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Tisztelt Lakosok! 

Már több mint egy éve gyökeresen megváltozott az életünk. 2020. márciusa teljesen kifordította magából az általunk megszokott valóságot. 

Bezártság, elszigeteltség jellemzi mindennapjainkat, megjelenik a félelem vagy aggódás szeretteinkért. Utóbbi kivételével ezek olyan érzelmek, 

amik azért az átlag lakosságnak nem megszokott, mindennapi érzés. Sokak anyagilag is megsínylették, sokan megbetegedtek. Voltak, akik 

szigorúan tartották az előírásokat és volt, aki törvény és vírus felettinek tartotta magát. Sok lakónk átesett a fertőzésen, „szerencsére” országos 

átlag alatti maradt a fertőzöttek száma. Sajnos életet is követelt a vírus településünkön. Az országos statisztika szerint egy lakónk hunyt el 

igazoltan a fertőzésben, viszont többeknél volt kimutatható pozitív teszt eredmény. 
 

Lehetőségeinkhez képest igyekeztünk mindenkinek segíteni a bajban. Tudom, hogy volt, aki élt is a lehetőséggel, sokan voltak, akik nem. 

Ezúton is szeretném megköszönni kollégáim áldozatos munkáját, hogy ebben a helyzetben erőn felül odatették magukat. 
  

Anyagi lehetőségeink is nagyon szerények, komoly elvonásaink voltak (pl. iparűzési adó, gépjárműadó), melyek több milliós nagyságrendet 

tesznek ki, és sok olyan kiadás, melyre senki sem volt felkészülve. Rendkívüli kiadásainkra legjobb példa, hogy az elmúlt hetekben fedeztünk 

fel egy komoly csőtörést a temető melletti diófánál. Ez nekünk várhatóan 3 millió forintos kárt okozott, emellett komolyan megrongálta a fél 

Tiszazug vízellátását nyújtó fővezetéket is. Sajnos ezért kellett kivágnunk ezt a diófát. (A parkosítási tervünkben benne szerepelt ezen fa 

megőrzése.) Emellett már több mint 7 hónapja tart a „Pókaházi út” elszámolásának folyamata. Sokak által ismert, hogy a kivitelező vállalkozó, 

aki végezte a kivitelezési munkálatokat 2018-2019-ben, nagyon nehéz helyzetbe hozta Önkormányzatunkat. A Magyar Államkincstár nagyon 

komoly segítséget nyújt és nyújtott, hogy lezárhassuk az elszámolás folyamatát, hiszen mintegy 30 millió forintunk áll ebben a projektben! Ez 

a pénz természetesen nagyon hiányzik a településnek. 

De álljuk a sarat! Próbáljuk ebből a helyzetből is kihozni a legjobbat, hogy a munkahelyeinket megőrizhessük, szolgáltatásaink színvonala 

pedig ne csökkenjen. 
  

Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk közterületeinket és parkjainkat karban tartani. Sajnos nehéz helyzetben vagyunk. Emberállományunk 

kevés és sokszor ütközünk problémába a hatékonysággal is, de mindent megteszünk, hogy ezen javíthassunk. Ami munkánkat leginkább ne-

hezíti, hogy egyre több az elhagyatott ingatlan, de a lakott ingatlanok tulajdonosainak egy része sem segít legalább a háza előtt rendet tartani. 

Mivel a kapacitásaink így elaprózódnak, ráadásul az időjárás is kedvezőtlen sokszor, egyre nehezebben boldogulunk. Igyekszünk majd egyre 

jobban gépesíteni, ezzel is növelve a hatékonyságot. Az építési hatósággal karöltve pedig elindult az elhagyatott és romos ingatlanok rendbe-

tétele is. 
  

Komoly tervekkel vágtunk neki a 2021-es évnek, ha már a vírus teljesen tönkretette a 2020-asat… Ha sikerül kellő adományt gyűjteni, idén 

elkészül és megfelelő körülményeket fog biztosítani a vízkivételre az ártézi kút. Az újsághoz mellékelünk egy csekket is (ha valakié 

mégis hiányzik, a Hivatalban és a Művelődési Házban kérhető), melyen várjuk felajánlásaikat a kút felújítására. Minden támogató 

neve feltüntetésre kerül egy emléktáblán a kút oldalán. (Homlokzati tervek a 11. oldalon!) 
  

Idei tervünkben szerepel a központi buszmegálló felújítása. Mivel tavaly elutasításra került pályázatunk, idén újra nekifutunk a járda-felújítási 

programnak. Ha pályázatunk sikeres lesz, jelentős mennyiségű járdaszakaszok újulhatnak majd meg. Erről időben fogunk tájékoztatni minden-

kit. Pályázatot nyújtottunk be a Tájház átalakítására is. Ide kerülne több ütemben az önkormányzati hivatal, a családsegítő szolgálat és a rend-

őrség is. Tavalyi évben pályáztunk egy újabb kisbusz beszerzésére, ezt sikeresen meg is nyertük és idén beszerzésre került egy gépjármű. 

Sikerült a Csónakázó-tó ügyében is előrelépnünk. Megegyeztünk a Kinizsi Horgászegyesülettel, hogy üzemeltetni fogják a továbbiakban, azzal 

a feltétellel, hogy napi nyitva tartást biztosítanak. Ez a napokban meg is fog kezdődni. 
  

Amint lesz lehetőségünk, meg fogjuk oldani, hogy személyesen is tudjunk közmeghallgatást tartani, addig is két lehetőséget szeretnék felaján-

lani a lakosságnak, hogy jelezzék problémáikat. Először is kérek mindenkit, hogy ha bármi problémája van, jelezze írásban részemre. Erre 

nagyon egyszerű lehetőség, hogy írja meg levelét és dobja be a kihelyezett postaládákba (önkormányzati hirdetőtáblák mellett). Itt kérhetnek 

akár személyes találkozót is és örömmel meglátogatom Önöket előre egyeztetett időpontban. Ugyanezt megtehetik, ha betelefonálnak az Ön-

kormányzat titkárságára (56/323-001) és egyeztetnek időpontot, mikor látogathatom meg Önöket. Egyelőre személyes ügyfélfogadást csak 

korlátozottan tartunk a hivatal épületében.  

Havi két hétfőn igyekszem várni Önöket a Művelődési Ház parkjában reggel 9-10-ig, illetve 17-18-ig. Itt kötetlenül tudunk beszélgetni, bár-

miben is lehetek segítségükre. 

Ez június hónapban 14-én és 28-án lesz, július hónapban 5-én és 19-én, augusztusban 2-án és 16-án. 
  

Elkezdődött a játszótér építése is, ami jelentős Önkormányzati ráfordítással és pályázati forrásból valósul meg. Használják gyermekeink, uno-

káink sokáig, egészségben! Ennek átadására 2021. július 3-án, szombaton kerül sor. Ekkor igyekszünk az elmaradt gyermeknapot is pótolni. 
 

Bár falunapot idén nem tervezünk tartani, már csak azért sem, mert a Covid miatt továbbra is sok a bizonytalanság, de terveink szerint 2021. 

július 24-én, szombaton családi délutánt szervezünk, ahol mindenkit szeretettel várunk. 

Vendégünk lesz az Alma Együttes és a Dumaszínházból ismert Ricsi fiú. 

Remélem életünk hamarosan visszaáll a régi kerékvágásba és újra folytathatjuk közösségünk építését! 

Tisztelettel: 

Pintér Csaba Gábor polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Csépa Községi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott feladatkörében el-

járva az alábbi főbb döntéseket hozta: 

- elfogadásra került az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 

- elfogadásra került az önkormányzat és intézményei által megvalósí-

tandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályai-

ról szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 

- módosításra került az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

1/2020.(II.19.) önkormányzati rendelet 

- módosításra került a szociális rászorultságtól függő pénzben és ter-

mészetben nyújtott támogatásokról, valamint a személyes gondosko-

dásról szóló 23/2020. (XII.08.) önkormányzati rendelet 

- módosításra került a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 

19/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet 
 

Csépa Községi Önkormányzat polgármestere 2021. februárban 

jóváhagyta a civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolását, 

a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai 

Kirendeltségének 2021. évi költségvetését. Megállapodás született a 

Kunszentmártoni Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 

kapcsán.  
 

2021. márciusban döntött a 2020/2021-es tanévre kiírt felsőfokú okta-

tási intézmények tanulmányi ösztöndíjáról. Meghatározta az óvodai 

csoportok számát, így a Vackor Művészeti Óvoda a 2021/2022-es ne-

velési évben összesen 3 óvodai és 1 mini bölcsődei csoportot indít. 

Jóváhagyta a 2021. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves 

tervét. Ajánlati felhívást fogadott el meghívásos versenyző ajánlatké-

rési eljárás keretében bölcsődei férőhelyek kialakítás építési munkála-

taira valamint óvodaépület felújítására. 
 

2021. áprilisában jóváhagyta a Magyar Falu Program keretében meg-

hirdetett óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2020 

című projekt nyertes kivitelezőjét. Jóváhagyta az adóbevételek 2020. 

évi teljesítéséről szóló beszámolót és a közbiztonsági beszámolót. 
 

2021. májusában jóváhagyta az önkormányzat és intézményei 2020. 

évi költségvetése végrehajtásáról és a költségvetési maradvány meg-

állapításáról szóló önkormányzati rendeletet. Elfogadásra került a 

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségve-

tésének végrehajtásáról szóló beszámoló. Döntés született a Vackor 

Művészeti Óvoda átszervezéséről. Csépa Község Önkormányzata pá-

lyázatot nyújtott be a Magyar Falu program keretében faluházak fej-

lesztésére. 2021. évben is a nyári szünidei gyermekétkeztetést 43 mun-

kanapon keresztül biztosítjuk. Megállapodás született a Kinizsi Hor-

gász Egyesülettel a szabadidőpark és csónakázótó üzemeltetésére. El-

fogadásra kerület a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Csa-

lád-, és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója. Jóváhagyásra került az 

Önkormányzati Konyha intézményvezetői pályázatának kiírása az 

alábbiak szerint: 
 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 
 

önkormányzati konyha intézményvezetői  

 beosztás betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közal-

kalmazotti jogviszony 2021.12.16-2024.12.31. 

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 2021.12.16-2024.12.31 

A munkavégzés helye: Önkormányzati konyha Jász-Nagykun-

Szolnok megye 5475 Csépa, Béke u. 167. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  

− Élelmezésvezetői és intézményvezetői feladatok teljes körű ellá-

tása.  

− Főzőkonyha és a tálalókonyhák HACCP normák szerinti működte-

tése (étlaptervezés, gyermek- és felnőttétkeztetés biztosítása – kb. 500 

adag/nap, szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggaz-

dálkodás).  

− Konyhai dolgozók irányítása és ellenőrzése, munkáltatói jogkör 

gyakorlása 

− Az intézményvezető feladata az intézmény éves költségvetésének 

elkészítése, felelős annak betartásáért, és a rendszeres adatszolgálta-

tásért a fenntartó felé.  

Illetmény és juttatások  

− Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-

adók.   

ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

Házasságkötések:  

Vaszil Markó és Kiss Szilvia 

Szűcs Attila János és Kanalas Katalin 

Farkas István és Horváth Anna Letícia 

Dobos Zsolt és Lantos Ilona 

Vaszil Lajos Balogh Nóra 

Vaszil György Korvin Barbara 

Hansághy Pál és Cseh Andrea 

 

Halálozások: 

Szerényi Zoltánné 52 év 

Ákhim Péterné 92 év 

Sánta Sándor 58 év  

Balog Ottóné 65 év 

Paczolay Sándorné 92 év 

Lőcsei András 67 év 

Gáspár Zsolt 52 év 

Talmácsi Józsefné 79 év 

Cseh József Jenő 69 év 

Dávid Györgyné 89 év 

Cseh István 79 év 

Molnár Edit 49 év 

Farkas Lajos Zsolt 35 év 

ifj. Farkas Lajos Zsolt 16 év 

Korponai István 85 év 

Kanyó Józsefné 86 év 

Magasházi Istvánné 74 év 

Szvoboda Lászlóné 78 év 

Fialka János 85 év 

Lajos Lászlóné 86 év 

Dr. Gálos László 32 év 

Szántó Antalné 89 év 

Váradi László 55 év 

 

Születések: 

Mata Mercédesz és Magó Zsolt gyermeke                       

 Benett 

Kalányos Gyöngyi és Bodor István gyermeke 

 Jázmin Kamilla 

Jakab Zsanett és Kassakürti Márton gyermeke                

 Fanni 

Kolompár Renáta és Rostás János gyermeke                   

 János Kornél 

Kanalas Bianka Rozália és Bankó Richárd gyermeke        

 Liána 

Kovács Laura gyermeke 

 Lia Rebeka 

Erős Vivien - Rostás László gyermeke  

 Zejnep Vivien 
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Pályázati feltételek:  

− magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt 

vagy letelepedett státusz  

− cselekvőképesség  

− büntetlen előélet  

− középfokú iskolai végzettség (gimnáziumi vagy szakközépiskolai 

érettségi)  

− élelmezésvezetői szakképesítés , hasonló munkakörben szerzett 

legalább 1-3 év gyakorlat 

− felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) számítógépes 

ismeretek,  

− egészségügyi alkalmasság  

− vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása  

- A vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltató-

val közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyide-

jűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Az utóbbi esetben 

a betöltendő munkakör: élelmezésvezető.  
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

-   felhasználói szintű LafiSoft program ismerete 

-   helyismeret 

-   B kategóriájú jogosítvány 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

− szakmai önéletrajz, 

−  szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,  

− 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

−  nyilatkozat, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék, 

−  nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges keze-

léséhez hozzájárul,  

− nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor 

nyílt vagy zárt ülést kér.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.12.16 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.07.05 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér Csaba 

Gábor polgármester 56/323-001, vagy 70/402-1005 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete címére történő megküldésével (5475 Csépa, Rákóczi u. 24. ). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-

nosító számot: ………/2021 , valamint a munkakör megnevezését: 

önkormányzati konyha intézményvezető 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat zárt borítékban nyújtható be, postai úton: Csépa Község 

Önkormányzata részére történő megküldéssel. A borítékon kérjük 

feltüntetni a Nemzeti Közigazgatási Intézet adatbázisában szereplő 

azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését. : önkormány-

zati konyha vezetői pályázat. 

A kinevezésről személyes meghallgatást követően dönt a képviselő-

testület. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályáza-

tuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.  

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a kiíró fenntartja a pályá-

zat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.  

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 

képviselő-testületi ülés.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

www.csepa.hu 2021.06.04 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021.06.04. 
 

A fogorvosi feladatok ellátását továbbra is Dr. Csabai Klára látja 

el Csongrád, Szőlőhegyi utca 19. szám alatt (piactéren).  
 

A doktornő telefonszáma: 06/63-473-658, (időpont egyeztetés szük-

séges) rendelési ideje a következő:  

 
 

Hétfő:  11:30-14:30 

Kedd:  11:30-14:30 

Szerda:  11:30-14:30 

Csütörtök:  11:30-14:30 

Péntek:  11:30-13:30  

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfél-

fogadás a veszélyhelyzet időtartama alatt szünetel. Az ügyfélfogadás 

szünetelésének időtartama alatt az ügyfelek ügyeiket írásban (levél, e-

mail, hivatali kapun keresztül) intézhetik, illetve telefonon kérhetnek 

tájékoztatást. Az ügyfél személyes megjelenését igénylő hatósági 

ügyekben az eljárási cselekmény lefolytatására telefonon történő elő-

zetes egyeztetés alapján kerülhet sor. 

Fenti döntés alapján kérem továbbra is részesítsék előnybe személyes 

ügyintézés helyett, a telefonos vagy e-mail-es ügyintézés lehetőségét. 

A hivatal telefonszáma a következő 56/323-001, 06/56-323-326, e-

mail címe: csepa.polghiv@t-online.hu. Megértésüket ezúton is köszö-

nöm. 

Az Inno-Szolnok Nonprofit Kft első ügyfélszolgálata 2021. június 

28-án 1300-1500-ig tart. Telefonos elérhetőség:06/20-496-2806, 06/20-

271-0452, 06/70-703-5020, 06/20-426-4089, e-mail:info@inno-

szolnok.hu , postacím: 5476 Szelevény 065/8 hrsz. Amennyiben fel-

keresik az ügyfélszolgálatot telefonos elérhetőséget feltétlenül adja-

nak meg! 

A Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat személyes ügyfélszol-

gálatot nem tart. 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évben is tan-

évkezdési támogatást nyújt a tanévkezdéssel és nevelési évkezdéssel 

kapcsolatos többletkiadásokhoz. A támogatás az alábbi feltételekkel 

nyújtható: 
 

- A tanévkezdési támogatás megállapítására akkor kerülhet sor, ha a 

kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a 171.000 Ft-ot nem 

haladja meg. 
 

- a szülő és gyermeke állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik 

Csépa községben, életvitelszerűen Csépán élnek és a gyermeknek 

óvodai vagy általános iskolai jogviszonya van, 

- a szülő és gyermeke állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik 

Csépa községben, életvitelszerűen Csépán élnek és a gyermeknek 

nappali középfokú iskolai jogviszonya van (9. évfolyamtól kezdő-

dően) és a tanuló tanulmányi átlaga tárgyév végén legalább 3,5. 
 

Nem részesül támogatásban az a tanuló, aki az adott tanévben évis-

métlő, valamint az óvodás/tanuló, akinek a kifizetést megelőző tanév-

ben három, vagy annál több nap igazolatlan hiányzása van. 

Az igazolatlan hiányzások számát és az évismétlés tényét tanulók ese-

tében az év végi bizonyítvánnyal kell igazolni. 

Óvodás esetében az igazolatlan hiányzások számát az óvodavezető 

igazolja le. 
 

A Képviselő-testület többlettámogatást biztosít azon általános iskolai 

tanulók számára, akiknek a tanulmányi átlaga 2020/2021-es tanév vé-

gén legalább 4,00. 

A kérelmet az óvodások, általános és középiskolások szülei nyújtják 

be évente egy alkalommal 2021. július 31-ig. 

A tanévkezdési támogatás összege óvodásoknak 10.000 Ft. 

Általános iskolásoknak 10.000 Ft, amennyiben a tanuló tanulmányi 

átlaga tárgyév végén legalább 4,00, akkor további 10.000 Ft. 

Középiskolai tanulóknak 10.000 Ft.  
 

A kérelmeket a csépai óvodai vagy általános iskolai jogviszonnyal 

rendelkező gyermekek szülei részére a Kunszentmártoni Közös Ön-

kormányzati Hivatal Csépai kirendeltsége 2021. június hónapban el-

juttatja. Azon tanulók, akik más településen rendelkeznek óvodai 

vagy iskolai jogviszonnyal szintén jogosultak lehetnek támogatásra, 

azonban nekik a hivataltól igényelni kell a kérelmet! 
 

Az összegek pénztári kifizetés formájában vehetők át. A támogatások 

kifizetésének határideje: 2021. szeptember 30. 
 

Berényi Veronika kirendeltségvezető 

http://www.csepa.hu/
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TARTSA SZEMÉT NYITVA, AZ AJTÓT PEDIG CSUKVA! 

Fogadják meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főka-

pitányság ajánlásait a besurranó tolvajok elleni védekezéshez. 

A tavaszi idő beköszöntével sajnos a besurranó tolvajok is megje-

lenhetnek a családi és társasházaknál, hogy a nyitva hagyott abla-

kon keresztül, vagy épp ajtón beosonva különféle értékeket lopja-

nak el. 

A tolvajoknak nem kell a zárral bajlódniuk, fizikai erőszak nélkül 

juthatnak be a kulcsra nem zárt, vagy felügyelet nélkül kinyitva 

hagyott ajtón, ablakon. Leggyakrabban könnyen megszerezhető, 

illetve mozdítható értékeket, mint például táskát, készpénzt, ék-

szert visznek el és az sem riasztja vissza őket, ha a tulajdonosok 

éppen otthon tartózkodnak. 

Kellő elővigyázatossággal az ilyen esetek megelőzhetők! Kérjük, 

fogadja meg tanácsainkat! 

A rendőrség tanácsai a besurranásos lopások megelőzésére:  

 A háza kertkapuját, lakása bejárati ajtaját mindig zárja 

kulcsra, akkor is, ha otthon tartózkodik! 

 Ha a kert hátsó részében dolgozik, vagy a teraszon pihen, 

akkor se feledkezzen meg erről! 

 Amikor elmegy otthonról – akár csak rövid időre is –, ne 

hagyja nyitva még résnyire se az ablakot! 

 A szellőztetéssel is legyen óvatos! Ne hagyja kitárva 

földszinti lakása ablakait, ha nem tartózkodik a szobában! 

A szúnyogháló nem helyettesíti a becsukott ablakot. 

 Táskáját, kulcsait, egyéb értékeit ne hagyja az előszobá-

ban, a bejárat közelében! 

 A bejárati ajtóra célszerű nyitásérzékelőt szerelni, így 

azon napközben sem tudnak észrevétlenül bejutni illeték-

telenszemélyek. 

 Ha gépkocsijával az udvarban áll meg, akkor is zárja be 

az autót, húzza fel annak ablakait és ne hagyja benne ér-

tékeit.  

 Ha mégis megtörtént a baj, azonnal értesítse a rendőrsé-

get! Ne változtassa meg a helyszínt, ne tegyen rendet, 

mert ez megnehezíti az elkövetők felkutatását! 

ÍGY VIGYÁZHATUNK SZERETTEINKRE AZ ÚJ KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉN 

A csalók minden lehetőséget megragadnak és leginkább az 

idős emberekre fókuszálnak, akik egyedül élnek. Beszélges-

sünk rokonainkkal a veszélyekről! 

Világszerte tapasztalható, hogy az új koronavírus által terjesztett 

járvány miatt megjelentek az olyan ál értékesítők, akik weboldala-

kon, közösségi oldalakon, e-mail címeken és telefonon keresztül 

kínálnak egészségügyi eszközöket és újonnan már a vakcinával 

történő oltásra is ajánlkoznak, vagy erre hivatkozva személyes 

adatokat próbálnak kicsalni. 

A csalók klinikai, kórházi dolgozóknak, háziorvosnak, vagy ön-

kormányzati dolgozónak kiadva magukat személyesen, vagy tele-

fonon keresztül igyekeznek megtéveszteni az idős embereket az 

oltásra hivatkozással. Előfordulhat, hogy személyesen keresik 

meg az idős embereket, ekkor egészségügyi dolgozók által viselt 

fehér ruhában jelennek meg. Adategyeztetést végeznek, személyes 

és bankkártya adatokat kérnek el annak érdekében, hogy az általuk 

hivatkozott szervezet nevében (pl.: önkormányzat) a járvány miatt 

támogatást tudjanak átutalni a felhívott részére, egyben – látszólag 

– a védőoltásra is regisztrálnak.  

Személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képviselnek. Ha 

ezek illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válnak, az je-

lentős anyagi károkat okozhat. 

A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer tudatosításával 

lehetőleg senki se dőljön be a csalóknak. Minél többen beszél-

getnek erről idős rokonaikkal, ismerőseikkel, annál kisebb 

eséllyel csaphatják be őket. 

A rendőrség tanácsa arra az esetre, ha valaki ilyen hívást kap:  

 Járjon utána, hogy valóban a hivatkozott szervezet, vagy 

hivatal kereste meg: tegye le a telefont, majd hívja fel a 

telefonáló által megjelölt intézményt! 

 Tegyen fel ellenőrző kérdéseket: kérdezze meg a hivat-

kozott szervezetközponti elérhetőségét, a hívó nevét, be-

osztását! 

 Legyen gyanús, ha pénzátutalásról esik szó, illetve fel-

ajánlják, hogy az utalás lebonyolításában segítenek! 

 Bankkártya adataikat semmilyen körülmények között ne 

adják meg ismeretleneknek sem telefonon, sem szemé-

lyesen! 

 Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszéljenek 

magánügyeikről, mert visszaélhetnek az információkkal! 

 Ne adja meg személyes adatait ismeretleneknek! 

 Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkö-

vetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, hívja azonnal a 

112-es segélyhívószámot! 

ADATHALÁSZAT 

Ne dőljön be a hamis e-maileknek!  
Az elkövetők folyamatosan keresik a megfelelő eszközöket és csa-

tornákat, a különféle módszereket, hogy becsapják, illetve megká-

rosítsák áldozataikat. Az online tér a számtalan lehetőség mellett, 

sok kockázatot rejt magában.  

Az „adathalászok” általában e-mailben, SMS vagy közösségi mé-

dián keresztül küldött üzenet formájában igyekeznek adatokat ki-

csalni az áldozattól. Ezek lehetnek személyes (pl. TAJ kártyaszám, 

adószám, személyi szám stb.) vagy épp pénzügyi, banki illetve ah-

hoz kapcsolódó adatok (pl. bankkártya szám, jelszó, tulajdonos 

neve, lejárati idő, netbank belépési adatok stb.).  

Előfordulhat, hogy közmű-, illetve egyéb szolgáltatók nevében, 

azok arculati elemeit felhasználva próbálják meg áldozatukat rá-

venni arra, hogy az e-mailben megadott linkre kattintva, hivatalos-

nak tűnő számla összegét befizesse, vagy éppen túlfizetésének ösz-

szegét, adóját, járandóságát visszaigényelje. 

Mindenképpen legyen óvatos, ha… 

 A levélben használt megszólítás általános, nem szerepel 

benne a címzett neve. 

 Ha az Ön által kapott e-mail tele van nyelvtani hibával, 

magyartalan, akkor az csalásra utaló jel lehet.  

 Ha egy Ön által ismeretlen személytől e-mailt vagy tele-

fonjára szöveges üzenetet kap, ami egy weboldalra irá-

nyítja el, ahol be kell jelentkeznie, akkor legyen óvatos! 

Ha ez a személy sürgeti Önt a jelszavának, vagy bármi-

lyen személyes adatának megadására, gyanakodjon! 

 Ha a feladó e-mail címe különféle, különleges karaktere-

ket, vagy épp egy szolgáltató nevéhez nagyon hasonló 

(akár csak egy betűvel eltérő) elő- vagy utótagot tartal-

maz. 

 Pénzvisszafizetésre vagy épp tartozásra hivatkozva kérik, 

hogy az üzenetben elküldött linkre kattintva rendezze 

adósságát. 

 Az üzenetben azt is kérhetik, hogy a megadott linken fris-

sítse jelszavát! 

 Az áloldalak sokszor kinézetükben (színek, logók), szer-

kezetükben nagyon hasonlítanak az eredeti oldalhoz!
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Mit tegyen, hogy elkerülje az áldozattá válást? 

 Mindig ellenőrizze, hogy a feladó valóban az, akinek 

gondolja! Ellenőrizze az e-mail címet, hogy az valóban 

ahhoz a szervezethez, szolgáltatóhoz tartozik-e, amelyre 

az üzenet hivatkozik! 

 Ha az e-mail valóságtartalmával kapcsolatban kétségei 

vannak, hívja fel a szolgáltatót! 

 Az e-mailben érkezett ismeretlen hivatkozásokra ne kat-

tintson!  

 Használja a bankok által nyújtott biztonsági SMS szol-

gáltatásokat, és ügyeljen arra, hogy mobiltelefonja lehe-

tőleg mindig Önnél legyen! 

 Bankkártyája adatait (bankkártya szám, lejárati dátum, 

CVV/CVC2 kód) csak olyan weboldalakon adja meg, 

amelyeket ismer és megbízhatónak tart! E-mail üzenet-

ben vagy bármilyen felugró ablakban elhelyezett felhívás 

során, soha ne adja meg ezeket! 

 Idegeneknek semmilyen személyes adatot ne adjon meg, 

és semmi esetben se küldjön képet igazolványairól, 

bankkártyájáról! 

Ha megtörtént a baj: 

 Haladéktalanul változtassa meg jelszavát! 

 Ha bankkártyája adatait adta meg, akkor tiltassa le kár-

tyáját! 

 Amennyiben anyagi kár is bekövetkezett, tegyen feljelen-

tést a rendőrségen! 

 

"AMITŐL A MASZK SEM VÉD!" 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság videóval hívja fel a figyelmet a családon belüli erőszak megelőzésére, a segít-

ségkérés lehetőségeire.  

A családon belüli erőszak az utóbbi időben egyre erőteljesebben kerül a társadalmi érdeklődés középpontjába. A megelőzési szakem-

berek újabb és újabb eszközöket keresnek, hogy felhívják a figyelmet az áldozattá válás megelőzésének, az áldozatok megsegítésének 

fontosságára. A kapcsolati erőszak, a családon belüli konfliktusok, a hozzátartozók ellen elkövetett bűncselekmények kezelése fokozott 

figyelmet, és új módszereket igényel ebben a megváltozott helyzetben. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn-

megelőzési Osztálya az "Amitől a maszk sem véd" című videóval szeretné felhívni a figyelmet a családon belüli erőszak megelőzésének 

vagy kezelésének lehetőségeire.  

Jelenleg kevés olyan digitális megoldás létezik, amely tájékoztatja, illetve támogatja a kapcsolati erőszak érintettjeit és környezetüket. 

Ráadásul a koronavírus-járvány miatt a bántalmazottak a korábbinál is nehezebben tudnak kapcsolatba lépni a segítő szervezetekkel, 

így még nagyobb szükség van újfajta fejlesztésekre. Ilyen hiánypótló alkalmazások egyike a Vodafone Magyarország alapítvány leg-

újabb fejlesztése, a kapcsolati erőszak áldozatait segítő, Bright SkyHU mobilalkalmazás. 

Az applikáció már megtalálható a nagy áruházak kínálatában, 

ahonnan Android és iOS -készülékekre egyaránt ingyenesen letölt-

hető. 

A videó megtekinthető az alábbi QR-kód beolvasását követően: 

Android IOS  

7 lépés az online zaklatás megállításáért 

 Ne válaszolj a zaklatónak! 

 Mentsd le a bizonyítékokat! 

 Tiltsd le a zaklatót! 

 Jelentsd a zaklatást az oldal üzemeltetőjének! 

 Védd meg a felhasználói fiókodat! 

 Ellenőrizd az adatvédelmi beállításaidat! 

 Tegyél feljelentést a rendőrségen! 
Forrás: Elektronikus Lakossági Információs Rendszer 

Kiadja: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya 

Telefon: +36 56 501 654, E-mail: bunmeg.jaszmrfk@jasz.police.hu 
 

 

DADA elismerés 
 

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadójának több évti-

zedes, a DADA iskolai programban nyújtott teljesítményét ismerte el az Országos 

Rendőr-főkapitányság. 
  

Jordán Katalin c. r. őrnagy, a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság, Bűnügyi 

Osztály bűnmegelőzési főelőadója a Rendőrség Napja, április 24-e alkalmából ve-

hette át az elismerést. 
 

Munkájához további sok sikert kívánunk! 
 

 
 

Cím: Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 7.; 5441 Kunszentmárton Pf. 6. 

Telefon: (06 56) 560-620 BM 32/43-20; Fax: (06 56) 560-614 BM 32/43-26 
E-mail: kunszentmartonrk@jasz.police.hu  
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Ez a félév is sok megpróbáltatást hozott az intézményünk életében. Hiszen az eddigi programjain-

kat idén sem tudtuk megtartani a megszokott módon. Ebben az esztendőben az első program a 

farsang volt. Óvodai kereteken belül zajlott, minden csoport megünnepelte sok játékkal, mókával 

és tánccal. Persze a sok finomság sem maradt el, és Évike óvó néni finom fánkjából minden kis-

gyermek jól lakott. Télűzés a csoportokban zajlott. Március 8-án bezárt az intézményünk egy hó-

nap kényszer szünetre. A dolgozó szülők gyermekinek biztosítva volt az óvodai ügyelet, de sajnos 

intézményünket sem kerülte el a vírus, közülünk is néhányan megbetegedtek. Szerencsére, már 

mindenki meggyógyult és dolgozik. A nyi-

tásra szinte minden kollega vissza tudott 

jönni. Már nagyon vártuk az újra nyitást, és 

aminek nagyon örültünk, hogy sok kisgyer-

mekkel tudunk újra kezdeni, és onnan foly-

tatni az óvodai életünket, ahonnan abba 

hagytuk. Abban az egy hónapban, amíg a 

gyermekek otthon voltak, most is épp úgy, 

mint tavaly, összeállítottunk nekik az életko-

ruknak megfelelően feladatlapokat. A tavasz 

egyik legszebb ünnepe az anyák napja, min-

den évben lázasan készülünk rá, hogy méltó 

módon meg tudjuk jutalmazni és hálálni az 

édesanyák szeretetét, gondoskodását. 

 Sajnos idén elmaradt a nagy ünneplés, és csendesen, de annál nagyobb szeretettel emlé-

keztünk meg erről az ünnepünkről is. Következő programunk a föld napja volt, ahol na-

gyon sok szép virág gyűlt össze, amit nagyon szépen köszönünk a szülőknek. Zárt körben, 

de nagyon szépen elrendezésre kerültek.  

Föld napja alkalmából az egri székhelyű Kárpátok Alapítvány alkotásversenyt hirdetett 

„A Föld a barátom” címmel. Melyben az óvodánkból a Pillangó és Méhecske csoport 

részt vett. Gyönyörű alkotások születtek. Az eredményt későbbiekben teszik közzé. A 

gyermeknapot május utolsó hetében valósítottuk meg. Nagyon sok szép színes program-

mal gazdagítottuk gyermekeink élményeit, volt udvari játék, kézműveskedés, óvónői me-

sejáték. Kaptak a gyermekek fagylaltot, sok finomságot és mindenki hazavihette az aján-

dékba kapott labdáját. Minden gyermek jó emlékekkel és fáradtan tért haza. Az utolsó 

hetekben nagy erőkkel és nagy örömmel készülünk a nagycsoportosok búcsúzására, a bal-

lagásra egybekötve Kiss Magdolna óvodavezető helyettes kollegánk méltatására, akitől 

nyugdíjba vonulása alakalmából köszönünk el. Június 11-én 10 órakor, a járványügyi sza-

bályok betartásával. Ezután kezdetét veszi a nyári óvoda ahol igyekszünk sok élménnyel 

gazdagítani gyermekeink életét. 

Szabóné Bódi Dorina 
 

  

 
Pillangó csoport alkotása  

„A Föld a barátom” alkotóversenyre 
 

 
Kiss Magdolna óvónőt nyugdíjba vonulása alkalmából 

köszöntötték 
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Iskolánkban a II. félév biztatóan indult. Abban reménykedtünk, hogy tanév végéig nem kerül sor drasz-

tikusabb járványügyi intézkedésekre és elkerüljük az online oktatást. Azonban sajnos ez nem így tör-

tént. De előtte még néhány iskolai rendezvényt meg tudtunk tartani: 

Az iskolai Farsangot az idén rendhagyó módon osztályonként rendeztük február 19-én, mivel a jár-

ványhelyzet miatt nem volt lehetőségünk szélesebb körben (szülők, vendégek) ünnepelni. Az osztály-

főnökök nagyon vidám programokat állítottak össze a gyerekek számára és az alsós osztályokban töb-

ben jelmezekbe is beöltöztek. A pedagógusok vezette mozgásos játékokat, versenyeket nagyon élvez-

ték a gyerekek. Az Önkormányzati Konyha dolgozóinak ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy biz-

tosították rendezvényünk számára a finom farsangi fánkot! A Szülői Munkaközösség sütemények, üdí-

tők vásárlásával támogatott bennünket. 

A II. félévben iskolánk kiválasztásra került a „Tanítsunk együtt Magyarországért” pályázatban való 

részvételre. Ennek értelmében a 7. osztályos tanulókat mentorálják tanítóképzős egyetemisták. Segíte-

nek nekik a tanulásban, különböző programokat szerveznek számukra. A pályázat helyi irányítója Nagy 

Viktória tanárnő. Május 20-án nagy öröm érte iskolánkat. A pályázat keretein belül kaptunk egy 

Teqball asztalt. Az átadási ünnepséget megtisztelte jelenlétével Dr. György László innovációs és tech-

nológiai államtitkár, Murányi Gergely a Teqball magyarországi képviselője, valamint Pintér Csaba Gá-

bor polgármester úr is. Az átadási ünnepséget több TV-csatorna is közvetítette.  

Március 9-től Csata Barna iskola őr teljesít szolgálatot iskolánkban a pedagógusok, szülők és elmond-

hatjuk, a gyerekek megelégedésére is. 

Ahogy a bevezetőben említettem, sajnos nem kerültük el az online oktatást. Alsósaink rövidebb, felsőseink hosszabb kényszer-otthon-

léten voltak. Sajnos tanulóink közel harmadához csak papíron tudtuk a feladatokat eljuttatni, mivel nem rendelkeznek az online okta-

táshoz szükséges megfelelő infrastruktúrával. Tizenegy tanuló számára igényeltek iskolai felügyeletet azok a szülők, akik dolgoznak. 

Több gyermek sajnos a tavalyi rendkívüli helyzethez hasonlóan, most sem vette komolyan a tanulást. Azt gondolták, hogy egy olyan 

iskolai szünet van most, ahol ők megengedhetik maguknak a nem tanulást, nem dolgozást, nem együttműködést! Sajnos az iskolai élet 

mindennapjaihoz való visszatérés sem volt zökkenőmentes több tanulónknál. Ez meg is fog látszani az év végi osztályzatokban is.  

A tanév utolsó napjaiban osztálykirándulásokat szerveznek az osztályfőnökök. Erzsébet-tábor lesz június 28-tól július 02-ig 30 tanuló 

részvételével. Az iskolai ballagás június 11-én (pénteken) 09.00 órától lesz, a pandémia miatt némiképp eltérőbben, mint az eddigi 

években volt. A szülők és a vendégek nem jöhetnek be az iskola épületébe, illetve az udvaron kötelező lesz a maszk-használat. Remél-

jük, hogy jó idő lesz, mert eső estén csak a nyolcadik osztályt tudjuk beengedni a tornaterembe. A tanévzáró ünnepségünk június 22-én 

lesz. 

A Csépai Napló minden kedves olvasójának kellemes nyári szünetet kívánunk! 

Otrosinka Ferencné tagintézmény vezető 

   

 
Dr. György László 

államtitkár 
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I.VILÁGHÁBORÚS ZÁSZLÓSZENTELÉS (1937. JÚNIUS 13.) 

2014-ben méltóképpen emlékeztünk az I. vh. kitöréséne 100. évfordulójáról, az I. vh. Hősök szobrának 1934-ben történt avatásáról, az 

ünnep lefolyásáról. Ezekről részletesen olvashatunk a Csépai Napló 2014-ben megjelent számaiban, illetve Csetényi Mihályné: Mozai-

kok Csépa története c. könyv 72. oldalán. A súlyos veszteséggel zárult I. vh. befejezte után megalakult a Hadirokkantak, Hadiözvegyek 

és Hadiárvák Nemzeti Szövetsége – és annak helyi fiókjai, célja, feladatai. A helyi csoport kézimunkaszakköre átérzéssel emlékzászlót 

hímzett az I. vh. hősök tiszteletére. Sajnos őket is érintette a veszteség, pl. a szakkörvezetőjét, a hadiözveggyé vált Szvoboda Mihálynét 

is. A zászlószentelésre 1937. június 13-án került sor, melyet országos, megyei, járási képviselők is megtisztelték részvételükkel. Vala-

mint a közeli községek és helybeli lakosok. Az ünnepély programja a meghívóban olvasható. 

 
A zászlóanya Dr. Gonda Sándorné nagy gonddal őrizte, vigyázta a zászlót a nehéz időkben is. A család elköltözése után magával is 

vitte, melyet 1992-ben visszajutatott, mely szükség szerinti felújításra került és ismét felszentelték a zászlóanyai teendőket Paczolay 

Sándorné vette át. Ő családját is súlyosan érintette a háború. Édesapja az I. vh.-ban tüdőlövést kapott, amiből nem tudott kigyógyulni, 

fiatalon meghalt. Idősebb bátyját 1944-ben (II. vh.) kivitték a frontra, később orosz fogságban halt meg. Másik bátyját cséplőgép mellől 

hurcolták el, a Szolnok – Tószeg körüli harcokba, ahol hamarosan megsebesült. Több kórházba is kezelték, de sohasem gyógyult fel. 

(olvasható: Csetényi Mihályné könyve 88. o.)  

A zászló visszakerüléséről, a templomban történő méltó elhelyezéséről a Csépa Napló 1999. május 30. számában olvashatunk. 

Csetényi Mihály özvegye hősök napján rendszeresen misét mondott elhunyt férjéért, apáért (1884. nov. 22. – 1918. júni. 16.) 

1. Vérből ázott harcmező, telve sírhalmokkal. 

alattok sok drága szív, mely hazáért meghalt. 

Fölöttük szellő zokog, bús sóhajtás képpen, 

Talán ott kelt, bús szülők, s hitvesek szívében. 

2. Ott is szól a bús sóhaj, s száll fekete szárnyon, 

Hogy egy távol szunnyadó szívet feltaláljon. 

Itt is száll a bús fohász az eget keresve 

Vigaszt kér holtakra és a sajgó sebekre. 

 

 

 

3. A hősen halt jó apa özvegye, s családja 

E hős lelket Istenünk, kezedbe ajánlja, 

Jó hitves volt, hű atya, hálás szívű lélek, 

Jutalmazd meg hű szivét, mely hazáért halt meg. 

4. Nézd jó gyermekeit, s párját hogy siratják 

S tekintsd lelkipásztorunk oltáráldozatját 

Várja a hős lelket a mennyek dicsősége, 

S jeltelen sírja felett virasszon a béke! 

Írta és énekelte: Antal János kántortanító 

 

 Csetényi Mihályné  

A Hősök napjáról és Trianonról az érvényes korlátozásokat és védelmi intézkedéseket szem előtt tartva kis létszámú eseményt tartottunk, 

amelyen Mészáros Mária képviselő megemlékezését követően megkoszorúztuk az emlékműveket. 
 

Az alábbiakban Mészáros Mária képviselő Hősök napja és Trianon alkalmából elmondott megemlékezését olvashatják: 

 

Kedves Megemlékezők!  

Rendhagyó megemlékezésre gyűltünk össze a mai napon. Emlé-

kezünk a világháborúk hőseire, s a nemzeti összetartozásra, a tria-

noni békeszerződés napjainkig fájdalmas eseményeire. 

Az elesett magyar hősök emlékezetét először az első világháború 

idején, 1917-ben iktatták törvénybe, Abele Ferenc vezérkari őr-

nagy kezdeményezésére. Abban az időben állt fel a Hősök Emlé-

két Megörökítő Országos Bizottság, melynek feladata a települé-

sek emlékmű-állítási programjának lebonyolítása volt. Az egyik 

legismertebb alkotás az összes elesett első világháborús katonára 

emlékeztető hősök emlékköve, melyet 1929-ben avattak fel a bu-

dapesti Hősök terén a Millenniumi emlékmű előtt. A Hősök em-

lékünnepét az 1924. évi XIV. törvénycikk rögzítette, mely ki-

mondta, hogy „minden esztendő május hónapjának utolsó vasár-

napját a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének 

szenteli”. Ennek ellenére az ünnepet 1945-től, a kommunista idő-

szakban nem tartották meg. A rendszerváltás után újra lehetett ün-

nepelni az elesett magyar katonákat, majd a 2001-ben elfogadott 

LXIII. törvény a korábbi ünnep körét hivatalosan is kibővítette 

mindenkire, „akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy 

áldozták Magyarországért.  

És akkor lássuk, mi keresnivalója volt Magyarországnak, és a ma-

gyar katonáknak a világháborúkban? A Hősök Napján nemcsak a 

két világháború kapcsán elesettekre gondolunk, hanem nagyhatal-

mak gonoszsága kapcsán elpusztított áldozatokra! Nekünk magya-

roknak, sem érdekünk, sem közünk nem volt az osztrák császár 

trónörökös-fia meggyilkolásához, amiből kirobbant az első világ-

háború, s melybe minket, magyar nemzetet beleugrasztottak és be-

lekényszerítettek. S majd amikor ez az első világháború vesztesen 

zárult, akkor osztrákokat, németeket azzal büntették meg, hogy 

feldarabolták a magyar hont, kétharmadát lecsonkítva, annyira, 

hogy a megmaradt jelenlegi Magyarországot a határokon túl, – 

nemzetünk magyarul beszélő tagjai veszik körül. Világszerte 

egyedülálló, mélységesen szomorú jelenség. Ilyen méretű ampu-

tálást egy emberi test sem bírna ki. 
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Mi magyarok, a trianoni békeszerződés aláírásának napján nemze-

tünk történelmének legmegalázóbb, legigazságtalanabb, valamint 

lélekben és lélekszámban legpusztítóbb eseményére emlékezünk. 

Több mint száz évvel ezelőtt a központi hatalmak tagjaként más 

nemzetekkel együtt vesztessé minősíttettünk és ekként lettünk 

mind közül a legsúlyosabban megbüntetve. Trianon mélységes 

igazságtalansága az oka annak, hogy közel száz éve feldolgozatlan 

a magyar lélekben ez a méltánytalan ország- és nemzetcsonkítás. 

Ha az I. világháborúról beszélünk, akkor a magyarok többsége 

nem egyszerűen egy elvesztett háborúra gondol, hanem ma is 

vesztesnek érzi magát. Miért? Mert nincs racionális magyarázat 

arra, ami történt, mert nincs a miértre olyan válasz, amely a mi 

lelkiismeretünket megnyugtatva magyarázná meg, hogy igen ked-

ves magyarok ezt ti megérdemeltétek. 

Apponyi Albert gróf érzékeltetve a magyarok elkeseredettségét ezt 

mondta a békediktátum elfogadása után a nagyhatalmak képvise-

lőinek:  

"Önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott 

lesz a temetésén mindazon országoknak, amelyek most itt megás-

ták Magyarország sírját." 

Ma ez a mondat a politikai korrektség szabályrendszere miatt, ta-

lán nem így hangzana, de ez a lényegen semmit nem változtat. 

Megmutatja a magyarok mély elkeseredettségét és 101 év távlatá-

ból láthatjuk ezen kijelentésnek az igazságtartalmát is. Trianon 

nem megoldotta, hanem elmélyítette a nemzetiségi konfliktusokat, 

amely először megszülte a 2. világháborút, majd 70 évvel később 

a Balkánon egy újabb véres háborút. És a 101 évvel ezelőtt létrejött 

utódállamok közül több, ahogy ezt Apponyi vizionálta, már nem 

is létezik. 

101 éve viseljük a vesztesek terhét. Ma már tudjuk, hogy ott a tár-

gyalóasztalnál nem nyerhettünk, bármily briliáns volt Apponyi 

gróf védőbeszéde, a győzteseket nem érdekelték a magyar érvek, 

nem érdekelte Teleki Pál híres vörös térképe sem, amely valós ké-

pet festett arról, hogy milyen nagyszámú magyar honfitársunk ke-

rül más nemzetiségek uralma alá.  

A nagyhatalmak és az utódállamok Magyarországból egy gyenge, 

kívülről is irányítható országot akartak létrehozni, egyetlen szem-

pont volt csak, a győztesek és szövetségeseik igényeinek kiszolgá-

lása. Itt Közép-Európában végső soron mi magunk voltunk a fizet-

ség, mi magunk voltunk a jóvátétel. 

S ebben az áldozatok nem csak a harctéren meghalt katonáink, de 

azoknak szülei, hitvesei, gyermekei is, akik gyógyíthatatlan sebe-

ket hordoztak, hordoznak. Ugyanez volt a helyzetünk a második 

világháborúban, ahol egy megalomániás őrült a magyar kormány 

és a kormányzó ellenállását megszállással s a német hadigépezettel 

összeroppantva belekényszerítette a magyar hadsereg egy részét a 

harmadik birodalomért történő háborúba. A tragédia bekövetke-

zett, 200 000 katonánk a Don kanyarban golyófogóként hullott el, 

az életben maradottak pedig hadifoglyok lettek. Ezt követően a 

szovjet egy fél évszázadra megszállt bennünket. Nem honvédő há-

ború volt számunkra sem az első, sem a második világháború.  A 

nemzet fiai hősi magatartásuk közepette is áldozatok voltak, akikre 

fájó szívvel, megbecsüléssel, és tisztelettel kell hogy emlékez-

zünk. A több, mint 100 évvel ezelőtti döntésnek a mai napig érez-

zük hátrányos következményeit. A Felvidéken még nem törölték 

el a Benes féle megkülönböztető törvényt, és támadnak a kettős 

állampolgárság miatt is. Ukrajnában a kisebbségekre hátrányos 

nyelvtörvényt fogadtak el. Romániában pedig mindig keresik a le-

hetőséget, hogy a magyarokba rúghassanak.  
 

A háború nem a semmiből, nem előzmények nélkül robban ki, ha-

nem egy hosszabb folyamat eredményeként. A fegyveres konflik-

tus, a nagy háború ugyanis meggyőződésem szerint a hétköznapi, 

fegyvertelen, kis háborúkkal kezdődik. Olyan mindennapos kis 

háborúkkal, amelyekben egyének vagy csoportok erőszakosan, 

tisztességtelen módszerekkel próbálnak érvényesülni, előnyhöz 

jutni, a magánéletben, a gazdasági életben vagy a politikában; az 

erőszak, az igazságtalanság sérelmeket szül, s ezek a sérelmek fel-

halmozódnak a társadalomban vagy az egyes nemzetek viszonyá-

ban, s egy idő után robbanáshoz vezetnek. 

Nos, ha ebből a szemszögből értékeljük a mai helyzetünket, akkor 

látnunk kell, hogy bár a mi országunkban több mint hatvan éve, 

1956 óta nem volt fegyveres konfliktus, a fegyvertelen kis háborúk 

sajnos ma is teljesen átszövik az életünket. Mindennapos dolog ma 

is Magyarországon az erőszakos, durva, bármi áron való érdekér-

vényesítés – az egyéni életben, a gazdasági életben s a politikában 

egyaránt. … Ugyancsak mindennapos az erőszakosság és durva-

ság a véleménynyilvánításban, a közéleti vitákban – az országos 

médiumokban és a közösségi médiában egyaránt. 

… Ezek a hétköznapi, fegyver nélkül vívott, de mégis valóságos 

háborúk súlyos károkat okoznak közösségeink, országunk életé-

ben. Növelik a frusztrációt, a rossz közérzetet, a társadalmi bizal-

matlanságot, s a felhalmozódó rossz közérzet, a keserűség bármi-

kor átcsaphat rombolásba, erőszakba. Ha ezeket a robbanásokat el 

akarjuk kerülni, akkor el kell kezdenünk békét teremteni a hétköz-

napi életünkben. ” 

Végezetül egy verssel fejezném be:  

Albert Ferenc: Sírok, hantok  

Hősök, sírok, horpadt hantok;  

Málló betonkeresztek,  

Korhadt, porló fejfák,  

Föld, melyen szentelt véretek.  

Rajta szegett fejjel botladozok,  

Mint szimpla, földi halandó…  

 

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 

Az érvényben lévő korlátozások ellenére igyekeztünk a lehetőségekhez képest méltó módon megemlékezni az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc eseményeiről. A március 15-i megemlékezést Sajó Gergő képviselő mondta el egy videóban a Facebook-on, azt köve-

tően megkoszorúztuk az emlékművet. 

Az alábbiakban Sajó Gergő képviselő Március 15-i ünnepi beszédét olvashatják: 
 

 

Tisztelt Ünneplők és Emlékezők! Kedves Fiatalok, felnőttek! 

Tisztelettel köszöntök mindenkit a hagyományos március –15-i 

ünnepünkön, mellyel az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

emlékének tisztelgünk. Immár 173 év telt el történelmünk egyik 

legfelemelőbb pillanata, órái, napjai óta. Az önkényuralom bástyái 

ekkor kezdtek leomlani. 

Nagy tanulság, hogy széles összefogással sikerült a sikert elérni. 

A forradalom legfontosabb társadalmi vívmányait, a jobbágyfel-

szabadítást és a törvény előtti egyenlőséget a szabadságharc leve-

rését követő új rendszer érvényben hagyta. 

1848. március 15. – a honfoglalás, az államalapítás, a keresztény-

ség felvétele mellett, - a magyar történelem legjelentősebb dátumai 

közé tartozik.  

  

Vajon mit adhatnék néktek?  

Főhajtás, tisztelet, lobogó fáklya?  

Mert szótáramban nincs rá szó,  

Hogy rekviemet, dicshimnuszt  

Regéljek, hisz hazáért adtátok  

Hősként, apai, s fiúi véretek.  

A JÓISTEN ÁLDÁSÁVAL, 

BÉKE VÉLETEK! 
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AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 

Magyarország a reformkorban, 1830-tól, a polgári átalakulás és a 

nemzet felemelkedése időszakában, a Habsburg Birodalom része 

volt. 

Gróf Széchenyi István és az erdélyi báró Wesselényi Miklós, - akik 

katonaként ismerték meg egymást - európai körútjukon érzékelték 

hazánk rendi alkotmányosságából származó politikai, gazdasági 

elmaradottságát, problémáit. A liberális (szabadelvű) reformprog-

ram körvonalazásában kiemelkedő szerepet játszottak. Mindketten 

a polgári átalakulás elkötelezett hívei voltak, elképzeléseik még-

sem egyeztek mindenben.  

Széchenyi az arisztokráciára támaszkodva a gazdasági és társa-

dalmi átalakulás, a lassú átmenet híve volt. 

Wesselényi a gyorsabb reformok híve volt. A birtokos nemességre 

kívánt támaszkodni. A jobbágykérdés megoldása mellett nagy 

hangsúlyt fektetett a politikai reformokra, a népképviseleti rend-

szerre, a miniszteri felelősségre, vagyis a liberális jellegű állambe-

rendezkedés intézményrendszerének a megteremtésére. 

Wesselényihez közel álló nézeteket vallott az 1830-tól ülésező or-

szággyűléseken vezető szerepet játszó Kölcsey Ferenc, Deák Fe-

renc, a dunántúli reformnemesség egyik hangadója, valamint egy 

fiatal zempléni ügyvéd: Kossuth Lajos. 

A liberális reformprogram tartalmazta a rendiség teljes eltörlését, 

az úrbéri viszonyok kártalanítással történő megszüntetését, közte-

herviselést, polgári jogegyenlőséget, vallási, gyülekezési, egyesü-

lési és sajtószabadságot, népképviseletet, parlamentnek felelős 

kormányt, Erdély és Magyarország unióját és a Magyar Királyság 

önállóságának növelését. 

A 19. század Európájában Nyugatról Kelet felé haladva egyre 

messzebb estek egymástól a zsugorodó városok, egyre kisebbek, 

szegényebbek lettek a falusi házak, egyre rosszabbak az utak. Bécs 

és Pest az akkori közlekedési viszonyok mellett távolinak tűnt egy-

mástól. 

Pozsonyt, a reformkori magyar országgyűlések helyszínét és Bé-

cset, a Habsburg Birodalom székhelyét gőzhajójárat kötötte össze. 

1831-ben Bécs és Buda között menetrendszerű gőzhajójáratok 

kezdtek közlekedni. 

A reformkorban Széchenyi - a társasági élet felpezsdítésére – tá-

mogatta a kávéházak megnyitását, ahol az arisztokrácia, írók, köl-

tők, az egyetemi ifjúság folytatott eszmecserét. 

A számos hely közül kiemelkedett a Fiatal Magyarország radikális 

fiataljainak törzshelye, a Pilvax-kávéház. 

Ide járt Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Vajda János, fiatal 

írók, költők és egyéb értelmiségiek. 

1848 első hónapjaiban forradalmi hullám söpört végig Európán. 

Ennek hatására Pozsonyban és Pesten felgyorsultak az események. 

Kossuth indítványára a pozsonyi országgyűlés 1848. március 3-án, 

felirati javaslatot fogadott el, amelyben a belső reformok mellett 

„minden idegen (be)avatkozástól független, nemzeti kormány” ki-

nevezését kérte az uralkodótól, V. Ferdinándtól. 

A pesti radikálisok petíciókkal próbálták az országgyűlést gyor-

sabb és merészebb törvényhozásra ösztönözni, és Kossuthot támo-

gatni. Ezekből a tervezgetésekből született meg március 11-re a 12 

pont, amelyet Irinyi József, egy Bihar megyei születésű fiatal jo-

gász és irodalmár öntött formába, s amelyet Jókai véglegesített 

március 14-én. Ez egy-két ponton túlment a felirati javaslatokban 

foglaltaktól. 

A petíciót aláírások ezreivel szerették volna Pozsonyba juttatni, 

ezért március 19-re aláírásgyűjtő nagygyűlést és bankettet szervez-

tek. Erre az alkalomra írta Petőfi Sándor a Nemzeti dalt, amelyben 

a néphez fordult, s felkelésre, forradalomra szólított fel. 

A Pilvax kávéház ma már nem kávéház, belső kiképzéséből, tár-

gyaiból is alig maradt az utókorra. A mai Pilvax köz sarka helyén 

állt. Nevét Pilvax Károly kávéslegényről kapta, aki bérlője volt a 

kávéháznak. 

Rendőrkémek figyelték a kávéházat. Jókai úgy írt erről, hogy 

Bécsben minden reggel megkérdeztetik, „mondott-e valami mér-

geset az a Petőfi”? 

1848. március 14-én az egyik biliárdasztalra ugrott a pozsonyi if-

júság küldötte, és azt harsogta: Bécsben kitört a forradalom. Meg-

állapodtak, másnap kinyomtatják a cenzúrára fittyet hányva a 12 

pontot és a Nemzeti dalt. 

Március 15-én hideg idő volt, havas eső esett. Reggel 6 órára gyűlt 

össze a társaság. A kávéház nevet változtatott: „A Forradalom 

csarnoka/ A Szabadság csarnoka” lett. Alig tucatnyian indultak el, 

ám mire az egyetemeket érintve 10-11 óra között Landerer és Hec-

kenast nyomdájához értek, már több ezren lehettek. A Nemzeti 

Múzeum előtt tartott délutáni nagygyűlésen tízezren hallgatták a 

szónokokat. A katonaság nem avatkozott be; a Helytartótanács pe-

dig nem mert erőszakot alkalmazni. 

Táncsics Mihály, a börtönbe zárt jobbágy származású tanító budai 

kiszabadítása után az este Katona József Bánk bánja cenzúrázatlan 

bemutatásával végződött a Nemzeti Színházban. 

A pesti események hatására az uralkodó engedékennyé vált.  

Március 17-én a teljhatalommal felruházott nádor, István főherceg 

felkérte gróf Batthyány Lajost kormányalakításra. 

Az uralkodó április 7-én nevezte ki a kormányt. Az első független, 

felelős minisztérium koalíciós alapon jött létre. 

Pénzügy: Kossuth Lajos. Belügy: Szemere Bertalan. Igazságügy: 

Deák Ferenc. Gazdasági miniszter: Klauzál Gábor. Vallás- és köz-

oktatásügy: báró Eötvös József. Közlekedésügy: gróf Széchenyi 

István. „Király személye körüli” miniszter: herceg Esterházy Pál. 

Hadügy: Mészáros Lázár. 

Április 11-én szentesítették az előző 3 hétben elfogadott törvénye-

ket. 

Az áprilisi törvények sok évszázados történelmi korszakot zártak 

le, és megalapozták azt, amelyben még ma is élünk. Olyan hord-

erejű gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális változások, mint 

amilyenek ezekből a jogi döntésekből következtek, az államalapí-

tás, a feudális földbirtoklás elterjedése és a kereszténység felvétele 

óta nem történtek Magyarországon. A rendiséget felváltó polgári-

parlamentáris társadalmi és politikai rend ismét Európa élenjáró 

országaihoz, Hollandiához, Angliához és Franciaországhoz, vala-

mint a velük azonos berendezkedésű Egyesült Államokhoz köze-

lítette Magyarországot. 

Mint a forradalom radikálisai lapjukban írták: „Európában lakunk. 

(…) Mi az európai nemzetek családjai közül egyik, a többiekhez 

hasonlók akarunk lenni.” 

1848. március 15. nélkül sokkal szegényebbek lennénk! Tisztelet-

tel emlékezzünk hát azokra, kik akkor győzelemre vitték a szabad-

ság és a haladás ügyét. 

A Magyar Országgyűlés március 15-t 1990-ben, ismét hivatalos 

nemzeti ünnepnek ismerte el. 

Magyarország legtöbb kulturális intézményét, díját, ösztöndíját, 

településének főterét, főutcáját a ’48-49-es nagyjainkról nevezték 

el. 

Iskolánk névadója Petőfi Sándor. Utcánk van elnevezve Kossuth 

Lajosról, Széchenyi Istvánról, Batthyány Lajosról, Vasvári Pálról, 

Jókai Mórról, Petőfi Sándorról. Emellett a Honvéd utca is a sza-

badságharc emlékét őrzi. 

Másfél éve többségében fiatal képviselőkre bízta településünk la-

kossága falunk jövőjét. A Márciusi Ifjak példájából merítve azon 

munkálkodunk, hogy elődeinkre nem hozva szégyent, Csépát egy 

biztonságosabb, élhetőbb településsé alakítsuk. Sajnos sok külső 

körülmény akadályozza munkánkat, de bízunk benne, hogy falunk 

lakosságával karöltve ez SIKERÜLNI FOG! 

Ezen az úton vezessen bennünket 1848-49 hőseinek szelleme és 

példája! 

Köszönöm figyelmüket! 
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Csépa Község közterületei, közintézményei virágok kihelyezésével megszépültek.  

Csépa Község Önkormányzata és a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltsége nevében szeretnék köszönetet mon-

dani mindazoknak, akik felajánlásaikkal, munkájukkal hozzájárultak településünk szépüléséhez. 

Elsősorban Fejes Józsefné Ani néninek és férjének Fejes Józsefnek, hogy rendszeresen megajándékozzák önkormányzatunkat és intézménye-

inket virágokkal: árvácskákkal, muskátlikkal, fikuszokkal. Díszítve hivatalunk kertjét, épületét, önkormányzatunk intézményeit, emlékműveit, 

a falu egyéb belterületét, a kihelyezett színes bicikliket, az üdvözlő táblákat. A virágokon felül hasznos tanácsaikkal segítik a növények szak-

szerű gondozását. 

Muskátlikat ajánlott fel Vince Gábor és ezzel elősegítette az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény valamint a hivatal kertjének szépülését. 

Szabóné Pölös Eszter a buszmegállóknál kihelyezett virágos vödrök megújítását, azok gondozását vállalta magára. 

Sokan szépen gondoskodnak a kihelyezett színes biciklikben elhelyezett virágok gondozásáról. Továbbra is gyakran előfordul, hogy önkénte-

seknek vállalnak munkát a temetőben, az emlékműveknél vagy a falu egyéb területein. Az Önkormányzat közmunkásai igyekeznek odafigyelve 

ápolni a rájuk bízott növényeket. 

Köszönjük, hogy egyre többen, egyre többet tesznek településünkért. Köszönjük, hogy időt, energiát és pénzt áldoznak környezetünk rendbe-

tételére. Köszönjük, hogy megtöltik településünket virágokkal, hiszen ezek testi-lelki hatása, mindannyiunk számára érezhetővé válik. Csök-

kentik a szorongást, vidámságot, jókedvet csempésznek bele mindennapjainkba.  

Becsüljük meg ezt a munkát, hiszen a közterületeken vagy akár magántulajdonokon elhelyezett növények mindannyiunk örömére szolgálnak. 

Sajnos vannak emberek, akik ezt nem tekintik értéknek, eltulajdonítják, tönkreteszik őket. Kárt okoznak ezzel a közösségnek, kárt okoznak 

ezzel olyan embereknek, akik koruk, egészségügyi állapotuk ellenére minden nap arra törekednek, hogy rendezetté tegyék a környezetüket. 

Teszik ezt nemcsak saját, hanem mindannyiunk örömére beleértve az elkövető személyét is. A jó példa adott, felismerhető, és irigység vagy 

károkozás helyett, tegyünk jót, vagy ha erre nem képes az ember legalább kárt ne okozzunk másoknak. 

Berényi Veronika kirendeltségvezető 

   

 
Oldalnézet                                                                                                                        Elölnézet 

Többen jelezték, hogy anyagilag szívesen járulnának hozzá a Szent Háromság téren álló artézi kút felújításához!  

A tervek elkészültek, a megvalósításhoz az újságban mellékelt csekken várjuk az adományokat, melyet az  

Alapítvány Csépa Községért fog kezelni! 



 
A március 15-i ünnepi videó szónoka: Sajó Gergő képviselő 

 
Hősök napja és Trianon megemlékezés: Mészáros Mária képviselő és a megem-

lékezésen résztvevők 

 

Gyermeknap az óvodában 

 
Méhecske csoport alkotása „A Föld a barátom” alkotóversenyre 

 

A ballagó 8. osztály 

 

A hagyományos lufi reptetés 

 

A ballagó óvodások 

 

A ballagó óvodások búcsúznak a nyugdíjba vonuló Kiss Magdolna óvónénitől 
 

A napokban elkészül a játszótér, amelyet 2021. július 3-án szombaton családi délután keretein belül adunk át! 

2021. július 24-én piknikdélutánra várjuk Önöket és kedves családjukat, sorversenyekkel, gyerekjátékokkal,  

az Alma együttes koncertjével és a Dumaszínházból ismert Kertész Richárd - Ricsi fiú műsorával! 

A pontos részletekért figyeljék a Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi Színtér Facebook oldalát és a plakátokat! 
 

 


