat-

hatóak. 

A Kormány 282/2020.(VI.17.) Korm. rendelet 2020. március 11-

ei veszélyhelyzet megszüntetéséről döntött, ezzel egyidejűleg jár-

ványügyi készültséget vezetett be. Továbbra is mindenki köteles a 

tömegközlekedési eszközökön, valamint az üzletben történő vá-

sárlás során szájat és orrot eltakaró eszközt viselni. Nem kell vi-

selni a hatodik életévet be nem töltött kiskorúnak. 

Zárt helyen vagy nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvé-

nyek abban az esetben tarthatók meg, ha a jelenlévők száma egy 

időben nem haladja meg az 500 főt. 

Berényi Veronika kirendeltségvezető

 

A járványügyi helyzetben is folyamatos a toborzás 

A Magyar Honvédség a koronavírus járvány miatt egyik napról a másikra munkájukat vesztett embereknek is szeretne  

alternatívát kínálni. 

A kialakult gazdasági helyzetben sok ember megélhetése került veszélybe. A honvédség őket is szeretné megszólítani, biztos megélhe-

tést és kiszámítható pályaképet kínálva számukra. A toborzás folyamatos országszerte, a szakemberek azonban arra kérik az érdeklő-

dőket, hogy első körben lehetőség szerint inkább telefonon vagy e-mailben keressék őket, elérhetőségeik megtalálhatók a 

www.iranyasereg.hu és a  www.hadkiegeszites.hu oldalon. 

Az érdeklődők kétféle szolgálati forma közül választhatnak: a szerződéses katonai szolgálat folyamatos munkaviszonyt biztosít, míg a 

tartalékos szolgálat azoknak szól, akik tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni a honvédelmi fel-

adatokból. A jelentkezési feltételek közt szerepel a magyar állampolgárság, az állandó belföldi lakóhely, a betöltött 18. életév, a bün-

tetlen előélet, valamint az egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasság. 

A megbízható fizetésen és a béren kívüli juttatásokon kívül változatos munkakörülmények, valamint számos szakmai kihívás várja a 

leendő katonákat: nálunk a tehetségtől, a hozzáállástól és a kitartástól függ, hogy ki milyen sikeres lesz, a honvédség pedig támogatja a 

katonák további szakmai fejlődését. Sokan a katona szó hallatán egyből a terepen lévő, aktív harcoló katonára gondolnak, viszont a 

támogató beosztások ugyanolyan fontos szereppel bírnak és – nem utolsó sorban – lehetővé teszik a munkavállalóknak, hogy a korábban 

megszerzett civil képesítéseiket is hasznosíthassák. 

Személyes jelentkezésre a megszokott rendben, hétfőtől csütörtökig 8:00-15:30 óra között, pénteken pedig 8:00-12:00 óráig van lehe-

tőség. A toborzóiroda munkatársai kérik ügyfeleiket, hogy amennyiben a személyes ügyintézés mellett döntenek, előzetesen jelezzék 

érkezésüket telefonon, vagy elektronikus úton, elkerülve a járványügyi rendszabályok miatt előforduló várakozást. 

Póczos Nikolett t. főtörzsőrmester 

 

MAGYAR HONVÉDSÉG 

KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG 

1. Toborzó és Érdekvédelmi Központ 

Cím: 5000 Szolnok, Táncsics M. u. 5-7.; Telefon: +36 (56) 505-159 

E-mail: szolnok.toborzo@mil.hu 

 

http://www.iranyasereg.hu/
http://www.hadkiegeszites.hu/
mailto:.toborzo@mil.hu
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ÓVODAI HÍREK 

 

Szeretettel köszönöm a kedves Szülőknek, Nagyszülőknek a járvány 

időszaka alatt tanúsított megértését, türelmét. 

Nagyon örülök, hogy mindannyian egészségesen éltük túl ezt a nehéz 

időszakot. 

Embert próbáló napokon vagyunk túl; az  óvoda egyik legidősebb tag-

jaként őszintén mondhatom, különösen nehéz volt, úgy bejönni dol-

gozni, hogy nem volt csak négy kisgyermek az óvodában. 

Voltak napok, amikor úgy éreztük, hogy kísértetkastéllyá vált az 

óvoda; annak ellenére, hogy így is sok feladatunk volt. Igyekeztünk a 

”távolból” is törődni óvodásainkkal. 

A kisgyermek napi háromszori étkezését szerencsére biztosítani tud-

tuk az Önkormányzati konyha vezetése és dolgozói által főzött kiváló 

minőségű ételekkel. Az idő múlásával egyre többen vették igénybe az 

ellátást. Az étel kiosztása az óvodából mind végig zavartalanul folyt, 

a tőlünk telhető legnagyobb körültekintéssel járunk el, betartva a hi-

giéniai szabályokat. Szívesen segítettünk az Önkormányzati konyhán 

az élelmezésvezető kérésére, hiszen napi rendszerességgel részt vet-

tünk az iskolás gyermekek tízóraijának és uzsonnájának csomagolá-

sában. Jól együtt dolgoztunk a konyhás lányokkal. 

E mellett folyamatos volt az óvoda épületének kívül-belüli rendben 

tartása, fertőtlenítése.  

A polgármester kirendelése alapján részt vettünk a 70 év feletti lako-

sok igény szerinti ellátásában (bevásárlás, gyógyszer váltás, csekk be-

fizetés stb.). Reméljük meg voltak a munkánkkal elégedve idősebb 

lakosaink. 

Polgármester úrnak köszönjük, hogy észrevette és megköszönte a 

munkánkat. 

Gyermekeink fejlesztéséről is folyamatosan gondoskodtunk, 2 hetente 

személyesen juttattuk el gyermekeinknek az otthoni foglalkozást se-

gítő feladatok gyűjteményét.  

Sok szülő lelkesen beszámolt az óvó néniknek az elvégzett feladatok-

ról, mi pedig örömmel vettük a beszámolókat.   

Úgy gondoljuk, hogy a családok tartalmas időtöltést tudtak szervezni 

gyermekeiknek az óvónők segítségével is. 

Mivel a mindennapi online foglalkozásokra nem volt lehetőség, a csa-

ládok és az óvoda informatikai hátterét figyelembe véve, óvodánk a 

gyermekek távoktatását, ily módon oldotta meg. 

 Eközben nem feledkeztünk meg a Föld napjáról sem, melynek alkal-

mából minden kisgyermek kapott néhány csomag virágmagot (a Ró-

mai Kat. Plébániától az óvodához eljuttatott adományából), - amit el-

ültethetett a család a saját kiskertjébe. Az óvodai dolgozók ez alka-

lomból virágokat ültettek az óvoda kertjébe, és közösen rendbe tették 

az udvart. A jövőben is igyekszünk nagy gondot fordítani az óvoda 

külső és belső környezetének rendbetartására. 

Május 25-én nyitott újra az óvoda. Nagyon vártuk már a találkozást, 

bár kicsit féltünk, hogy hogyan fogjuk betartani a karantén utáni sza-

bályokat. Napról – napra szoktak vissza a gyermekek az óvodába, jó 

hangulatú vidám napok következtek újra.  

Május 27-én megtartottuk a várva-várt gyermeknapot; pöttyös labdá-

val kedveskedtünk minden kis óvodásnak. (Kép a hátsó borítón!) 

Az újság megjelenése idején már készülünk a lehetőségekhez mérten 

egy rövid kis búcsúzásra az iskolába indulóknak. Szeretnénk emléke-

zetessé tenni számukra július 03-át, délelőtt az óvodai búcsúzás nap-

ját. 

A tarisznya mellé sok, szép ajándékkal kedveskedünk gyermekeink-

nek. 
 

Az alábbi megszívlelendő idézettel szeretnék kívánni a nyárra Min-

denkinek boldog, vidám napokat és nem utolsó sorban jó egészséget! 

 

„Tanulni sokat a gyermektöl lehet, mert mindig a mosolyt tanítja neked. 
Tiszta lelke nem bánt, nem kér, csak arra vágyik, hogy vele legyél. 
Elfogad – mindegy, ki vagy – nem irigy, bármit neked ad. 
Várja, hogy játssz, tanítsd és szeresd, hogy az élet iskolájába vezesd.” 

Havrilla Sándorné óvodavezető 
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ISKOLAI HÍREK 

 
 

Legutóbb iskolai híreket március közepén közöltünk. Akkor még reménykedtünk abban, hogy a járványveszély miatti iskolai kényszerszüne-

tünk csak átmeneti jellegű lesz. Sajnos nem így történt és közel két és fél hónap után tudtunk visszatérni a normálisnak még így sem mondható 

kerékvágásba.  

A digitális oktatás bevezetése nagyon váratlanul és felkészületlenül ért bennünket. Nem kimondottan a pedagógusok oldaláról, hiszen mi napi 

szinten használjuk az informatikai eszközöket iskolai munkánk során. Sajnos a felméréseink alapján azonban kiderült, hogy tanulóink család-

jainak közel 30 %-ának nincs a digitális oktatás működtetéséhez megfelelő eszköze. Ennek a kb. 40 tanulónak papír alapú feladatkiosztással 

próbáltuk szervezni a távoktatást. Többen lelkiismeretesen visszaküldték a megoldott feladatokat, szépen haladtak a tananyaggal. De olyanok 

is voltak, akik ez alatt a két és fél hónap alatt nagyon passzívan álltak hozzá a kialakult helyzethez és úgy gondolták, hogy számukra a nyári 

szünet lett előre hozva és vidáman lógatták a lábukat a semmittevésben. Ez jellemző volt néhány online formában oktatott tanulóra is, de az ő 

év végi jegyükön is meglátszott ez a fajta viselkedés. Több szülő szinte erőn felül próbálta segíteni gyermeke otthoni tanulását, előmenetelét. 

Ők megpróbálták a helyzetben a pozitívumot meglátni és a tőlük telhető legtöbbet megtenni. Együttműködni a pedagógusokkal, amennyire 

lehetett átvenni azok szerepét. Ezúton is szeretném megköszönni az iskola tantestülete nevében kitartó munkájukat! Azonban voltak negatív 

hangúak is, akiknek problémát okozott, hogy az esetlegesen magatartási- és figyelemzavarral küzdő gyermeknek hogyan segítsenek? Ez az 

időszak mindenki számára embert próbáló volt, megmutatta nekünk, hogy ilyen és hasonló helyzeteket csak összefogással, kellő empátiával, 

türelemmel, szeretettel lehet kezelni.  

A tanév vége a következőképpen alakult: 

Kitűnő tanulmányi eredményéért Bárkai Zsombor, Bíró József Gergő, Gergulics Milán és Négyesi Melinda 1. osztályos tanulók, Szanda 

Dániel, Pigniczki Lili 2. osztályos tanulók és Pakay Imre 4. osztályos tanuló részesültek könyvjutalomban.  

Jeles eredményéért, illetve közösségért végzett munkájáért Csernus Kristóf, Séra Zoltán, Zana Dáriusz 1. osztályos tanulókat, Mészáros 

Anna, Pigniczki Nikoletta, Oberna Judit 4. osztályos tanulókat, Urbán Rebeka 5. osztályos tanulót, Polyák László, Duszka Csenge, Rostás 

Réka 6. osztályos tanulókat jutalmaztuk. A 8. osztály jutalmazott tanulóit itt nem sorolom fel, számukra legyen meglepetés az augusztus 22-

én megtartandó (pót)ballagáson, ahol igaz, hogy szűk családi körben és csökkentett tanulói létszámmal, de őket fogjuk ünnepelni. Szeretném 

még megemlíteni, hogy ebben a tanévben az MLSZ – a Bozsik Intézményi körzeti labdarúgó rendezvényein résztvevő diákokat oklevéllel és 

éremmel jutalmazta. Fair Play díjat ítélt Kanalas Sándor 4. osztályos, Bárkai Zsolt 5. osztályos és Szvoboda Hajnalka 6. osztályos tanulóknak. 

A program rendezvényein kiemelkedő teljesítményt nyújtott Cseh László 8. osztályos tanuló, amiért őt az MLSZ kitüntetésben részesítette. 

Több tervezett programunk elmaradt a tavasz és június alatt, ezeket igyekszünk a következő tanévben pótolni. Jelenleg június végéig felügye-

letet biztosítunk azoknak a tanulóknak, akik ezt igényelték. Reményeink szerint az Erzsébet táborra benyújtott pályázatunk is nyertes lesz és 

július 6-tól 2 héten keresztül az iskola falai között tudunk táboroztatni közel 60 tanulót. 

Köszönjük mindenkinek, aki a tanév folyamán segítette iskolai munkánkat! A nyárra kellemes pihenést, kikapcsolódást, feltöltődést kívánunk 

a Csépai Napló minden kedves olvasójának! 

Otrosinka Ferencné tagintézmény vezető 
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AZ ŐSZIKÉK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI 

Szeretnék a kedves olvasókkal néhány gondolatot, eseményt megosztani az Őszikék E.Sz.I. életével kapcsolatosan. 

Igaz, a járvány még nem zárult le, de az első időszakát sikeresen végigküzdöttük! 

Komoly nyomás alatt voltunk az elmúlt hónapokban, dolgozóink nagyon sokat fáradoztak annak érdekében, hogy elkerüljük a vírust. Márci-

usban sikerült beszereznünk a megfelelő tisztítószereket és a hiányzó védőfelszereléseket. A következőkben jelentős segítséget kaptunk a 

megyei Gyámhivataltól a maszkok, vizsgálókesztyűk és felületfertőtlenítő anyagok terén. A mindennapi munka szervezésére és ellenőrzésére 

Infekciókontroll csoportot alakítottunk, izolációs helységeket jelöltünk ki és rendeztünk be az esetlegesen tüneteket mutatók és kórházból 

hazatérők elkülönítésére. A látogatási és intézmény elhagyási tilalom a lakók érdekében szigorúan működött, ezzel próbáltuk az itt élőket és 

dolgozókat védeni a betegség behurcolásától. Az intézmény belső helyiségeinek és udvarának fertőtlenítését a Magyar Honvédség Szentesi 

Vegyvédelmi Csoportja április elején elvégezte. 

A vészhelyzet rendkívül megterhelő volt az intézményben lakóknak, hiszen hirtelen és váratlanul maradtak magukra egy olyan helyzetben, 

amikor nagy szükségük lett volna szeretteikre. Naponta próbáltuk tartani a kapcsolatot telefonnal és skype-on. Online konferenciák keretében 

vitattuk meg Polgármester úrral és az intézményvezetőkkel az aktuális ellátási feladatokat, melyek néha nagy kihívást jelentettek, összefogásra, 

közös munkára sarkalltak bennünket. 

Minden DOLGOZÓNAK, LAKÓNAK és HOZZÁTARTOZÓNAK szeretném megköszönni a szabálykövető magatartást és az előírt járvány-

ügyi protokollok betartását és betartatását! 

Hálával tartozunk azoknak, akik Anyák napja alkalmából műsorral, ajándékkal kedveskedtek, igaz a kapu szögletéből, mégis örömet és köny-

nyeket csaltak az időseink arcára. A TAPSOLJ CSÉPA Csoport dalait esténként is örömmel hallgattuk! 

Ahogyan az időjárás engedte a munkát, a CSÉPAI GAMESZ DOLGOZÓI szinte csodát műveltek a kertünkkel. Újító ötleteik és kitartó mun-

kájuk eredménye, hogy az idős, korhadásnak indult veszélyes fákat kiszedték, terepet rendeztek, új parkolót és viacolor járdát építettek, felújí-

tották a kerti kiülőket és padokat raktak, hogy időseinknek még nagyobb élettere legyen. 

A legszebb, közel 80 éves japánakác fánkból emlékplakettet készített BARTA KÁROLY és VIKTORIN RÓBERT, hogy méltóképpen őriz-

hessük meg elődeink hagyatékát. 

Egynyári és évelő dísznövényeket kaptunk FEJES JÓZSEFTŐL, amit nagy örömmel gondoznak lakóink. 

Mindannyian örülünk megújult, szép környezetünknek, megköszönjük a segítő szándékot Fenntartónknak, községünk vezetőinek és azoknak, 

akik ezt létrehozták. (Képek a hátsó borítón!) 

Dobainé Nagy Éva 

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ – BALLAGÁSUNK 30. ÉVFORDULÓJA 

 

Az egyik június végi hétvégén az általános iskolai ballagás 30. évfor-

dulója alkalmából gyűltek össze az 1989/1990-es tanévben végzett 

egykori diákok. Külön köszönjük Hegedűs Helgának a lelkes és ki-

tartó szervezőmunkát, mellyel ismét összekovácsolt bennünket egy 

rövid időre. Helga ötletét, hogy találkozzunk, kivétel nélkül támogat-

tuk, nemcsak a jeles évforduló miatt, hanem azért is, mert eddig egy-

szer, 2007-ben szerveztünk osztálytalálkozót. Az idei, 2020. esztendő 

számos ok miatt rendkívüli évként vonul be a világtörténelemben. 

Számunkra attól is különleges ez az év, mivel az eredetileg tervezett 

tavaszi időpontról a koronavírus járvány miatti intézkedések követ-

keztében nyárra kellett áttenni az osztálytalálkozó időpontját.  

Az eredeti időponthoz képest néhány héttel később megtartott talál-

kozó azonban csak felcsigázta kíváncsiságunkat, fokozta érdeklődé-

sünket egymás múltbéli és jelenlegi életének megismerése iránt.  

A találkozó napja osztályfőnöki órával indult az iskolában, egykori 

osztályfőnökünk Amálka néni vezetésével. „Szétszór a sors, mint szél 

a port, ki tudja, merre vet, de egyszer szívünk visszahoz ölelni Tite-

ket” énekeltük 30 évvel ezelőtt az iskola falai között, és szerencsére 

ez valóban megtörtént 2020. június 27-én. Az osztály egykori tanulói 

javarészt az Alföldről érkeztek, igen változatos, fordulatokban gazdag 

eddigi élet utakat tudnak maguk mögött. Valahogy mindenki megta-

lálta a számítását eddigi élete során. Az osztályfőnöki óra után a Mű-

velődési Házban folytatódott számunka a nap. Itt már kötetlen beszél-

getéseket folytattunk egymással késő estig, előkerültek a régi kedves 

történetet, az egykori csínytevések és néhány nagyobb „kihívás” fur-

fangos megoldásai. Örömünkre szolgált az egykori osztályközösségi 

élet újbóli felelevenítése ennyi idő után is. Sok nevetés, közös vacsora, 

átélt vicces történeteink színesítették napunkat. Tiszteltük őket, fel-

néztünk rájuk, tartottunk tőlük. Nem minden figyelmeztetést vettünk 

jó néven. Ezekről azonban nem mindig mertünk otthon beszámolni. 

Úgy érezzük, szüleinkkel együtt embert faragtak belőlünk. 

30 év, egy emberöltő. De ennyi is kevés volt ahhoz, hogy megfeled-

kezzünk egymásról, osztályfőnökünkről Amálka néniről és az általá-

nos iskolánkról. Sokan úgy éreztük, mintha egy hosszú nyári szünet 

után térnénk vissza újból az iskolapadba, és ott folytatnánk, ahol a ta-

nítás végén (ballagáskor) abbahagytuk.  

Dr. Bujdosó Géza  

A Csépai Általános Iskola 1990-ben végzett tanulói: Balogh Béla, 

Bujdosó Géza, Czuczor Ágnes, Csongrádi Andrea, Deák Vendel, Fe-

jes Norbert, Fürher Ferenc, Gyóllai Zsolt, Hegedűs Helga, Horpácsi 

Erika, Jakab Ágnes, Kolompár Róbert, Nagy Ferenc, Oberna Attila, 

Papp Beáta, Rozmis Tibor, Tóth Zsolt, Vincze Tünde, Zámbó Tamás. 

Osztályfőnök: Csetényi Mihályné. (Kép a hátsó borítón!) 

Szeretettel őrizzük elhunyt társunk, Führer Ferenc emlékét. 

 

Idősebb korban hajlamosak vagyunk az eseményeket történelmi háttérben szemlélni. Viszonylag rövid időn belül is történnek olyan esemé-

nyek, változások, melyek befolyásolják az egyén életét. 

A most találkozó – 1990-ben végzettek nyolcadikosok voltak az 1989-ben bekövetkező „rendszerváltás” idején. Ebbe a változásba nőttek bele, 

s váltak felnőtté. sok minden megváltozott, de nem minden pozitív irányba. Az utóbbi évtizedekben szinte „felfordult” a világ. 

Egyedül a pénz jelenti a hatalmat, evvel mérik az embert a régi értelemben vett erkölcs, tisztesség, becsület, egymás segítése elvont fogalommá 

váltak. A családban, az iskolában ezek elsődleges nevelési célok voltak, aki ezekre a „régimódi” fogalmakra igyekszik építeni életét, az nem 

minden esetben boldogul. 

Örömmel hallgattuk élettapasztalattal teli beszámolóitokat. Mindezek során képet kaphattunk országunkat, társadalmunkat, a lakosságot sújtó 

gondokról. 

Egyéniség kérdése, ki hogyan ítéli meg a körülötte zajló világot. Beszámolóitokból érződik, hogy ki-ki vívja a maga harcát, s javító szándékkal 

teszi a dolgát. 

Sajnos a faluban kevesen éltek. Ennek ellenére kérjük lehetőségeitekhez mérten hallassátok hangotokat, próbáljatok jó irányba hatni, szólni, 

javítani az itt élők, mindannyiunk érdekében javítani a faluképet. 

Csetényi Mihályné osztályfőnök  
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EGYHÁZI HÍREK 

Változások az egyházközség életében…  
 

2020. május 22-én, délután 3 órakor érkezett a hír, Antal András diakónus Urat felmentik a csépai plébánia és a hozzátartozó részek, 

lelkipásztori szolgálata alól. Igazából az indokokat nem szerették volna közölni, de a lényegen nem is változtat, 2020. augusztus 01-től 

új rend lép életbe, miszerint Kovácsik Antal, a Tiszaföldvár-Martfű egyházközségek diakónusa látja el településünkön is, illetve Szele-

vényen, Tiszasason és Tiszaugon a diakónusi feladatokat. Pontosabban a plébániák gazdasági kormányzását, mindazonáltal azt kihang-

súlyoznám, hogy a jelenlegi települései MELLETT. Tehát nem fog életvitelszerűen itt élni, erre kapott egy főállású alkalmazottat, aki 

a továbbiakban a plébánián gondnoki feladatokat lát el. 
 

A Szentmisék kérdése még picit képlékeny, az bizonyos, hogy Csépa központtal fog egy atya minden vasárnap misét mondani a négy 

település híveinek. A vidéki hívek idejutásának megszervezésében számít az egyházmegye az önkormányzatok segítségére – Marton 

Zsolt Püspök Atya nyilatkozata alapján. 
 

Természetesen meglátogattam Püspök Atyát múlt héten a helyzet tisztázására. Ő megnyugtatott, hogy ez nem a településeink ellen 

irányult, viszont mivel hogy az egyházmegye 240 plébániájára 100 plébános jut, így erre kell hosszútávon berendezkednünk. 
 

Egyeztetve mind Marton Zsolt Püspök Atyával, mind pedig Kovácsik Antal diakónus Úrral, a missziósház üzemeltetését 2020. augusz-

tus 1-el Csépa Község Önkormányzata veszi át. 
 

Egyeztetve Antal András diakónus Úrral viszont annyit kiemelnék, hogy továbbra is településünk lakója marad! Megnyugtatok min-

denkit, hogy továbbra is itt fog élni és dolgozni. Az Irgalmasság Szigete Alapítvány berkein belül fog tovább tevékenykedni, szorosab-

ban együttműködve a helyi önkormányzatokkal, illetve egy állami program lebonyolításában fog dolgozni. 
 

Kérnék mindenkit, hogy függetlenül attól, mennyire fontos számunkra Antal András diakónus Úr, és mennyire fontos részévé vált  

településünknek, próbáljunk meg ugyanilyen nyitottsággal állni Kovácsik Antal diakónus Úrhoz is, hiszen Ő is településünk lakóit 

kívánja szolgálni, segíteni. A továbbiakban is próbálok mindenkit tájékoztatni a fejleményekről, amennyiben lesz ilyen. 
 

Pintér Csaba Gábor polgármester 

Köszönet és búcsúzás egy kedves munkatárstól! 
  
22 évvel ezelőtt elindult valami. Egy újság, melyre bár régen 

szükség volt, soha nem vette komolyan senki, hogy meg is való-

sítsa. De történt valami… Pár ember úgy döntött, hogy az Önkor-

mányzat berkei alatt elkezd egy munkát. Szerintem Ők sem gon-

dolták, hogy még 22 év múlva is tűkön ülve várjuk, mikor jelenik 

meg a következő lapszám. Egy újság, mely mindig, minden ren-

dezvényről tudósított, minden fontos információt lehozott, hogy 

településünk minden lakója tájékozott maradhasson. Ez az újság 

az életünk és munkánk mindennapi része lett. 

Ennek az újságnak volt főszerkesztője Kovácsné Németh Mária, 

akit mindannyian csak Marinka tanár néniként ismerhetünk. Erőn 

felül helyezte mindenek fölé az újsággal kapcsolatos munkát, sa-

ját gyermekekénk igazgatta, vigyázta, formálta, hogy mindenki 

megelégedésére folyamatosan naprakész lehessen. Bevonta a 

munkába férjét Kovács Sándort is, aki számtalan ünnepségről, 

önkormányzati rendezvényről, Csépa természeti kincseiről ké-

szült fotóval színesítette a Csépai Napló hasábjait! 

Az utóbbi időszakban kicsit átalakult az élete, hisz nyugdíjba vo-

nult Ő is, párja is. Egy új feladat adódott nekik, hiszen unokáik 

nevelésében aktív részt szeretnének vállalni, hogy így is segíthes-

sék gyermekeiket ebben a rohanó világban. Sajnos pár héttel ez-

előtt arról tájékoztatott, nem tudja tovább intézni az újság ügyes-

bajos ügyeit. Bár sajnálattal nyugtáztam, mégis kénytelen voltam 

elfogadni, hiszen a családnál semmi sem lehet fontosabb! 

Kívánom neki, hogy találja meg boldogságát férje, gyermekei, 

unokái körében! Mi mindig itt leszünk neki, várjuk és üdvözöl-

jük, ha mégis szeretne újra a csapat aktív tagja lenni! Köszönjük 

munkáját! 

Amit talán megígérhetek, hogy vigyázunk az Ő szeretett újságára 

és továbbra is folytatjuk a hagyományt, amit Örököltünk az elő-

deinktől! (Kép a hátsó borítón!) 
 Pintér Csaba Gábor 

polgármester  

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Születés: 

Varga Renáta - Danyi Attila: Boglárka 

Nagy Mónika -Jordán Sándor: Szelim Adrián 

Mága Tünde -Nagy Gábor: Lorenzó 

Farkas Ilona - Kolompár István: Laurent 

Kolompár Vivien - Rostás Gyula: Lilien 

Molnár Julianna - Zana Krisztián: Nimród 

Lagzi-Kovács Anikó - Rostás József: Csaba József 

Bangó Eszter - Koszta Alex:  Nikolasz 

Szőke Éva - Szvoboda László:  Nándor Zsolt 

Harsányi Szilvia - Urbán János:  Szófia Elena 

 

Halálesetek: 

Kasza Erzsébet: 71 év 

Polom József: 54 év 

Guba Jánosné: 90 év 

Nyitrai Ferenc Mihály: 61 év 

Négyesi László: 86 év 

Fehér Géza: 83 év 

Bíró János: 66 év 

Váradi Lászlóné: 74 év 

Palotai Károly: 81 év 

Rózsa Attiláné: 60 év 

Pecznyik Józsefné: 79 év 

Mészáros Mihály: 83 év 

Zarnócz Mihályné: 81 év 

Talmácsi Béláné: 58 év 

Váradi Károlyné: 65 év 

 

Házasságkötés nem történt 
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TRIANON 1920-2020 

2020. június 4-én rendhagyó módon emlékezett meg Csépa lakossága a trianoni békediktátum aláírásának 100 éves évfordulójáról!  

Az eredetileg csak néhány fősre tervezett és szélesebb körben az interneten közvetített megemlékezésen a kormány legfrissebb rendelkezése 

értelmében, a védőtávolság betartásával közel 100-an személyesen is részt tudtak venni! Az frissen elkészült emlékmű előtt megtartott megem-

lékezésen az országos kezdeményezéshez kapcsolódva 16 óra 32 perckor – a békediktátum aláírásának időpontjában – megszólaltak a haran-

gok, és közel 5 percig kongták bús üzenetüket a szélben. A Himnuszt követően Mészáros Mária képviselőnő, levezető elnök és Pintér Csaba 

Gábor polgármester néhány szóban köszöntötte a megemlékezőket, majd Polovics Zoltán – a Trianon emlékmű egyik ötletgazdája – mondta el 

megemlékezését. Antal András diakónus megáldotta az emlékművet, majd Berényi Veronika kirendeltségvezető és Pintér Csaba Gábor polgár-

mester megkoszorúzta a Trianon emlékművet, végül Hősök napja tiszteletére az I. és a II. világháborús emlékművet. Szózattal zárult a megem-

lékezés. 

Az alábbiakban Polovics Zoltán megemlékezését olvashatják: 

Tisztelt jelenlévők, Tisztelt Csépaiak, Tisztelt emlékező Honfitár-

saim! 

 

Itt állunk most a rendhagyó módon elkészült Nemzeti Gyász emlék-

művénél, és szintén rendhagyó módon emlékezünk arra, ami pontosan 

100 évvel ezelőtt történt Hazánkkal, nemzetünkkel, egy olyan béke 

diktátum kapcsán, ami nem csak igazságtalan, de gyalázatos, és vért 

lázító! 

 

Tisztelt Csépaiak, Tisztelt Barátaim! 

Talán furcsa és meglepő, hogy kis falunkban olyan országos, és egy-

ben nemzetközi problémáról beszélünk, amelyek eddig nem voltak 

szokásban! Úgy érzem, hogy eljött az ideje annak, hogy hallassuk a 

hangunkat az igazság mellett, nem nézve azt, hogy vidéken, kis falu-

ban, vagy épp valamelyik nagyvárosban tesszük ezt! 

Nincs rá szó, nincs rá fogalom, milyen gyalázat, milyen kár érte Ha-

zánkat, és ebben mekkora szenvedést és megpróbáltatást kellett kiáll-

niuk azoknak a nemzettestvéreinknek, akik a jelenlegi országhatár 

mögött voltak kénytelenek maradni, és élni tovább szülőföldjükön! 

Nem az anyagi, nem a vagyoni kár itt a lényeg, nem az, hogy terüle-

teket raboltak el tőlünk, hanem az, hogy a nemzet lelkét, a nemzet 

testét nyirbálták és csonkították meg! A lényeg abban áll, hogy 100 

évre megszűnt a Kárpát-medencei egység szakrálisan működni, hatni! 

Testvér, testvér ellen fordult, a nemzetiségek becsapva, kapaszkodó 

nélkül, az uszítók, a zavarosban halászók prédáivá váltak! 

 

Tisztelt Emlékezők! 

Ahogyan az emlékmű rendhagyó módon készült, ahogy most a meg-

emlékezés rendhagyó módon zajlik, engedjék meg, hogy szavaimat is 

rendhagyó módon fűzzem tovább! Oly sokszor felemlegettük már az 

ezzel járó kínokat, oly sokszor mérlegre tettük már veszteségeinket, 

csupa negatív érzést, negatív erőt tápláltunk bele a 100 éves állapotba, 

hogy ideje van annak, hogy megfordítsuk a folyamatot!  

Mit tehetnénk mi a hatalmasok ellen?- kérdezik most sokan! 

 

Semmit nem kell tennünk ellenük, de sokkal többet tehetünk a sebek 

gyógyulásáért! Kezdjük mindjárt azzal, hogy állítsuk át tudatunkat és 

ne nevezzük többé a székelyt románnak, a Kárpát-aljai magyart uk-

ránnak, a Felvidéki magyart tótnak, a Délvidéki testvéreinket szerb-

nek, horvátnak, az őrvidéken élőket svábnak! 

Magyarok ők, épp úgy, mint mi, akik itt a Kárpátok közepén élünk! 

Lélekben repüljünk keresztül az országon, a Keleti – Kárpátoktól az 

Alpok aljáig, Fiúmei kikötőtől, a Tátráig, és öleljünk magunkhoz min-

den népet, minden nemzetet, akiket a Teremtő ide, a Kárpát-hazába 

teremtett, hogy itt egységet alkotva elvégezhesse a Teremtőisten által 

rábízott feladatát, és egységét megkoronázva mutasson példát a Föld 

minden lakójának! 

 

Tisztelt Csépai Testvéreim! 

Amint láthatja mindenki, a történelmi Magyarország térképe nem 

szétszabdalva jelenik meg az emlékművön, hanem egy egységként 

úgy, ahogy a Magyarok Istene apáinkra, őseinkre bízta ezt a földet!  

Bár jelöltük a jelenlegi gonosz állapotot, de legyen ez örök mementója 

annak, hogy igenis harcolnunk kell testvéreinkért, harcolnunk kell 

kultúránkért, harcolnunk kell az egységes magyar nemzet újra éledé-

séért, harcolnunk kell sokszínű nemzetiségeinkért!  

Harcolni minden eszközzel, minden, a magyar nemzethez tartozó em-

bernek a maga módján, a maga eszközével, ha mással nem, de lelké-

ben az egységes Kárpát-medence képét kell, hogy éltesse! 

Láthatjuk megjelenni a hivatalos címerből ismert hármas halmot, ami 

önmagában a Jó, mint a Magyarok Istene országának szimbolikája. 

Láthatjuk rajta a kettős keresztet, amely a rovásírás ”GY” betűjét je-

löli, ez pedig képi megjelenésben az Egyisten jelenlétét mutatja. A 

kettő együtt az Egyisten és a Jó országa. Előtte, mint említettem a tör-

ténelmi Magyarország egybe olvadt képét láthatjuk azért, hogy tuda-

tunkat erre a fizikális megjelenésre inspiráljuk, pozitív töltetet adva 

annak a gondolatnak, hogy a Hazánk egységes ép és egész! Mögötte 

pedig három, egy pontból kiinduló égbenyúló vonalat láthatunk, most 

fizikálisan zászlórúd funkcióban. Ez az életfa koronáját jelöli, ami a 

szimbolikában a család, mint a Teremtést fenntartó, és igazoló erő-

egység képi megjelenése! Rajta látható a mai hivatalos nemzeti lo-

bogó, a történelmi Árpád nemzettség lobogó és a fél árbócra eresztett 

gyász lobogója!  A fekete lobogó nem felejteti el velünk azt a sok kínt, 

és halált, amit a szétszaggatás eredményezett, egyben arra ösztönöz 

minket, hogy legyen újra egy, egész a Kárpát-haza, és akkor lekerül 

onnan a fekete zászló! 

 

Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza! 

 

Eljött az idő, hogy visszatérjen minden, ami visszajár, eljött az idő, 

hogy újra bizalmat szerezzen a magyar minden nemzetiségtől, eljött 

az idő, hogy hitet tegyünk az mellett, hogy ez a gyalázat soha többé 

ne fordulhasson elő! 

  

Tisztelt Honfitársaim! 

Éppen 8 hónapja minden nap bizonyságot teszünk arról, hogy mi min-

den érhető el kellő megértéssel, kellő alázattal, kellő összefogással!? 

Épp úgy, mint ez az emlékmű! Kigondoltuk, összekapaszkodtunk, és 

megvalósítottuk! 

 

Tisztelet és köszönet jár a rengeteg munkáért, törődésért, támogatásért 

Csépa polgármesterének, a képviselő-testületnek, a bizottságoknak, és 

nem utolsó sorban kiemelt tisztelet jár az építőknek! 

Amikor erre járnak, jártok kedves Csépai barátaim, jusson eszetekbe, 

hogy minden magyar testvér, minden itt élő embertestvér, közös a sor-

sunk, és egy a célunk!  

Ha ezt a képet éltetitek magatokban, Ármánynak nincs hatalma felet-

tünk, nem veheti el tőlünk a jövőnket! 

 

Végezetül Szabados Béla versének részletével zárom gondolataimat, 

és szeretettel várunk mindenkit a ma esti őrtűz gyújtáson, és szertar-

táson! 

 

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában. 

Ez az én vallásom, ez az én életem, 

Ezért a keresztet vállaimra veszem, 

Ezért magamat is reá feszíttetem. 

 

Szeretném harsogni kétkedők fülébe, 

Szeretném égetni reszketők lelkébe, 

Lángbetűkkel írni véres magyar égre: 

Ez a hit a fegyver, hatalom és élet, 

Ezzel porba zúzod minden ellenséged, 

Ezzel megválthatod minden szenvedésed!” 

 

Barátaim! Áldás a Hazánkra, Áldás a Kárpát-haza minden lakójára!
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Antal András diakónus megemlékezése: 

„Az ember az, ami a szíve”  

 

Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Jelenlévők! 

 

Albert Steffen, Svájc költő egyik versében így fogalmaz: 

 

„Mért izgat a múlt? Mert a jelen, jövőt formál-alkot, vagy talán másról van szó? 

Arról, hogy a látszat látszat marad, S mindennek mi megtörtént ára van. Miért?Kérdezd önmagad, Lásd minden visszahat, S mondom tovább, 

mert így igaz: Nem pusztán tetteid, De maga a gondolat, Hat, mint mágnes, Saját magadra visszahat. - vagy a „Míg te akarod”: Empirikus 

úton bizonyítható, Tudat és lelki evolúció eredménye, Mondom, míg Te akarod Mondom, ha 100 év kellett, hogy  megértsük, Nem hiszem, Nem 

pusztán áhítom, A Tudás, a megtapasztalás,  A Személyes találkozás Veled-velünk, Mi beszéltet! 

Most érkezett az idő, hogy a világtalanná, elveszetteké vált, félrevezetett, s hány behálózott ember játszott, sok ezer másik ember életével és 

hazájával, e végzetes vergődés közepette, akit még lehet, belátásra ébresszen a mai nap, van-lesz feltámadás!” 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Jelenlévők!   

Intelligens optimizmusa örömet adott bárkinek, ki barátként – hazafiként, testvérként, családtagként, egy nemzetként tekint erre az országra. 

Arra az országra, mely nem kikényszerített, mocskos alku tárgya, sok millió emberi életnek, hanem a zavarosban halászó, elsötétült lelkekben 

hatol az a sok bíztatást ígérő áldozatos munka, amit egymásért, úgy a múltban, mint a jelenben teszünk. Immár szellemerőddel, a lélek erejével 

kell küzdened ember, önmagad művelésével, a lélek fénye felé törekedni, és azt követni. Más esély nincs a sátáni sötétséggel szemben. 

Semmi kétértelműség. Még mindig nem látni? Jót rossztól, Igazat a hamistól nem megkülönböztetni, a Krisztust, minden szent fény Atyját 

kerülni, hová juttatja ez az embert? Nem meglátni, nem átlátni, s így belátni is képtelen; mindez szükségszerűen sötétséghez, gyáva tévelygés-

hez, „vaksághoz” vezet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Jelenlévők!  Kivétel nélkül szembesülünk és megtapasztaljuk, hogy van számon-

kérés és lesz számadás! Lesz számonkérés és lesz számadás! 

MINDEN e körül forog és minden ennek a függvénye, amit Életnek hívunk s tudunk. Értelmünk és lelki fejlődésünk, előremenetelünk „titka” 

ez. Nézzék csak a hitéthagyott, manipulált, politikát mire képes, hitehagyott, manipulált evilági egyházakat. (A kivételeknek tisztelet.) Rom-

bolás, perzselő tüzet áraszt a múlt és a jelen egyaránt. Van s lesz feltámadás. 

Gondviselő Istenünk, Történelem Ura! 

Az emberi emlékezet törekszik a maradandóságra, de az idők múlása enyészetnek vet alá mindent. Egyedül a Te emlékezeted örök, Istenünk, 

ezért a hívő reád bízza emlékezésének megőrizését. Századunk emberpusztító viharai emlékművel állítására kötelezik az emberi szívet, főként 

azokét, akiknek életét sok viszontagság közepette megkímélted, s de a fiakét és unokákét is, akik apáik és anyáik arcáról olvasták le az 

emberséget megpróbáló idők maradandó jeleit. 

Hála neked Urunk, hogy megőrizted őket! Mert: Ők, ők tudtak megbocsátani az ellenük fordulónak, tudva azt, hogy a gyűlölet rabja nem 

tudja, mit cselekszik: 

- ők tudtak békét teremteni szívükben, ott ahol a bosszúvágynak gátat kellett szabni: 

- ők tudtak áldást mondani a Te Szent Nevedre és Áment mondani a Te akaratodra, ott ahol kigúnyolták, hazátlannak nevezték.  

Urunk Jézus Krisztus, Magyarok Istene, kire esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk, Te megaláztatásaidat, meghurcoltatásaidat, kínjaidat 

millió magyar öltötte magára, keresztútjukat, keresztutaddal, veled járva Krisztusunk. Most még csak Imáik egyesülnek a tiéddel: Atyám, ha 

lehetséges múljék el tőlem e pohár, Ők ismerték, hogy milyen mélységes az a szenvedés, amit még nem sokallt meg az Isten jósága sem. Mi 

kifosztott, megfosztott országunkat, életünket, testüket ismerhetjük, de Te Uram drága lelkünket ismered.  

A mi lelkünkben pedig őrizd meg és tápláld az emlékezés lángját. Legyen feltámadás az igazság útjának követésében, legyen melegségünk a 

gyűlölködés árnyékában vagy örvényeiben! Jutalmazd meg azokat, akik ezt az emlékművet létrehozták! 

Áldd meg Istenünk, + és szenteld meg ezt a köztéren felállított emlékművet! Áldd meg Istenünk + és szenteld meg, mely 100 éve a Mária 

országának szétszakítottságának emlékére lett megalkotva! Istenünk te előtted egy és ugyanaz és ezt az emlékezetét teszi maradandóvá 

közöttünk. Jóságod adja meg, hogy mindenki, aki elhalad mellette, szívébe vésse és el-elgondolkozzon, hogy vannak földi határok, de a menny 

határtalan. Istenünk add, hogy szebb és igazabb jövőnkért áldozatos életünkkel, mekkora kincsünk az áldott béke, az emberi becsület és 

megbecsülése minden igaz értéknek. Indítson ez az emlékmű erős elhatározásra, hogy a nemzet az ma is egy, hogy a magyar nép boldogulásáért 

mi is meghozzuk a korunk követelte áldozatot, és igyekezzünk mások áldozatvállalásán enyhíteni a kölcsönös szeretetben. 

Krisztus, Béke Fejedelme, aki Szentháromság, de még is egy, aki ismerted az elszakítottság érzést, míg e földön közöttünk éltél, őrizz 

egységben, minket is ebben a szétszakítottságban. Magyarok Védasszonya oltalmazza családjainkat! Szent István királyunk, aki a Mennyország 

királynőjére bíztad életünket és nemzetünket, mint mennyei pártfogónk legyél égi segítségünkre. Legyél urunk áldásod minden magyar 

léleknek te, aki élsz, uralkodol, és szeretsz mindörökkön örökké. Ámen. 

 
VIRÁGOKKAL TELVE! 

 

Megszépült településünk!  Kerékpárok kerültek kihelyezésre a község közterületein, vödrökkel teli virágok a buszmegállókban. Közterületek, 

önkormányzati területek szépültek meg társadalmi összefogással, buszmegállók egy-egy hétvégén önszorgalomból. 

Valami elkezdődött! Sokan és sokféle módon vettek részt az elmúlt időszakban településünk életében. Vannak ötletgazdák, vannak akik fel-

ajánlásokat tettek, vannak akik megszervezték, lebonyolították, végrehajtották az adott feladatot. Vannak, akik a virágok gondozásában vesz-

nek részt az év további részében. 

Büszkék lehetünk rá, hogy településünk lakói tenni akarnak és tesznek is azért, hogy településünk megszépüljön. Fáradságot nem kímélve, 

felajánlásokat téve azon munkálkodnak, hogy másoknak örömet okozzanak. A község lakóinak, a településünkön átkelőknek a mindennapjai 

során, hiszen akik rápillantanak a színes, virágokkal teli kerékpárokra és a virágos vödrökre, szívük-lelkük megtelik gyönyörűséggel. 

Vannak olyanok, akik lakóink lelkét ápolták. Mosolyt csaltak az arcokra a veszélyhelyzet idején tapsolással lakosainknak, a gyermekek arcára 

gyermeknapkor, a ballagóknak évvégén. (Kép a hátsó borítón!) 

Csépa Község Önkormányzata és Hivatalunk nevében megköszönöm mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak, hozzájárulnak 

községünk szebbé, élhetőbbé tételéhez, mindez által példaként szolgálnak mások számára. 

Berényi Veronika  



 

 

   

 

 

 

  

 

 


