
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farsangoltak az óvodában 
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 1. kép: kiscsoport; 2. kép: középsősök; 3. kép: nagycsoportosok; 4. kép: daduskák és óvó néni 
 
 

 
2010. március 1-jétől Dr. Nagy Imre látja el 

településünk háziorvosi feladatait 

 „Hol a szabadság, ott van a haza” 
Az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett községi ünnepség programja: 2010. 
március 15-én 17 órakor a művelődési házban ünnepi 
műsor az általános iskola 7. osztályának előadásában; ezt 
követően fáklyás felvonulás az 1848-as emlékműhöz. 
Az általános iskola tanulói Szivárvány vetélkedő, Petőfi-
szavalóverseny és „Ki tud többet?” keretében emlékeznek 
a jeles dátumra. 
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Tisztelt Lakótársak! 
Örömmel tájékoztatom a település lakóit, hogy 2010. március 1-jétől Dr. Nagy Imre látja el településünk háziorvosi feladatait. 
Doktor Úr 31 éve praktizál. Kecskeméten a Honvéd Kórházban dolgozott 15 évet, mint belgyógyász. Munkásságának másik felét 
háziorvosként dolgozta. Feladatát közalkalmazotti jogviszonyban végzi. Rendelési idő: hétfőtől – péntekig 730-tól 1130 óráig. 
(Hétköznap 16 órától reggel 7-ig valamint szombaton, vasárnap és ünnepnap a kunszentmártoni Orvosi Ügyeletet kell hívni: 
56/461235.) 
Fogadják tisztelettel, munkáját segítsék, hogy minél tovább gyakorolhassa településünkön hivatását! 
Képviselő-testületünk nevében tisztelettel köszöntöm! Kívánom, hogy Dr. Nagy Imre és Családja találjon otthonra községünkben! 

Tisztelettel: 
Fialka György polgármester 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
A szervezetek háza felújítási munkálatai megkezdődtek. 
Pályázati úton 6 millió forintra van ígéret, 4 millió 
megérkezett, az 1,6 millió önerőt hozzá kell tennünk 
Önkormányzati pénzből. 
Az ivóvízminőség javító programban részt vevő települések, 
a műszaki szakemberekkel február 04-én tartottak 
megbeszélést Csépán. Az uniós paramétereknek megfelelő 
vízminőség előállítása korszerű technológiával, víztisztítással 
érhető el. Ahhoz, hogy községeink továbbra is jó minőségű 
vizet kapjanak több megoldás vetődött fel, melyek 
költségszámítása már folyamatban van. 
Pénzügyi helyzetünk a következőképpen alakult: 21,5 millió 
Ft lekötött pénzeszközünk van. (Nagy pályázatok 
finanszírozására) 15,7 m folyószámlán, 6,7 millió kifizetési 
kötelezettségünk. Tehát 9 millió forint folyószámlán kívüli 
pénzünk van, így 30,5 millió forinttal rendelkezünk összesen. 
Várható kifizetés, 2,5 millió szervezetek háza felújítás, tehát 
6,5 millió forgótőkével tudunk működni, amíg az étkezési 
bevételt nem kapjuk meg, ami 3,5 millió szokott lenni. A 
január hónap a mai költségvetés tárgyalásának előkészítő 
munkálatai folytak.  
A 2010. évi költségvetés tervezetét is megtárgyalta a testület, 
sajnos a költségvetési hiány a legnagyobb takarékossággal, 
megszorító intézkedésekkel tartható kézben. 
Elfogadták a képviselők 2010. első félévi munkatervüket. Az 
ülések nyilvánosak. Elsődleges szempontként vettük 
figyelembe az önkormányzat részére jogszabályban előírt 
kötelező napirendeket, továbbá a képviselő-testület feladat-és 
hatáskörébe tartozó időszerű témákat. Az ütemezett főbb 
napirendi keretek bizonyosan kiegészülnek majd egyéb 
aktuális, testületi döntést igénylő előterjesztésekkel. 
- demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve 
intézze a település közügyeit, 
- megtartva a költségvetés egyensúlyát biztosítsa az 
önkormányzati intézmények megfelelő színvonalú 
működését, 
- a pályázati lehetőségeket kihasználva, a megvalósításhoz 
szükséges önerőt megteremtve biztosítsa községünk 
fejlődését, 
- a lakosságot folyamatosan tájékoztassa az önkormányzat 
működéséről és bevonja a közösen elhatározott feladatok 
végrehajtásába. 
A javaslatok egy részét a képviselő-testület bizottságainak is 
ajánljuk megtárgyalásra a községi döntések jobb szakmai 
előkészítése érdekében. 
2010. február 04. (csütörtök) 14 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2./ Csépa Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési 
rendelet-tervezete 

Előterjesztő: Fialka György polgármester. A tervezetet 
véleményezi: pénzügyi bizottság. Előkészítésért felelős: 
jegyző és pénzügyi előadó 
3./ Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménycélok 
meghatározására 
Előterjesztő: Lantos Lászlóné jegyző 
4./ Pályázati kiírás a civil szervezetek 2010. évi 
önkormányzati támogatására 
Előterjesztő: Kovácsné Németh Mária pénzügyi bizottság 
elnöke. Véleményezi: pénzügyi bizottság. 
2010. február 25. (csütörtök) 14 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2./ Csépa községi önkormányzat 2010. évi költségvetési 
rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Fialka György polgármester. A tervezetet 
véleményezi: pénzügyi bizottság. Előkészítésért felelős: 
jegyző és pénzügyi előadó 
3./ A helyi szociális rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő Fialka György polgármester. Előkészítésért 
felelős: Ifjúsági-, Sport- Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
2010. március 25. (csütörtök) 14 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2./ Beszámoló a közterület-felügyelet tevékenységéről 
Előterjesztő: Lantos Lászlóné jegyző 
4./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról 
Előterjesztő: Sajó Judit gyermekjóléti szolgálat  
5./ Falunap 2010. évi programterve 
Előterjesztő: Havrilla Sándorné képviselő ISKÜ bizottság 
elnöke 
Előkészítésért felelős: Ifjúsági, Sport-, Kulturális és Ügyrendi 
Bizottság 
2010. április 29. (csütörtök) 14 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2./ Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-
tervezete az önkormányzat 2009. évi költségvetés 
végrehajtásáról 
Előterjesztő: Fialka György polgármester. A tervezetet 
véleményezi: pénzügyi bizottság. Előkészítésért felelős: 
jegyző és pénzügyi előadó 
3./ Beszámoló az önkormányzat belsőellenőrzési 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Fialka György polgármester. Előkészítésért 
felelős: Belső ellenőr és pénzügyi bizottság 
4./ Javaslat önkormányzati tulajdonú üres helyiségek 
hasznosítására kezdő vállalkozások támogatására 
Előterjesztő: Kovácsné Németh Mária képviselő pénzügyi 
bizottság elnöke 
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Előkészítésért felelős: pénzügyi bizottság 
2010. május 27 (csütörtök) 14 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2./ Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, 
helyzetéről 
Előterjesztő: Lantos Lászlóné jegyző. Előkészítésért felelős: 
gyermekjóléti szolgálat vezetője, és gyámügyi előadó 
3./ Előterjesztés a 2010. év I. negyedévi előirányzat 
módosítására 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
4./Beszámoló a Vackor művészeti óvoda működéséről, az 
óvodai nevelési és gazdálkodási tevékenységről, az óvodai 

étkeztetés tapasztalatairól, valamint a 2010/2011. nevelési év 
előkészületeiről; az óvodai nyári szünet ideje, és a nyári 
szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok 
Előterjesztő: Fialka György polgármester. Előadó: Szelei 
Ferencné tagóvoda-vezető 
2010. június 22. (csütörtök) 14 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2./ Javaslat a képviselő-testület II. félévi munkatervére 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
3./ Önkormányzati kitüntetések adományozására javaslat 
Előterjesztő: Fialka György polgármester. Előkészítésért 
felelős: Ifjúsági, Sport-, Kulturális és Ügyrendi Bizottság

 
VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

A Magyar Köztársaság elnöke kitűzte az országgyűlési 
képviselők 2010. évi választását. 
Az első forduló: 2010. április 11. (vasárnap) 
Második forduló április 25. (vasárnap) 
A második forduló csak abban az esetben kerül 
megtartásra, ha az egyéni választó-kerületben az első 
forduló érvénytelen (nem szavazott az egyéni 
választókerületben választásra jogosultak több mint a fele). 
Vagy érvényes az első forduló, de eredménytelen (az első 
választási fordulóban a választókerület választópolgárainak 
több mint a fele szavazott ugyan, de egyik egyéni jelölt sem 
kapta meg az érvényes szavazatoknak több mint a felét. 
Választói névjegyzék 
A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről 
2010. február 12-ig kaptak értesítést. 
Ha valaki a szavazás napján nem a lakóhelyén tartózkodik, 
és tartózkodási helyén kíván szavazni, ezt megteheti, csak az 
állandó lakóhelye (jelenesetben Csépa) jegyzőjétől igazolást 
kell kérnie. 
Igazolás kérhető: személyesen vagy meghatalmazott útján 
2010. április 9-én 16 óráig. Ajánlott levélben 2010. április 
6-ig. 
Az igazolás kérésekor meg kell jelölni, hogy mely 
településen kíván szavazni. Mindkét fordulóra csak a fenti 
időpontig kérhető igazolás. A megjelölt település 
fordulónként eltérő is lehet.  
Arra is van lehetőség, ha valaki külföldön tartózkodik, ott 
szavazhasson. Ebben az esetben a lakóhelye szerinti 
választási iroda vezetőjétől (jegyző) kérnie kell 
külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2010. március 
19-én 16 óráig. 
A HVI vezetője 2010. április 8-án 16 óráig – a kiadott 
igazolás bevonásával egyidejűleg – kérelemre egy 
alkalommal visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit az igazolás 
kiadása miatt onnan törölt. 
Ha valaki a két forduló között lakóhelyet változtat, akkor 
csak az új lakóhelye szerinti jegyző által kiállított lakcím 
igazolás felhasználásával a régi lakóhelyén szavazhat. 
Jelölt ajánlás 
A választáson jelöltet ajánlani 2010. március 19-ig  az 
értesítővel együtt eljutatott  hivatalos ajánló szelvényen 
lehet. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Az 
ajánló szelvényt kitöltve, aláírva kell a jelölő szervezetekhez 
eljutatni  
A szavazásról 
A szavazás reggel 6 órától este 19 óráig tart. 

Szavazni csak személyesen a választási értesítőn szereplő, 
vagy a kért igazoláson megjelölt szavazókörben érvényes 
személyi okmányuk (személyi igazolvány, jogosítvány 
útlevél) felmutatásával lehet, ezért kérem, senki ne felejtse 
otthon! 
A mozgásában gátolt választópolgár – kérésére- 
mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna csak írásban kérhető, 
a szavazás napját megelőzően a helyi választási iroda 
vezetőjétől (jegyző) a szavazás napján az értesítőn megjelölt 
szavazókör szavazatszámláló bizottságától. 
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi 
listára lehet. 
Kérem a Tisztelt. Választópolgárokat, hogy figyelmesen 
tanulmányozzák át a tájékoztatót, és amennyiben bármelyik 
eset fennáll, határidőre szíveskedjenek a szükséges 
igazolásokat beszerezni. Ezek hiányában ugyanis nem tudnak 
részt venni a szavazásban. 
Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban a 
választási irodához lehet fordulni. 
A helyi választási iroda vezetője Lantos Lászlóné jegyző; 
tagjai: Cseh Lászlóné, Pigniczki Zsuzsanna (igazolás, 
névjegyzék), Fialka Zsuzsanna, Kaszanyiné Oberna Erzsébet 

72/2010. (II. 25.) sz. határozat 
A szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak 
megválasztására 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén a 
Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. §. (1) 
bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait és 
póttagjait megválasztotta az alábbiak szerint: 
1. sz. szavazókör (Községháza) Csépa, Rákóczi u. 24. 
Szavazatszámláló bizottság tagjai: Gálik Jánosné, Lantos 
László, Török Imre 
póttagjai: Tassy Jenőné, Ecsédi Andrásné, Tóth 
Andrásné(kisebbségi póttag is), Hajdú Gyuláné(kisebbségi 
póttag is) 
2. sz. szavazókör (Művelődési Ház) Csépa, Béke u. 133/a. 
Szavazatszámláló bizottság tagjai: Szelei Ferencné, Budai 
Antalné, Kaszanyi László. 
póttagjai: Szvobodáné Kiss Anikó, Cseh Ferencné 
Erről értesül: Szavazatszámláló bizottság tagjai, Képviselő-
testület tagjai 
3. sz. szavazókör (Szervezetek háza) Csépa, Béke u 114/. 
Kisebbségi szavazat számláló bizottság tagjai: Sajó Judit, 
Kómár Károly, Gyalai Zsuzsanna 

Lantos Lászlóné Helyi Választási Iroda Vezetője
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Csépa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010.(II.26.) rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzben 
és természetben nyújtott támogatásokról, a személyes gondoskodásról szóló 2/2007.(III. 23) rendelet módosítására 

2010. évi térítési díjak 
Idősek klubja, házi szociális gondozás 

MEGNEVEZÉS 28.500 Ft-alatt 
60%  

28.501- 
39.200Ft; 65%  

39.201-49.900Ft; 
70%  

49.901- 
60.600.Ft; 80%  

60.601-71.250 
Ft; 90%  

71.250 Ft 
felett; 100%  

Ebéd 324 351 378 432 486 540 
Nappali klub 26 29 31 35 40 44 

Szállítás 50 50 50 50 50 50 
Gond. Óradíj 75 75 75 75 75 75 

Idősek otthona 
MEGNEVEZÉS Norma Térítés (ÁFÁ-val) 

Reggeli 107 268 
Vacsora 107 268 

Ebéd 226 540 
Szombat-vasárnap, ünnepnap 238 560 

 
Étkezés: 1076 Ft/nap 
Intézményi térítési díj: 30 x 2380 Ft 
=71.400 Ft/hó 
Gondozás: 1304 Ft/nap 
Napi térítés: 2380 Ft/nap 

A mérséklés aránya: a nyugdíjminimum 
300% -a felett az intézményi térítési díj 
100% -a 
281% -tól-300% -ig 90% -a 
261% -tól-280% -ig 85% -a 

241% -tól-260% -ig 80% -a 
211% -tól-240% -ig 70% -a 
190% -tól-210% -ig 65% -a 
190% alatt 60% -a 

Fialka György polgármester 
Lantos Lászlóné jegyző 

 
Csépa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II. 26.) rendelete az intézményi ellátottak 

nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. §. alapján az 
intézményi nyersanyagnormákra, térítési díjakra vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja: 
1.§ /1/ Az intézmény élelmezés nyersanyag normáit a térítési díjat és a fogyasztói árat az önkormányzat a következőkben állapítja 
meg. 

2010. évre 

Fogyasztói ár  Nyers--anyag 
Ft. 

ÁFA Tér.díj/ adag 
Nettó ár/adag Áfa Bruttó ár/adag 

Óvoda 
Tízórai 48 12 60 84 21 105 
Ebéd 120 30 150 232 58 290 
uzsonna 48 12 60 84 21 105 

Iskola 
Tízórai 53 13 66 84 21 105 
Ebéd 143 36 179 248 62 310 
Uzsonna 53 13 66 84 21 105 

Egyesített Szociális Intézmény 
Reggeli 107 27 134 214 54 268 
Vacsora 107 27 134 214 54 268 
ÖNO ebéd hétfő-
péntek 

226 57 283 432 108 540 

ÖNO ebéd szombat, 
vasár. és ünnepnap 

238 60 298 448 112 560 

Előfizetéses ebéd 226 57 283 432 108 540 

/2/ az Egyesített Szociális intézményben fizetendő térítési díjakat külön rendelet szabályozza. 
/3/ A fogyasztói ár tételeit az intézményi étkeztetésben csak a belső számlázásban (konyha-intézmény)kell alkalmazni 
2.§ E rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 3/2009.(XI. 27) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

Fialka György polgármester 
Lantos Lászlóné jegyző 

 

Kivonat: CSÉPA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ –TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II. 26.) rendeletéből az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 3. § A költségvetés bevételei és kiadásai 
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(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését: 318.536 E Ft költségvetési bevétellel, 331.514 E Ft költségvetési 
kiadással; 12.978 E Ft költségvetési hiánnyal, 12.978 E Ft, működési-, 0 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg. 

B E V É T E L E K 
1. sz. táblázat   Ezer forintban ! 

Sor- 
szám Bevételi jogcím 2008. évi  

tény 
2009. évi 
várható 

2010. évi 
előirányzat 

1 2 3 4 5 
1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 156 484 156 817 157 023 
2. I/1. Intézményi működési bevételek* 76 086 76 409 74 219 
3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)* 80 398 80 408 82 804 
3.1. Illetékek       
3.2. Helyi adók* 8 350 7 513 7 580 
3.3. Átengedett központi adók* 71 698 72 299 74 564 
3.4. Bírságok, egyéb bevételek 350 596 660 

4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) 165 606 159 696 147 231 
4.1. Normatív hozzájárulások* 64 716 64 845 56 528 
4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 10 579 6 062 566 
4.3. Színházi támogatás       
4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 71 421 76 271 82 577 
4.5. Kiegészítő támogatás 8 757 4 018   
4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása       
4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)* 10 133 8 500 7 560 
4.7.1. Cél- címzett támogatás       
4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 10 133 8 500   
4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás (LEKI)     7 560 

5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)* 9 801 5 257 1 700 
5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 100     
5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 9 701 5 257 1 700 
5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel       

6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)  34 534 36 964 12 082 
6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)* 34 086 25 419 12 082 
6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 15 376 16 019 12 082 
6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel       
6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 9 263 1 776   
6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 9 447 7 624   
6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)* 247 8 819   
6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz       
6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel   8 819   
6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz       
6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 247     
6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*       
6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 201 2 726   

7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) 427 390 500 

7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele       
7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 427 390 500 

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 366 852 359 124 318 536 
9. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele        
10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele       

11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+…+11.6) 3 715 13 366   
11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele       
11.2. Likvid hitelek felvétele       
11.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele       
11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése       
11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.       
11.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 3 715 13 366   

12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 370 567 372 490 318 536 
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K I A D Á S O K 
2. sz. táblázat   Ezer forintban ! 

Sor-
szám Kiadási jogcímek 2008. évi  

tény 
2009. évi 
várható 

2010. évi 
előirányzat 

1 2 3 4 5 
1. I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12) 330 207 322 439 310 951 
1.1. Személyi juttatások 103 315 106 770 113 591 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 659 29 538 25 316 
1.3. Dologi kiadások* 99 049 108 691 95 748 
1.4. Egyéb folyó kiadások 4 798 2 813 566 
1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás       
1.6. Támogatásértékű működési kiadás 5 785 5 841 12 100 
1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 509 3 656 3 500 
1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés       
1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 80 092 65 130 60 130 
1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása       
1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások       
1.12. Kamatkiadások       
2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) 46 627 55 735 14 578 
2.1. Felújítás* 38 727 3 966 5 264 
2.2. Intézményi beruházási kiadások* 6 431 37 854 9 314 
2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás   12 760   

2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre 1 469 1 155   

2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai       
2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás       
2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai       
3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2)     5 985 
3.1. Általános tartalék     2 000 
3.2. Céltartalék     3 985 
4. IV. Egyéb kiadások       
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 376 834 378 174 331 514 
6. VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…+6.6) 946 2 898   
6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 450 735   
6.2. Likvid hitelek törlesztése       
6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése       
6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása       

6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 
bevált.       

6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 496 2 163   
7.  KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 377 780 381 072 331 514 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 
3. sz. táblázat    

1 Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - 
költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -9 982 -19 050 -12 978 

     
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 

4. sz. táblázat    
1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/- 2 769 10 468 0 

1.1. Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 
11. sor) 3 715 13 366 0 

1.2. Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 
6. sor) 946 2 898 0 
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I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 

  Ezer forintban ! 
Bevételek Sor- 

szám Megnevezés 2008. évi  
tény 

2009. évi  
várható 

2010. évi  
terv 

1 2 3 4 5 
1. Int. működési bevételek 76 086 76 409 74 219 
2. Önkorm. sajátos működési bevételei 79 496 79 634 82 004 
3. Támogatások, kiegészítések 143 609 142 315 131 668 
4. Támogatásértékű bev.       
5. Véglegesen átvett pénzeszk. 34 086 25 419 12 082 
6. EU támogatás       
7. Működési célú kölcsön visszatér., igényb.       
8. …stb.       
9.        
10.         
11.         
12.         
13. Költségvetési bevételek összesen: 333 277 323 777 299 973 
14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.       
15. Előző évi váll. eredm. igénybev.       
16. Rövid lejáratú hitelek felvétele       
17. Likvid hitelek felvétele       
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele       
19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása       
20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése       
21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása       
22. Bef. célú értékpapírok értékesítése       
23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása       
24. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek   13 366   
25. Finanszírozási bevételek (16+…+24)   13 366   
26. ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) 333 277 337 143 299 973 
27. Költségvetési hiány: ---- ---- 12 978 

 
Kiadások 

Megnevezés 2008. évi  
tény 

2009. évi  
várható 

2010. évi  
terv 

6 7 8 9 
Személyi juttatások 103 315 106 770 113 591 
Munkaadókat terhelő járulék 33 659 29 538 25 316 
Dologi kiadások 99 049 108 691 95 748 
Egyéb folyó kiadások 4 798 2 813 566 
Pénzmaradvány átadás       
Támogatásértékű műk. kiadás 5 785 5 841 15 600 
Garancia- és kezességváll. kiadás       
Társadalom- és szociálpol. jutt. 80 092 65 130 60 130 
pénzeszk.átadás áhk. 3 509 3 656   
Pénzforgalom nélküli kiadások       
Működési célú kamatkiadások       
Tartalékok     2 000 
Költségvetési kiadások összesen: 330 207 322 439 312 951 
Rövid lejáratú hitelek törlesztése       
Likvid hitelek törlesztése       
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése       
Forg. célú belf. értékpapírok beváltása       
Forgatási célú értékpapírok vásárlása       
Bef. célú belföldi értékpap. beváltása       
Bef. célú értékpapírok vásárlása       
Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása       
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások   2 163   
Finanszírozási kiadások (14+…+24)   2 163   
ÖSSZES KIADÁS (13+25) 330 207 324 602 312 951 

Költségvetési többlet: 3 070 1 338 ---- 
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II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 

  Ezer forintban ! 
Bevételek Sor- 

szám Megnevezés 2008. évi  
tény 

2009. évi  
várható 

2010. évi  
terv 

1 2 3 4 5 
1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése 100     
2. Önkormányzatok sajátos felham. bevételei 9 701 5 257 2 500 
3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 902 774 500 
4. normatív támogatás   8 881 8 003 
5. Egyéb központi támogatás 18 662     
6. Fejlesztési és vis maior támogatás 500 8 500 7 560 
7. Közp. előirányzatokból támogatás 2 835     
8. Támogatásértékű bevételek 247 8 819   
9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről 201 2 726   
10. EU-s támogatásból származó forrás       
11. Költségvetési bevételek összesen: 33 148 34 957 18 563 
12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.       
13. Rövid lejáratú hitelek felvétele 427 390   
14. Likvid hitelek felvétele       
15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele       
16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása       
17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése       
18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása       
19. Bef. célú értékpapírok értékesítése       
20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása       
21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek       
22. Finansírozási célú bev. (13+…+21) 427 390   

23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 
(11+12+22) 33 575 35 347 18 563 

24. Költségvetési hiány: 13 929 21 513 ---- 
 

Kiadások 

Megnevezés 2008. évi  
tény 

2009. évi  
várható 

2010. évi  
terv 

6 7 8 9 
Felújítás 38 727 3 966 5 264 
Intézményi beruházás 6 431 37 854 9 314 
Támogatásértékű felhalmozási kiadás   12 760   
Pénzügyi befektetések kiadásai       
Felhalm. célú pénzeszközátadás 1 469 1 155   
Tartalékok     3 985 
EU-s támogatásból megvalósuló projekt       
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás       
Felhalmozási célú kamatkiadások       
Egyéb kiadások 450 735   
Költségvetési kiadások összesen: 47 077 56 470 18 563 
Rövid lejáratú hitelek törlesztése       
Likvid hitelek törlesztése       
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése       
Forg. célú belf. értékpapírok beváltása       
Forgatási célú értékpapírok vásárlása       
Bef. célú belföldi értékpap. beváltása       
Bef. célú értékpapírok vásárlása       
Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása       
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások       
Finansírozási célú kiad. (12+...+21)       
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 47 077 56 470 18 563 
Költségvetéso többlet: ---- ---- ---- 
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  KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat 

1 Polgármesteri Hivatal igazgatási 
feladatok 62 752 

2 Közutak üzemeltetése 1 000 
3 Tűzvédelmi feladatok 30 
4 Települési vízellátás 240 
5 Közvilágítási feladatok 5 625 
6 Szennyvízelvezetés 800 
7 Települési hulladékkezelés 800 
8 Piac- vásár 180 
9 Temetőfenntartás 1 000 

10 Lakásgazdálkodás, fenntartás 970 

11 Közhasznú Közcélú 
foglalkoztatás 44 158 

12 Képviselő-testület 600 
13 Műszaki szervezet 9 454 
14 Művelődési Ház 4 607 
15 Könyvtár 380 
16 Gyermekjóléti szolgálat 2 450 
17 Védőnői szolgálat 4 164 
18 Háziorvosi szolgálat 9 832 
19 Rendszeres szociális segély 36 780 
20 Eseti segély 2 000 
21 Időskorúak járadéka 950 
22 Újszülött támogatás   
23 Közgyógyellátás 600 
24 Ápolási díj 7 000 
25 Temetési segély 500 
26 Lakásfenntartási támogatás 11 500 
27 Lakáshoz jutás támogatása 800 
28 Sportkörök támogatása 3 000 
29 Civil szervezetek támogatása 500 
30 Közoktatási Társulás Tiszakürt 10 900 

31 Tel. szöv. Katasztr. véd. Műszaki 
társ. 300 

32 Orvosi ügyelet 900 
33 Intézmény finanszírozás 85 613 
34 CKÖ 566 
35 Általános tartalék 2 000 
36 Felújítás 5 264 
37 Beruházás 9 314 
38 Céltartalék: ebből 3 985 

  
KEOP-7.2.3.0-2008-036 hulladék 

rekultiváció pályázati önerő: 
391.161Ft. 

  

39 ÖSSZESEN: 331 514 
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Tájékoztató a védendő fogyasztókat megillető kedvezményekről 
A lakhatás megőrzése érdekében a legnehezebb anyagi 
körülmények között élőknek nyújt védelmet az energia-
szolgáltatás / villamos áram, gáz /tekintetében. 
Itt most csak a szociálisan rászorulókat érintő szabályokat 
szeretném röviden ismertetni. 
Szociálisan rászorulónak azt a személyt kell tekinteni, aki, 
vagy, a vele közös háztartásban élő személy az alábbi 
támogatások közül valamelyikben részesül  
- időskorúak támogatása 
- aktív korúak ellátására jogosult 
- lakásfenntartási támogatás 
- ápolási díj 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
A kedvezmények. 
- Fizetési /12 naptári hónapon belül egy alkalommal /: 
- fizetési haladék 
- részletfizetés 
Előfizető mérő felszerelése / beszerzési és szerelési költség a 
szolgáltatót terheli/ hasonlóan működik, mint a kártyás 
mobiltelefon 
Ahhoz, hogy védett fogyasztóként nyilvántartsanak 
bennünket, és élni tudjunk a fenti kedvezményekkel, ahhoz 
vissza kell küldenünk a szolgáltatónak az általa kiküldött 
nyomtatványt. A rászorultságot,- a fenti támogatásokra való 

jogosultságok egyikének megléte esetén – a Polgármesteri 
Hivatal igazolja. 
A szolgáltatók a Hivatalt rendszeresen értesítéstik azokról a 
fogyasztókról, akik fizetési kötelezettségüknek nem tettek 
eleget. 
Ezeken a listákon sok olyan fogyasztó is szerepel, akik a 
nyilvántartásunk alapján igényt tarthatnának a védett 
fogyasztókat megillető kedvezményekre. 
A védett fogyasztói státusz természetesen nem azt jelenti, 
hogy az elfogyasztott / áram, gáz / nem kell kifizetni, de 
elkerülhetővé válik a legrosszabb, hogy egyik napról a 
másikra a szolgáltató kikapcsolja a vezetékünket, és az újbóli 
visszakapcsolás esetleg százezrekbe kerüljön. 
Hogy ezt el tudjuk kerülni, együtt kell működni a 
szolgáltatókkal, a vállalt kötelezettségeinket teljesíteni kell. 
Átmeneti fizetési nehézség esetén se dobjuk ki a be nem 
fizetett csekkeket! A szolgáltatók általában a 60 napnál 
régebbi tartozás esetén küldenek kikapcsolással fenyegető 
felszólításokat. Ezeken természetesen az eddig felhalmozott 
összes tartozást feltüntetik, azonban ha megőriztük a be nem 
fizetett csekkeket, lehet, hogy elegendő a 60 napnál régebbi 
lejáratúak befizetése a kikapcsolás megelőzésére. 

Kovács Sándor

Felhívjuk Községünk Lakóinak figyelmét, hogy megnyílt a lehetőség a balatonszárszói 
üdülésre – ismertté vált az iskolások igénylése. Aki úgy gondolja, hogy családjával, barátaival 

igénybe szeretné venni, a polgármesteri hivatalban szíveskedjen jelezni. 
 

Gyermekjóléti Szolgálat 
A Gyermekjóléti Szolgálat alapvető 
feladata a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítése, 
veszélyeztetettségének megelőzése, 
veszélyeztetettségének megszüntetése, 
javaslattétel gyermekvédelmi 
gondoskodás alkalmazására, a 
családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezésének elősegítése, 
utógondozás.  
Ezen feladatok ellátásához a szolgálat 
segítségét ajánlja folyamatosan 
mindazok számára, akiknek gondjaik 
adódnak gyermekeik ügyeinek 
intézésével, ellátások igénylésével, 
illetve problémáik merülnek fel 
gyermekük nevelésével, ellátásával 
kapcsolatban.  
A szolgálat segítséget nyújt hivatalos 
ügyintézésben, tájékoztatást nyújt 

igénybe vehető ellátásokról, segíti azok 
igénybe vételét.  
Kedden 1600-1800 óra között a 
Művelődési Házban szabadidős 
foglalkozást biztosít a gyermekek és 
fiatalok számára. 
A szolgálat szolgáltatásainak 
igénybevétele önkéntes alapon történik, 
kivéve, ha hatóság rendeli el. 
A gyermekek veszélyeztetettségét 
leggyakrabban a törvény által jelzésre 
kötelezett intézmények jelzik, azonban 
a szolgálat felé bárki jelzéssel élhet, így 
kérjük a lakosságot, hogy értesítsék a 
szolgálatot, ha a környezetükben élő 
gyermekek bármiféle elhanyagolását, 
problémáját észlelik, hogy mielőbb 
segítséghez juttassák őket.  

Forduljanak a Gyermekjóléti 
Szolgálathoz bizalommal megoldásra 
váró problémáikkal, jelzéssel egyaránt. 
Ügyfélfogadás: 
Polgármesteri Hivatalban 
Hétfő 800-1200 1300-1600 
Kedd 800-1200 
Szerda 800-1200 1300-1600 
Csütörtök – 
Péntek 800-1200 
Művelődési Házban 
Kedd 1300-1600 
Csütörtök 900-1200 
Elérhetőség: 
5475 Csépa, Rákóczi út 24. 
Tel: 56/323-001, 56/323-326 
Fax: 56/563-056 
e-mail: gyjsz.csepa@gmail.com 

Sajó Judit 
családgondozó

 
Az E-ON felhívást küldött, melyben kéri az ingatlan tulajdonosokat, hogy a településen meglévő kis-, 
közép- és nagyfeszültségű elektromos hálózatok, vezetékek mentén, a közbiztonsági övezeten belüli fák, 
bokrok, magasabb növényzet (akár élő, akár elszáradt, gondozott, vagy gondozatlan) eltávolítására, a 
gallyazás elvégzésére. 
Felelősségüket átérezve mérjék fel, ingatlanjaikon hol nem felelnek meg a fák, bokrok a jogszabályi 
előírásoknak. 
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ISKOLAI HÍREK 
Az iskoláink nevelőtestülete félévi értekezletén értékelte a 
2009/10. tanév első félévi munkáját. A részletes értékelésből 
a legfontosabb mutatókat szeretném bemutatni. 
A 2009/2010-es nevelési- és oktatási évben a létszámok a 
következőképpen alakulnak az októberi statisztika alapján: 
Összlétszám: 459 fő 
óvoda: 132 fő (ebből: Csépa: 87 fő, Tiszakürt: 45 fő) 
iskola: 327 fő (Csépa:165 fő /tavaly 176 fő/ Tiszakürt: 162 
fő) 
Óvoda ill. tanulócsoportok száma: óvoda: 5 csoport; iskola: 
22 csoport (8 alsós + 8 felsős + 5 napközis ill. tanulószobai 
csoport, iskolaotthon) 

Óvodai csoportok átlaglétszáma: 26 fő 
Tanulócsoportok átlag létszáma: 16 fő 
Sajátos nevelési igényű /SNI/: Csépa: 20 fő, Tiszakürt: 18 fő  
Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézség /BMTN-s/: 
Csépa: 17fő Tiszakürt :22 fő  
Integrációs programban résztvevők száma: 212 fő (60 óvodás 
+ 152 iskolás) 
Napközis tanulók száma: Csépa: 80 fő, Tiszakürt: 89 fő 
Napközis csoport átlag létszáma: 28 tanuló/csoport

 
Neveltségi helyzetkép 
Rendszeres iskolába járás 
A tanulói mulasztások alakulása a 2009/2010-es nevelési- és oktatási év első félévében: 

Mulasztott napok száma  
Évfolyam Igazolt Igazolatlan Összesen Átlag 

1-4. évf. Cs. 390  
Tk. 326 

Cs. 145 
Tk. 7 

Cs. 535  
Tk. 333 

Cs. 5,97 
Tk. 4,18 

5-8. évf. Cs. 478 
Tk. 611 

Cs. 257 
Tk. 28 

Cs. 735 
Tk. 639 

Cs. 9,23 
Tk. 6,85 

Összesen: 1805 437 2142  
 
A mulasztott napok száma: 2142 nap.  Az igazolatlanul 
mulasztott napok száma: 437. 
Igazolatlan hiányzás Tiszakürtön az első, harmadik és ötödik, 
Csépán a 2. osztályban nem volt. A legmagasabb igazolatlan 
mulasztás Tiszakürtön a nyolcadik osztályban 20 nap, Csépán 

az ötödik osztályban 112 nap, amit szinte két tanuló 
produkált. 
Felszólítások száma a hhh tanulók körében Csépán: 16, 
Tiszakürtön 7. 

 
Magatartás 
1-4. évfolyamon: Csépa: 3.82, Tiszakürt: 4,26 
5-8. évfolyamon: Csépa: 4,04, Tiszakürt: 3,8 
Iskolai szinten a magatartási átlag: Csépa: 3,93, 
Tiszakürt:4,03 alsó tagozaton: - Csépa: leggyengébb: 1. és 2. 
osztály azonos 3,6 
legjobb: 4. osztály 4,05 
Tiszakürt: leggyengébb: 3. osztály 4 
legjobb: 1. osztály 4,46 
felső tagozaton: - Csépa: leggyengébb: 5. osztály 3,75 
legjobb: 7. osztály  4,25 
Tiszakürt: leggyengébb: 6. osztály 3,33 
legjobb: 5. osztály 4,11 
Mindkét iskolában jellemző, hogy egyre több tanuló nehezen 
tűri a szabályokat. A nevelők következetes munkája mellett is 
nehéz a szabályok, az iskolai követelmények betartatása. 
Minden osztályban van kirívó magatartású gyermek. Inkább a 
szünetekben adódnak konfliktusok. Általában jellemző, hogy 
hangosak, zajosak, nem elég toleránsak egymással szemben, 
alapvető célkitűzésünk e téren javítani ebben az évben. A 
felnőttekkel szemben ez ritkábban fordul elő, itt jobban 
betartják az alapvető viselkedési normákat. Az órai 
magatartásnál inkább az önfegyelem hiánya okoz gondot. 
A felső tagozaton egyre nehezebb a hajfestés, szemfestés 
megakadályozása a balesetveszélyt is rejtő ékszerek 
használata. Nehéz megértetni a gyerekekkel, hogy ne 
szemeteljenek. A házirend megsértésében leggyakoribb ok a 
késés.  
Megállapítható, hogy az igazolatlan mulasztás mellett más 
magatartási vétség is jelentkezett, a nevelővel és egymással 
szembeni trágárság, durvaság. 

A tanév során fegyelmi eljárás lefolytatására is sor került 
Csépán, iskolai verekedés miatt. Kevésnek bizonyul a 
szülővel és a tanulóval történő elbeszélgetés, illetve a 
családsegítő 
és a hivatal bevonása. A gyermeket másik iskolába helyeztük 
át. 
Tanulóink magatartásának alakulásában jelentős szerepe van 
a viszonylag magas felügyeleti óraszámok és a pedagógiai 
asszisztens foglalkoztatásának. 
Az idegenek iskolán belüli területen történő tartózkodásának 
megakadályozására jó megoldás mindkét iskolában a felnőtt 
tartózkodása a bejárati ajtónál. 
Oktatás 
Szorgalom 
1-4. évfolyamon: Csépa: 3.77, Tiszakürt:4,11 
5-8. évfolyamon: Csépa: 3.42, Tiszakürt:3,48 
Iskolai szinten az átlag: Csépa:3,59, Tiszakürt: 3,79 
alsó tagozaton: - Csépa leggyengébb: 3. osztály 3,59 
legjobb: 1. osztály 3,89 
Tiszakürt: leggyengébb: 3. osztály 3,68 
legjobb: 4. osztály 4,36 
felső tagozaton: - Csépa: leggyengébb: 6. osztály 3,36 
legjobb: 8. osztály 3,47 
Tiszakürt: leggyengébb: 6. osztály 3,04 
legjobb: 5. osztály 3,84 
Iskolai szinten a szorgalmi átlag: 3,69 
Mindkét iskolában elmondhatjuk, hogy a tanulók nagyobb 
részénél kevés az otthoni törődés, odafigyelés, a tanulók 
többsége csak az iskolában szerzett ismeretekből gyarapszik. 
Otthonról kevés segítséget kap a gyermek. 
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Szerencsés a napközis, mert legalább az írásbeli házi feladata 
elkészül. Felsőben is az a tapasztalat, hogy nem szívesen 
gondolkodnak, a szabályokat, a megtanulandókat pedig még 
kevésbé szívesen tanulják. 
Követelményrendszert alulteljesítők 
Felzárkóztatásra szorul 1-2-3-4. évfolyamon: 38 tanuló  
5-8. évfolyamon: 1-2. tárgyból alulteljesített: Csépa: 8 tanuló 
Tiszakürt:12 tanuló 
3 v. több tárgyból: Csépa: 10 tanuló 
Tiszakürt: 2 tanuló 
A követelményrendszert alul teljesítő tanulóknak biztosítjuk 
a második félévben is a hátránykompenzáló, felzárkóztató és 
fejlesztő foglalkozásokat. 
Továbbképzés 

A 2009/2010-es tanévben az alábbi továbbképzéseken 
vettünk részt: 
- 1 fő végzi a közoktatás vezetői szak utolsó félévét Tiszakürt 
- 1 fő mérés értékelés szakot kezdett  Tiszakürt 
- 1 fő vesz részt a 120 órás továbbképzés teljesítésében; 
Fejlesztő játékok elemzése és készítése témában Csépa 
A konfliktuskezelés az iskolában című 30 órás továbbképzést 
26 fő végezte el a tantestületből az Integrációs Pedagógiai 
Rendszer /IPR/ kötelező elemeként. 
Az „át”- és továbbképzéseken résztvevő pedagógusok a 
szerzett új ismereteket rendszeresen, a bemutató órákon és 
munkaközösségi foglalkozásokon, átadják egymásnak. 

Turóné Guba Anna 
igazgató

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK 
Január iskolánk életében a félévi 
értékelés időszaka. Ekkor ad számot 
minden tanulónk a félév alatt szerzett 
tudásáról, és kapja meg félévi 
bizonyítványát.  
Január 18-án és 19-én tartottuk 
osztályozó értekezletünket, ahol a lezárt 
szaktárgyi érdemjegyek mellé közösen 
hozott magatartás és szorgalom jegyek 
kerültek. Február 3-án Tiszakürt 
tantestületével közös félévzáró 
értekezleten, az iskola vezetése 
értékelte az I. félév munkáját. 
Összegyűjtöttük azoknak a 
gyerekeknek a névsorát, akik a félév 
során kiemelkedő tanulmányi 
eredményt értek el. Akikre büszkék 
vagyunk:  
1. osztály: Oberna Dominik, Kolompár 
Marcelina Lackó Sándor Zámbó Csaba 
Tóth Martin 
2. osztály: Csajbók Gergő Marsinszky 
Beáta Vanda Palotai Anna Beatrix 
Szvoboda Máté 
3. osztály: Balogh Nóra Galvácsi 
Csaba Kecskés Laura Oberna Zsolt 
4. osztály:Cseh Nóra Szántó Krisztián 
Türke Fanni Alexandra Gyertyános 
Noémi 
5. osztály: Halmai Zsolt Lukács Dániel 
Pillár Richárd 
6. osztály: Cseh József 
7. osztály: Halmai Vivien Makula 
Annabella Túri Bence Velő Norbert 
8. osztály: Horváth Varga Zsolt Négyesi 
Nikolett Pillár Balázs 
Január 26-án Komplex tanulmányi 
versenyt tartottunk az 5-6. osztályos 
tiszakürti és csépai diákok között. A 
verseny minden feladata a vízhez 
kapcsolódott. Többségében 
természetismereti feladatokkal találták 
szembe magukat a diákok, de 
szerepeltek közismereti fejtörők is. 
Eredmények: 
5. osztály  
I. Tiszakürt csapata  

II. Csépa Halmai Zsolt, Blümel Zoltán, 
Fialka István, Jordán Tünde, Radics 
Arnold 
III. Csépa Pillár Richárd, Lukács 
Dániel, Kővári Tünde, Sánta Patrik, 
Gyóllai Dániel 
IV. Tiszakürt csapata 
6. osztály  
I. Csépa csapata. Papp Dániel, Pintér 
Edina, Marsinszky Zoltán, Kiss 
Alexandra, Hauser Barbara  
II. Csépa csapata Cseh József Lakatos 
Borbála, Túri Péter, Egedi Zsanett, 
Györe Laura  
III. Tiszakürt csapata  
IV. Tiszakürt csapata 
Gratulálunk minden résztvevőnek, 
díjazottnak. Köszönjük a szervezést és 
a felkészítést  Kuti Gáborné Marcsika 
tanító néninek és Deák Mónika tanító 
néninek 
Már évek óta hagyomány a szülők 
részére tartott Nyílt tanítási napok 
megrendezése. Ebben az évben 
rendhagyó módon, hétköznap február 
15 és 16-án tekinthettek be a szülők a 
diákok mindennapi életébe. Örömmel 
vettük az érdeklődést. 
8. osztályos tanulóink középiskolai 
jelentkezési lapját február 19-ig kellett 
elküldeni iskolánknak. Tanulóink közül 
mindenki továbbtanul. 4-en 
gimnáziumban, 6-an szakközép-
iskolában, 8-an szakiskolában szeretnék 
folytatni tanulmányaikat.  
Február 12-én Farsangi ünnepség volt 
az iskola tornatermében. Nagyon jól 
sikerült a rendezvény. A jelmezes 
felvonuláson sok ötletes, igényes 
maszkát láthatott mindenki. A felnőttek 
közül is sokan jelmezt öltöttek 
magukra. Köszönjük a lelkes szereplést 
a takarító néniknek, szülőknek, 
pedagógusoknak. Karaoke és Tátika 
versenyre több csapat is benevezett. A 
legjobb produkciók: 

Karaoke 
I.Lakatos Borbála, Györe Laura, Pintér 
Edina, Rostás Henrietta, Gyertyános 
Nóra, Szalai Diána, Kőrösi Gizella 
II. Rostás Mária, Kolompár Renáta, 
Radics Vivien 
Tátika 
I. Halmai Vivien, Fialka Mariann 
II. Belényesi Evelin, Gyóllai Nikolett, 
Egedi Zsanett, Gyertyános Noémi 
III. Czinka Tímea, Szalai Leila 
A produkciók mellett zene büfé és 
tombola szórakoztatta a vendégeket. 
Köszönjük minden szülői 
munkaközösségi tagnak a segítő 
közreműködést. 
Sportoló diákjaink Kunszentmártonban 
a Toldi kondi versenyen vettek részt 
februárban. I. helyezést ért el Papp 
Dániel bordásfalnál lábemelésben, 
Gálik Máté tömött labdadobásban. II. 
helyezett lett Vaszil Lajos tömött 
labdadobásban. Gratulálunk 
teljesítményükhöz. 
Sakkozóink részt vettek a Megyei Diák 
Sakk Olimpián. Egyéniben szerzett 
eredményeik: 
III. hely Gyóllai Nikolett IV.kcs., Cseh 
Nóra II: kcs., Marsinszky Beáta I.kcs., 
Pillár Richárd II. kcs, Szepesi Nikolett 
III. kcs.,  
VI. hely Cseh József III. kcs. 
A diákönkormányzat szervezésében az 
osztályok labdajátékokban mérték 
össze tudásukat. Izgalmas délutánokat 
töltöttek együtt a gyerekeik. Köszönjük 
Obernáné Nagy Gizella és Tarcsányi 
Roland segítségét. 
Március 4-én szakmai napot tart 
iskolánk az érdeklődő pedagógusok 
számára. Az integrációs nevelés és 
oktatáson belül elért eredményeinket 
mutatjuk be. Négy megye iskoláiból és 
a kistérség intézményeiből várunk 
vendégeket. 

Mészáros Mária 
tagintézmény-vezető 
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HOGYAN TOVÁBB? 
Ez a kérdés foglalkoztatta a pályaválasztás előtt álló 8. 
osztályos tanulókat és szüleiket. A továbbtanulás 
gondolatával már régóta barátkoztak. Az elmúlt hónapokban 
azonban komoly mérlegelésre került sor. „Mi az 
elképzelésem, a jövőbeli célkitűzésem, milyen adottságokkal 
és eredményekkel rendelkezem?” Ezeket kellett mérlegelni, 
számot vetni az eltelt 4 év eredményei tükrében, hiszen a 
továbbtanuláskor a fogadó középiskolák, ezek alapján 
döntenek a felvételről. 
A tanulók gimnáziumot, szakközépiskolát és szakiskolát 
jelölhetnek meg. 
A 18 fős osztályból 9 tanuló jelentkezett 2009. december 9. a 
központi írásbelire magyar nyelv és irodalomból, valamint 
matematikából. 2010. január 22-én került sor a megírásra. A 
jelentkezési lapok beadása ez után következett. Vannak 
középiskolák, illetve egyes tagozatok, ahol a központi írásbeli 

eredményeinek tükrében nyerhet felvételt a tanuló, vagy 
kerül elutasításra. Hogy a megszerzett pontok elegendőek 
lesznek-e az első helyen megjelölt iskolához, az, az 
elkövetkezendő hetek titka. Magyar nyelv és irodalomból 30-
tól 47-ig, matematikából 10-től 34-ig szereztek pontokat az 
elérhető 50-ből. A médiában erről a témáról sokféle, és főleg 
megosztott vélekedések hangzottak el. Abban bízom, hogy 
tanulónk megtalálják azt a középiskolát, ahol a jövőbeli 
boldogulásukhoz megfelelő képzést kapnak. A felvételi 
eredmények áprilisra várhatók. A tanulás megy tovább, 
hiszen a tanév eredményes befejezése a cél! Csak a 8. 
osztályról szóló bizonyítvánnyal folytathatják tanulmányaikat 
a 9. osztályban. 

Kovácsné Németh Mária 
osztályfőnök 

 
 
 
 
 

OVI SAROK 
Télűző mulatság az oviban 
Programunkhoz kapcsolódva a csoportokban február elején 
elkezdődtek a téltemető mulatságok. Az ünnepkörhöz kötődő 
verseket, rigmusokat, dalokat tanultak a gyerekek. Vidám, 
színes maszkokat készítettek. A nagyok önmaguk készítette 
álarcokkal remekeltek, míg, a kisebbek arcfestéssel változtak 
maskarákba. 
Régi hangszerekkel, csörgőkkel, csattogóval, dobbal, 
kolomppal, kereplővel zajongva hívogattak bennünket a tél 
elűzésére. Az egész napos mulatozás közben jóízűen 
fogyasztották az együtt sütött habos farsangi fánkot. Délután 
a szülőkkel közösen igyekeztünk elkergetni a telet. A jókedvű 
mulatozás alatt szorgalmasan fogyott az enni-inni való. A 
szülői munkaközösség segítségével, és a szülők 
támogatásával nagyon sok, szép tombola tárgyat tudtunk 
kisorsolni. 

 A színes maszkák bevonulása után a gyermekek farsangi 
dalokkal, versekkel, rigmusokkal köszöntötték az összegyűlt 
vendégeket. 
Farsangi rendezvényünket támogatták a szülők, az 
Önkormányzati Konyha dolgozói, Szendrei Lászlóné 
vállakozó, a 100 Forintos Boltból Kovács Istvánné, Hegedűs 
László képviselő és családja, valamint az óvoda dolgozói. 
Ezúton köszönjük meg támogatóinknak. Bevételünk 
114.010.-Ft, amit az udvari játékok biztonságossá tételére, a 
nagycsoportosok ballagására fogunk fordítani. 
Köszönöm mindenkinek a szorgalmas munkát.  
Kérem, hogy akik tehetik az adójuk 1% -át ajánlják fel az 
óvoda alapítványának! 
Adószámunk: 18837160-1-16 

Szelei Ferencné 
tagintézmény-vezető 

 
ANYAKÖNYVI HÍREK 

Házasságkötés:- 
Születés: 
Kőrösi Anna Krisztina gyermeke: Lakatos 

János László 

Mészáros István József és Gólya 

Zsuzsanna gyermeke: Anna 

Borsos Károly és Lakatos Gabriella gyermeke: 

Gabriella 

Rostás Terézia gyermeke: Rostás Dorina 
 

Halálozás: 
Sánta Józsefné szül. Losó Magdolna 
Csernus Károlyné szül. Káré Margit 
Polovics Sándor 
Tóth Ferenc 
Barta József 
Gortva Zoltánné szül. 
Bori Margit 
Vas Pálné szül. Szira Terézia 
Tokody Géza 
Talmácsi Antal 

 

A Csépai Iskolásokért Alapítvány számlaszáma: 69800023-15200488. 
Adószáma (melyre az 1 % -os felajánlásokat szeretettel várjuk): 18833094-1-16 
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A CSÉPAI VÍZ 
„Aki Csépa vizét issza, vágyik annak 
szíve vissza!” 
Csépa! Minden csépai elszármazottak 
(diák-tanár) találkozóján részt vettem. 
Örömmel és boldogan készültem erre 
az ünnepségre. Bár a Nyugat-
Dunántúlon lakom, 
Rábaszentmihályon, a távolság nem tud 
eltéríteni, és örömmel megyek Csépa 
felé. Szép és megható ünnepség volt, 
amelyen a legutolsó találkozásunkkor a 
csépai általános iskola falán 
emléktáblát avattak a csépai tanulók az 
elmúlt tanítók, tanárok tiszteletére. Ők 
voltak a „Csillagok"! Ők emelték a 
csépai kultúrát oda, ahova a környező 
tendencia mutat. Pedagógiai 
szerénységgel, példamutatással, egyéni 
tudással megalapozták Csépa kulturális 
életét és a kultúra jövőjét. Tisztelettel 
adózom azon emberek előtt, akik 
megtanítottak emberséggel élni, 
tanítani, gondolkodni. Én, aki az akkori 
tantestület tagja voltam, csak a 
tanítóság legbensőbb emlékeimet 
próbálom felidézni. Más külső 
formában megítélni egy Tantestületi 
Csoportot, és más benne élni. 
Ha egy-egy kollégáról úgy írok, hogy a 
legbensőségesebb kapcsolat erejével 
bír, az csak azért van, mert 
emlékeimben így realizálódnak. 
Közöttük éltem, velük együtt 
dolgoztam, ismertem minden 
rezdülésüket, örömüket, bánatukat. Az 
emlékek sorba, sorba, özönve 
csordulnak felém. Itt nem lehet 
sorrendet tartani. Itt nincs lista, 
besorolás, nincs sorrend, csak emlék és 
érzet és nosztalgia, és az akkori valóság 
realitása. 
Oh „Csillagok táblája" a csépai iskola 
falán. 
Én is hadd emlékezzek. A csépai 
emberek lelkében örökké élnek azok az 
emberek, akik megcselekedtek, amit az 
élet megkövetelt, a legádázabb politikai 
időkben. Nem akarok jellemrajzot, és 
kisajátítani érzelmi értékű személyi 
kultuszt támogatni, de el kell, hogy 
mondjam, milyen volt ez a tantestület. 
Csodás! 
Kezdem Horpácsi Nándor bácsival. Aki 
igazi magyar ember volt. Büszke volt 
sárospataki diákéveire, az itt szerzett 
tudására, emberiességére, 
gyermekszeretetére. Imádta a tanulókat. 
Sohasem felejtem, egy évnyitó 
ünnepség előtt összeölelkezett 
tanítványaival és ők is szerették öt.  
Drága felesége „Ilonka" néni az örökös 
elsős tanító néni volt. Szigora és 
kedvessége, anyáskodása a leg-

„elvetemült" rakoncátlan elsőst is 
megzabolázta. Több száz csépai 
diáknak adta át az olvasás, számtan 
tudományát. Anyáskodó természetű, 
gondos, jóravaló tanító néni, aki sok jó 
tanáccsal és fegyelmező akaratával 
próbált engem is mindig a jóra 
ösztönözni. Abban az időben talán nem 
sok sikerrel, hiszen 8 éves voltam. 
A drága Szombathelyi Ernő bácsi. Akit 
mindig is a szívembe zártam. A már 
említett felejthetetlen, drága „Görög" 
Ilonka néni testvére volt. A rajz-
művészeti és emberléptű technikai és 
technológiai festészetről sokat 
beszélgettünk vele. A lányát tanítottam. 
Mint minden évben tanítási idő 
végeztével a csépai „Áts" fotó 
fényképet készített a gyermekekről. Ott 
lábatlankodtak a tanítók gyermekei. 
Halász Ildi, Halász Zsuzsika és 
Szombathelyi Hajnalka. Együtt 
vagyunk a fotón a tanítók a 
gyermekeivel. (De fiatalok voltunk!) 
Elnézést kérek mindenkitől, ha a drága 
Halász István tanár urat csak „Pistának" 
szólítom. Nekem Ő volt a példaképem. 
Ő volt a minta. Ludovikás-tisztként 
végigharcolta a II. világháborút. 
Kemény, jellemes egyéniség volt. Ő is 
alapozta Csépa község kulturális 
fejlődését. Rábeszélő, meggyőző 
erejének senki ellen nem állhatott. 
Megszervezte a csépai paraszt-kórust. 
Színdarabokat tanított be. Színműveket, 
operetteket rendezett. Nagyszerű zenész 
volt. Csodásán hegedült „Játszottam a 
zenekarában. Pataki  Gyurka kiváló 
harmonikás, Pista a szólóhegedűs én a 
dobos. Sok zenés estet rendezett.  A 
csépai parasztkórussal részt vettünk a 
szegedi kórusversenyen, s a budapesti 
nyári Margitszigeti Dalos-találkozón. 
Megyei- és országos szintű híres kórus 
voltunk. Az ő vezetése alatt öröm volt 
próbákra járni, énekelni és barátkozni. 
Két csodás kislányuk volt. Ildikó és 
Zsuzsika. A próbák után, mikor 
mentünk hazafelé, a két kislány mindig 
velünk volt. Ilyenkor Ildikót drága 
barátom (†) a nyakába vette, én meg 
Zsuzsikát és „lovazva" mentünk haza. 
A kislányok nagyon élvezték, és alig 
várták, hogy az énekkari próbák 
elcsituljanak. 
Halász István a csillagok csillaga volt. 
Sokat szerepeltem nála. Fényes 
sikerként könyvelhetem el, amikor a 
„Sybill" operettet adtuk elő. Achim 
Jolika csodálatos szopránja, Szvoboda 
Misi nagyszerű tenor hangja és én, mint 
a szerep impresszáriója Kanyó 
Sándorné (a fiát tanítottam) 

partnernőmmel és sok társammal 
fergeteges sikert arattunk. Olyan 
kulisszaképeket festettem, hogy a 
szolnoki színház művészeti 
szakreferense azt hitte, hogy budapesti 
művész grafikus festette. Nagyon 
büszke voltam. Ezt mind Halász Pista 
kollégámnak köszönhettem. A felesége 
Alízka, egy csodás tünemény volt. 
Nagyszerű édesanya, empátiával 
megáldott, emberszerető és 
emberismerő. Családrajongó géniusz 
volt. Mindenbe belekapcsolódó, 
érdeklődő, emberszerető ember. A 
gyermekeket imádta. Ismert minden 
tanítványát emberileg, érzelmileg. 
Pedagógus kollégáit becsülte. Nagyon 
jól ismertem. Sokat voltam náluk. Ha 
valamilyen oknál fogva nem lehettek 
otthon, én vigyáztam a gyermekeikre. 
Mesét olvastam, zongoráztam, 
bújócskát játszottam velük a 
lakásukban. Ö is, anyai ösztöntől 
megáldva, mindig nevelni akart 
mindenkit (engemet is több-kevesebb 
sikerrel). Szerette a fiatalságot. Szerette 
a szépet, jóságot. Szerette a zenét, és a 
család mindenek előtt. A Halász 
házaspár csillag volt a csépai égen, és 
az is marad! Ezt hirdesse az iskola falán 
elhelyezett emléktábla. 
A nagy barátom és nevelőapám Antal 
János bácsi volt. Ő volt a tantestületben 
a fiatal generáció és az idősebb 
kollégák közötti kapocs. Ő „örök fiatal 
maradt". Pedig az élet mostohán bánt 
vele. Rossz korban, meg nem értett 
politikai érában, „egyedül maradva", de 
a csépaiak által emberi értékeit 
elismerve és tisztelve élt és dolgozott a 
tantestületben. Nagyon jó barátok 
voltunk. Ő kiváló zenész, kántor az 
emberek istápolója és igaz emberi 
barátja volt a csépai embereknek. 
Engem is tanított orgonálni. Szép 
kellemes hangja betöltötte a templomot. 
Temetéseken megható és vigasztaló 
versekkel búcsúztatta a szenvedőt. De a 
„Rákosi" rendszerben letiltották kántori 
tevékenységéről. Pedig én tanúja 
voltam, hogy milyen vigasztaló 
beszédet volt képes szolgáltatni a fájó 
lelkületű embereknek. 
Hogy milyen kicsi a Világ! Sopronban 
voltam egy tanítóképzős 
osztálytársamnál (Gottschling 
Gyulánál). Beszélgettünk mindenről. 
Egyszer csak azt kérdezi: Te, Ernő te 
hol is tanítottál? Mondom, hogy 
Csépán. A felesége elfehéredve, 
megrökönyödve megszólal: Én meg 
Antal János tanító leánya vagyok. Hát ő 
volt az Éva. Hát nem érdekes? A 
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legkedvesebb kollégám lányát 
Sopronban kellett megtalálnom az 
osztálytársam feleségeként. Tudom, 
hogy kissé szokatlannak tűnik, hogy a 
kollégáimat nem a hivatalos nevükön 
szólítom. De én így szoktam meg 
(elnézést) és így élnek az 
emlékezetemben. Talán, mint belső 
tantestületi tag jogot formálhatok arra, 
hogy úgy szólítsam őket, ahogy 
szeretett emlékeimben élnek. 
Az igazgatónk „Bandi" bácsi volt. 
Engemet mindig a Toldi költőjére 
emlékeztetett. Csendes mosolya, kimért 
hangulata, precizitása, nyugodtsága és 
kiegyensúlyozott életvitele, 
meghatározó egyénisége felejthetetlen 
számomra.  
Egyszer láttam, hallottam igazán 
„nevetni". 1956-tól, a forradalom 
leverése után, minden hétfőn „fejtágító" 
ülésen kellett részt vennünk. Egy 
alkalommal az „ügyeletes elvtárs" azt 
mondta: Kedves Halász elvtárs, 
mostmár más dalokat kellene tanítani 
az énekkarral, mert már más a politikai 
helyzet. Pista megkérdezte: És milyen 
dalokat, mondja az „elvtárs". Hát olyan 
Mikszáth dalokat. Erre Bandi úgy 
elkezdett „röhögni", hogy majdnem 
leesett a székről. Valaki a tantestületből 
talán elejtett egy viccet, így mi is 
dőltünk a röhögéstől. Egyedül Halász 
Pista nem nevetett. Utólag kérdeztem, 
hogyan bírtad megállni? Azt mondta az 
édesanyja temetésére gondolt. Hát a 
„Bandi Bá" talán életében akkor 
nevetett szívből, igazán. 
Szép emlékekkel vagyok eltelve 
Tasnádiné Országh Mária tanárnővel 
szemben. A germanisztika kiváló 
ismerője volt. Eredetiben olvasta a 
német klasszikusokat, kiválóan beszélt 
németül, irodalmi szinten. Egyenes 
jellemű, de nehezen barátkozó 
természetű hölgy volt. Akit közel 
engedett magához megismerhette, hogy 
nagyon empatikus, szeretetteljes 
kolléga volt. Sokszor a szelevényi 
halászoktól vettünk apró halakat, és 
paprikás lisztbe beleforgatva kisütöttük, 
és az ő lakásán jó hangulatban, 
felszabadultan elbeszélgettünk, 
szórakoztunk Szabó Erzsikével (†), 
Serföző Erzsikével és jómagam. 
Mindig nevelni akart! Mindig arra 
biztatott, hogy jól meggondolva 
válasszak feleséget, ami be is teljesült. 
Anyagiakban nagyon nehezen kezdtünk 
(két pedagógus mire is mehetne), de 
egymást segítve, egyetértésben, sokat 
dolgozva, fizikai és kulturális téren 
elértük azt, hogy boldogan nevelünk öt 
unokát. A legidősebb leány unokám az 
idén végzett a műszaki egyetemen, 

három egyetemista, egy középiskolás. 
A „pedagógus" szegénységből kitörve 
azért mindkét fiamnak családi háza lett. 
Én és a feleségem felépítettük saját 
lakásunkat, és már a hetedik autót 
„szaggatom" el a két motorommal 
együtt. Igaz nincs nyaralóm a 
Balatonon, de van egy kedves 
családom. Mária az élettapasztalatát 
megosztva örök emlék marad az 
életemben. 
Külön fejezetet érdemelne „Kun 
Karcagi" drága jó kollégám, testvérem 
Kocsis Lajos. Együtt kerültünk Csépára 
tanítani. Együtt laktunk éveken 
keresztül „drága" Ilonka néninél. Fiatal, 
egyenes tartású, egyenes jellemű ember 
volt. Kiváló fizikai adottságokkal 
rendelkező, szókimondó, kereskedelmi 
tehetséggel megáldott, kiváló zenei 
érzékű, nagyszerű hegedűs volt. 
Sokszor az „öreg Barnus" (csépai híres 
zenész) átadta neki hegedűjét és azon 
gyönyörűen tudott játszani a zenekar 
élén. 
Imádta a technikát. Imádta a motorokat. 
Volt Czetkája 125-ös. Pannoniája 250-
es és Jawaja. Később autóra váltott. 
Jóbarátjával, „Pintér Lacival" minden 
mechanikus problémát megoldva, a 
„roncsból" is járművet szerkesztettek. 
Közvetlen, szigorú, de igazságra nevelő 
volt. Kiváló vadász volt. Megszerezte a 
„kishajó vezetői" vizsgát is. Ismerősei, 
barátai tisztelték és szerették. Sokat 
motoroztunk együtt. Fiatalon élveztük a 
száguldást, a szabadságot. Mindenhova 
együtt mentünk. Minket csak a csépaiak 
úgy hívtak, hogy „ikrek". Testi, lelki jó 
barátok, testvérek voltunk. Az első 
csépai „elszármazottak" találkozóját 
sajnos, drága barátom, már nem érhette 
meg. Akkor halt meg. 
A tantestület fiatal pedagógusairól 
kellene írnom. De mielőtt hozzáfognék, 
meg kell emlékeznem a kiváló 
sportemberről Szokolay Lászlóról. 
Kiváló szervező-képességgel 
rendelkező, aktív sport-tehetséggel 
megáldott nagyszerű pedagógus volt. 
Törekvéseit, elképzeléseit az akkori 
„Rákosi éra" vezetők nehezen fogadták 
el. Ő hozta létre és vitte nagy sikerek 
felé a csépai football clubot. Ő maga is 
fenomenális játékos volt. Sajnálom, 
hogy keveset lehettünk együtt. 
Na a fiatalság. Ebben a tantestületben, 
ahol ennyi tehetséges ember volt, a 
fiatal pedagógusoknak nagyon sokat 
kellett produkálniuk a maguk 
szakterületén, hogy megfeleljenek az 
akkori elvárásoknak. Ma már csak 
négyen élünk az akkori pedagógusi 
„csapatból". Zentay Márta, aki szép 
volt, kedves mindenkihez. Apjától 

örökölt empatikus, emberszerető 
természete példaértékű. Serfőző Erzsike 
(elnézést, hogy lány nevükön 
emlékezek rájuk, de ez nekem a 
természetes) a pontosság, a pedantéria 
mintaképe volt. Anyáskodó 
természetével, tiszta pedagógiai 
hozzáállásával   kivívta   a   gyermekek   
és   a   szülök   szeretetét.   Sokszor 
rendbe rakta a szekrényemben a 
tanulók füzeteit. Állandóan nevelni 
igyekezett (nem sok sikerrel, de 
figyelmessége, szeretete jól esett). Jó 
barátok maradtunk. Görög Piroskáról 
az interneten olvastam, hogy szép 
ünnepség keretében köszöntötték, mint 
„aranydiplomás" tanítónőt. Köszönet 
illeti, hogy az első „csépai 
elszármazottak" diák- és 
pedagógustalálkozót segítette 
megszervezni! Állhatatos és kitartó 
pedagógiai munkájáért becsülöm és 
tisztelem. 
Jómagámról csak annyit, hogy „aki 
Csépa vizét issza, vágyik annak szíve 
vissza." Boldogan megyek minden 
csépai meghívásra. Jó találkozni a 
„fiatal" ismerősökkel, tanítványokkal. 
Minden fiatalkori emlék oda fűz. Az 
akkori tantestület tagjaitól sokat 
tanultam, amit a 42 éves pedagógusi 
pályámon kamatoztatni tudtam. Halász 
„Pista" nyomdokait követve az én 
énekkórusom is szerepelt a TV-ben. 
Karnagyi kinevezést kaptam. Bár be 
kell vallanom, hogy 40 évig 
tánczenekarban szaxofonoztam. Láttam 
szépet, jót, eldobnivalót. De az 
indíttatás jó volt. 18 évesen kerültem 
Csépa községbe. Soproni létemre nem 
tudhattam, hol fekszik ez a település. 
Szolnokon a tanítói eskü letétele után 
elmondták, hogy utazzak Lakitelekre, 
onnan Kunszentmárton felé, és 
megtalálom Csépát. Így történt. Az 
állomás a falutól kissé messze volt. De 
akárhány emberrel találkoztam, mind 
tisztességesen köszöntött, én meg 
vissza. Megpecsételődött a csépai 
szerelem. Szerettem az embereket, 
tanítványaimat, szüleiket. 
Tanulmányaim során, irodalmi 
érdeklődésem következtében örültem, 
ha csépaiakról olvastam. Hogy az 
„Indul a bakterház" lókupece csépai 
volt, hogy olvastam egy útleírást, ahol 
Boldi Boldizsár (†), mint tengerész 
szerepelt. Izgalommal figyeltem az 
árvízi híreket. Csépáról mindent tudok. 
„Aki Csépa vizét issza…” 
Ez a visszaemlékezés nem született 
volna meg, ha Cseh Magdika nem 
biztat arra, hogy írjam meg, hogy hogy 
látta a „csillagos" tantestület belső 
életét az, aki velük élt, dolgozott, és 
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közelükben tevékenykedett. Az említett 
nevelők, tanítók, tanárok olyan egyéni 
tehetségek voltak, hogy képesek voltak 
egységet alkotni, hogy képesek voltak 
az akkori nehéz politikai időkben 
emberileg helyt állni. Ezért örömmel 
tölt el az a tudat, hogy részese lehettem 
annak az ünnepségnek, melyben 
felavatták a „Csillagok", tanárok, 
tanítók emléktábláját a csépai iskola 
falán. 
Hogy kiket neveltek ők? Egyházi 
méltóságokat, jó mérnököket, 
pedagógusokat, orvosokat. Tehetséges 
iparosokat, földművelőket és mind 
olyan embert, akik az élet minden 
területén megálltak a helyüket. Ezt nem 
lehet méltóképpen megköszönni, ezt 
nem lehet méltányolni, mert az 
emlékezet, az emberek életvitele, a 
szabad gondolkodás méltányolja és 
behatárolja. Ők voltak azok a tanítói 
„Csillagok", akik, bár ők magukról nem 
is tudták, de sokat adtak a csépai 

embereknek. Emlékük, munkásságuk, 
emberszeretetük örökké éljen. Ezt jelzi 
a csépai iskola falán elhelyezett 
emléktábla. Köszönöm a sorsnak, hogy 
közöttük élhettem. Köszönöm, hogy a 
csépai emberek, tanítványok, szülők, 
politikai pártok, intézmények 
magukénak vallják ezen emberek 
példamutató életét, munkásságát. Mi 
még „négyen" életben maradottak 
köszönjük, hogy a fényes „Csillagok" 
szerény sugaraiból kaphattunk egy-egy 
elárvult fénysugárt, de nekünk az is 
elég volt ahhoz, hogy becsületes, 
rendes, igaz magyar emberek 
maradjunk. Köszönjük az akkori 
tantestületnek, a csépai embereknek, 
hogy az az emberi szeretet, amit tőlük 
kaptunk, egész életünket végigkísérte, 
és átadhattuk tanítványainknak azt a 
szépet és jót, amit megtanultunk. 
Nem lenne teljes és egész a tantestületi 
beszámolás, ha nem emlékeznék meg 
D. Gyóllai Pál hivatalsegéd 

lelkiismeretes, kötelességtudó, odaadó 
munkájáról. Szerette a tanulókat. 
Minden „lehetetlen” helyzetben helyt 
állt. Szerényen dolgozott, soha nem 
volt egy ellenvetése. Így volt egységes 
a tantestület. 
Az a csépai víz, amely egy kis 
csermelyből folydogál, a tengerbe ért. 
Életek, szerelmek, boldog érzések, a 
család meleg fészke, a mindennapi 
kenyér íze a csépai pedagógusokról 
szól. Ők voltak a „Csillagok”. Nem a 
nap, csak fények a tudás sötétségében. 
Igazi emberek, távlatot mutató táltosok 
és csépaiak. Boldogan, de fájó szívvel 
emlékezem a kedves kollégákra, 
barátaimra. Így láttam én őket 
ifjúságom elején, nem értve az élet 
rejtelmes tengerét! 
Mert aki Csépa vizét issza, vágyik 
annak szíve vissza! Vágyakozz Te is!!! 

Kiss Ernő 
tanító

 
 

RECEPTEK 
Palóc leves 
50 dkg marhahús, 30 dkg burgonya, 
só bors, 2 dl tejföl, kevés zsír, 1 ek. 
liszt, 30 dkg zöldbab, 1 fej 
vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 1 
ek. piros paprika, 3 babérlevél. 
A marhahúst kis kockákra vágjuk, és 
pörköltnek tesszük fel, csak jó hosszú 
lével. Beletesszük a babérlevelet, 
sózzuk, borsozzuk. Ezután belekerül 
a kb. 3-4 cm-re vágott zöldbab és a 
kockára vágott burgonya. Ha 
megfőttek az összetevők, tejfölös, 
piros paprikás rántással berántjuk. 
Melegen tálaljuk. 
(A leves igazi receptje birkahúsból 
készül, de a marhából is finom.) 

Rakott hal 
Hozzávalók: 80 dkg szálkamente hal 
(pld. tonhalfilé), 25 dkg Ráma 
margarin, só, bors, petrezselyem-
zöld, 4 db egész tojás, 2 dl tej, 3 ek. 
liszt, 10 dkg reszelt sajt, 1 fej 
vöröshagyma, 30 dkg burgonya. 
A halat kisebb darabokra szeleteljük a 
margarinon átsütjük. A tojásokat 
keményre főzzük, felszeleteljük. A 
tejből és a lisztből besamelt 
készítünk. A petrezselymet apróra 
daraboljuk, a hagymát lereszeljük. A 
burgonyát héjában megfőzzük, 
karikára vágjuk. Egy tepsit kikenünk 

a margarinnal, alulra rakjuk az 
elősütött halat, rá a szeletelt 
burgonyát, majd a tojást. Megszórjuk 
petrezselyemmel, rátesszük a lereszelt 
hagymát, majd leöntjük a híg 
besamellel úgy, hogy az aljára is 
kerüljön. A tetejét reszelt sajttal 
megszórjuk. Sütőben szép pirosra 
sütjük, melegen tálaljuk. 

Habos farsangi fánk 
Hozzávalók: 5 dl tej, 4 dkg élesztő, 
pici só, cukor, kb. 70 dkg liszt, 4 db 
tojássárgája, 10 dkg olvasztott vaj, 
sütéshez olaj. A habhoz: 4 
tojásfehérje, 20 dkg cukor, 2 ek. 
lekvár. 
A tejet a cukorral és az élesztővel 
felfuttatjuk, a tojássárgáját az 
olvasztott vajjal elkeverjük, és a 
tejhez adjuk. A liszttel együtt pici sót 
teszünk bele, a tésztát jól felverjük 
(közepesen kemény legyen). Meleg 
helyen kelesztjük, olajos kézzel újra 
felverjük, majd tovább kelesztjük. 
Másfél ujjnyi vastagra kinyújtjuk, 
kiszaggatjuk. A kiszaggatott tésztát 
olajos tálcára tesszük, letakarva kicsit 
pihentetjük. Nagyon bő olajban 
sütjük. Vigyázzunk, ne legyen az olaj 
túl forró. A tésztát egyenként 
levesszük a tálcáról, megfordítjuk 
(ami alul volt, az kerül felülre), a 
közepét egy kicsit kihúzzuk, és így 

tesszük az olajba. Fedővel lefedjük, 
így sütjük. Ha az alja már szép piros, 
megfordítjuk, de a másik oldal 
sütéséhez már nem kell fedő. Ha jól 
dolgoztunk, szép szalagos és könnyű 
fánkunk lett. Az üregbe töltjük a 
cukorral, lekvárral felvert 
tojásfehérjét (a habot). A tetejét 
porcukorral megszórjuk. 

Diós rakott metélt  
Hozzávalók: 50 dkg széles metélt, 20 
dkg dió, 20 dkg cukor, 4 db tojás, 10 
dkg cukor, vaníliás cukor, 2 dl tejföl, 
2dl barack dzsem vagy lekvár, 5dkg 
Ráma. 
A tésztát sós vízben kifőzzük, kevés 
olajjal elkeverve kihűtjük. A 
tojássárgáját kikeverjük a 10 dkg 
cukorral, a vaníliás cukorral, majd 
hozzáadjuk a tejfölt. Ezzel a 
keverékkel összekeverjük a tésztát, a 
tojásfehérjét keményhabbá verve 
szintén a tésztába forgatjuk. Rámával 
kikenünk egy tepsit, beletesszük a 
fele tésztát, rá a baracklekvár kerül, 
majd a cukros dió, a tetejére a tészta 
másik fele. Jól átsütjük, kockára 
vágva tálaljuk. 

Jó étvágyat kíván: 
Zarnócz Lászlóné 

főszakács
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Küldetésben Cipruson Balogh Béla „2008. 09. 17 - 2009-09 – 23” 
Küldetésben Cipruson Balogh Béla "2008. 09. 17 - 2009-09 - 23 
Ismertesd röviden katonai pályafutásod, és hogy kerültél 
Ciprusra! 
Mielőtt szerződéses katonának jelentkeztem volna 
Kecskeméten, több munkahelyen is dolgoztam. 
2002-ben vettem részt a felvételi eljárásban, ahol a 
megfelelő egészségi állapot, fizikai állóképesség mellett 
fegyveres testület leendő tagjaival kapcsolatosan 
természetes követelményként fogalmazódott meg a 
büntetlen előélet is. 
A sikeres felvételi után a hivatásos gépkocsivezetői 
jogosítványomat figyelembe véve gépkocsivezetői 
beosztást kaptam, ebben a munkakörben dolgozom mind a 
mai napig. 
Szerződéses honvédként kezdtem, a várakozási idő 
elteltével léphettem a következő, magasabb rendfokozatba. 
Az őrvezetői és tizedesi rendfokozatok után jelenleg 
szakaszvezető vagyok. 
A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses katonáira 
alapvetően a 2001. évi XCV. törvény (a Magyar Honvédség 
hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról 
szóló, ún. szolgálati törvény), valamint a honvédelemről és a 
Magyar Honvédségről szóló, 2004. évi CV. Törvény előírásai 
vonatkoznak, ezekben a jogszabályokban nem csupán a 
katonák kötelességei, jogai, de járandóságai is rögzítve 
vannak. 
A missziós vállalásom természetesen a család közös 
döntése volt, együtt vitattuk meg hová jelentkezzek, ill. 
mennyi időtartamra. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, 
mennyire fontos a családi háttér, az itthon-maradók lelki 
támogatása. Amellett, hogy izgulnak szerettükért, aki 
Magyarországtól akár több 1000 km-re teljesít szolgálatot, 
nem kis teherként az otthoni napi teendőket is el kell 
végezni. 
Az én esetemben feleségem – Buczkó Mária – két 
kisgyermekkel maradt itthon, és nem sokkal hazatértem előtt 
adott világot harmadik gyermekünknek. 
Mindezekhez természetesen kellett a szülők, rokonok 
segítsége is, amit ez úton is szeretnék külön megköszönni. 
A Honvédelmi Minisztérium hivatalos oldalán, a 
www.hm.gov.hu weboldalon, valamint minden alakulat 
személyügyén lehet arról tájékozódni, hogy milyen külföldi 
missziós beosztásokra jelentkezhetünk. 
A pályázatok kitöltése és beadása után a jelentkezőket 
alkalmassági vizsgálatnak vetik alá, amely a szerződéses 
katonai szolgálat létesítésénél jóval keményebb 
követelményekkel állított szembe: a fizikai-egészségügyi 
állapot mellett nagy hangsúlyt fektettek idegi-pszichikai 
állapotunkra, és nem utolsó sorban az angol nyelvismeretre. 
Ezt követően hathetes felkészítésen vettem részt Szolnokon, 
ahol megismerkedtünk Ciprus történelmével, az országban 
uralkodó állapotokkal, a jelenlegi konfliktusokkal. 

Felkészültünk a problémákból esetleg adódó katonai 
feladatokra, és tovább tökéletesítettük az angol 
nyelvtudásunkat, amely elengedhetetlenül szükséges az ottani 
munkánkhoz. 
Félévre szóló szerződést írtam alá első körben, de – 
kérésemre – hosszabbíthattam, így összességében egy évet 
töltöttem Cipruson, amely idő alatt kétszer jöhettem haza 
15-15 napra. 
A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, 
valamint a Honvédelmi Minisztérium szakemberei 
rendszeresen ellenőrzésekkel segítik a kontingens munkáját. 
Ciprusnak 1/3-a török, 2/3-a görög felségterület. A két 
provincia között húzódik az ütközőzóna /ottani 
elnevezésében: Buffer zone/ tekervényes vonala, mely a 
felszíni formák miatt hol kiszélesedik, hol összeszűkül. 
Ebben az ütközőzónában teljesítenek szolgálatot az ENSZ 
missziós katonái; figyelik az állásokat, a területet, s ha 
szabálytalanságot észlelnek, jelentik. 
Én is itt, az ütköző zónában járőröztem gépkocsival. A 
kocsin az ENSZ zászló lobog, éjjel kivilágítva. Nagyobb 
konfliktusokat nem éltünk meg. 
Az ütközőzónát szektorokra osztották, a magyar kontingens 
a 4. szektorban teljesít szolgálatot: megfigyelőpontokon, 
járőrbázisokon, központi táborokban, parancsnokságokon. 
Az újonnan kiérkezők egy hónapon keresztül a már 
tapasztalt, régebben ott állomásozó katonákkal együtt 
teljesítenek szolgálatot, tőlük tanulnak, ők oktatják, 
készítik fel őket, majd vizsgán számolnak be az elsajátított 
ismeretekről.  
Konténerekben szállásoltak el minket, az ellátást – többi 
közt – görög és magyar szakács finom ételei biztosítják. 
Pihenés, kikapcsolódás gyanánt – civil ruhában – volt 
lehetőségünk, hogy átjárjunk a török és görög területre is. 
A sziget alapvető bevételi forrása az idegenforgalomból 
származik, így nem meglepő, hogy mekkora hangsúlyt 
fektetnek arra, hogy kedvesen bánjanak a külföldiekkel. A 
hosszú ideig tartó angol fennhatóság okán pedig érthető, 
hogy majdnem mindenki beszél angolul. 
Kellemes, mediterrán éghajlatú vidék, ahol sokféle 
déligyümölcs öt termesztenek, minden talpalatnyi földet 
megművelve, öntözve. A gabona kétszer is beérik, így 
kétszer aratnak. Állataik: szarvasmarha, sertés, juh, kecske, 
magasabb hegyekben a muflon/vadjuh/. A települések 
gondozottak, ápoltak, életszínvonaluk magas. 
A lakosság kb. 80% -a ortodox-görög katolikus, kb. 20% -a 
muzulmán -iszlám vallású, templomaikat rendszeresen 
látogatják. 
(Falunkból rég odaköltözött tanítványunk Nagy Ilona 
Nicosiában (Ciprus fővárosa) él családjával, ott óvónőként 
dolgozott. Van-e a földnek olyan része, ahol nem 
találkozhatunk magyarral?) 

Csetényi Mihályné
 

Tisztelt Olvasók! Kedves Csépaiak! 
Tájház létesítését kezdeményezem! 
Közös összefogással, az Önök 
segítségével és támogatásával mentsük 
meg a faluban még fellelhető 
emlékeket, muzeális értékeket! 
Gyűjtsük össze az egykori használati 

eszközöket, berendezési tárgyakat, 
amelyeket a mai ifjúság nem is látott, 
ha igen, nem tudja milyen célt szolgált, 
mire használták. Amelyek tükrözik a 
jelen és a jövő számára, az egykori 
környezetet, milyen körülmények 

között éltek, milyen eszközökkel 
dolgoztak, élték a mindennapjaikat az 
itt élő emberek, az egykori Csépaiak. 
Írásos emlékeket, dokumentumokat, 
korabeli fotókat, képeket keressenek a 
fiókok mélyéről, amelyek egy adott 
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közösség, egy szakma, mesterség 
jellegzetességeit, öltözködését mutatja 
meg. 
Egy építészetileg a tájegységre jellemző 
házban képzelem el ennek 
megvalósítását. A tisztaszoba, a 
lakókonyha és a kamra hármas 
egységének berendezése alkotná a 
tájház kiinduló pontját. Bízom benne, 
hogy akadnak még olyan régi bútorok 
Csépán, amelyek a XIX.-XX. század 
eleji falusi berendezéseiből 
megmaradtak. Az egykori háztartási 
eszközökből is van, amit nem dobtak 
ki, még ha nem is használják. Az első 
egység létrejöttét, a falu egykori 
mesterségeit bemutató rész kialakítása 
követné. Minden faluban volt borbély, 
szabó, kádár, kovács, kötélverő és még 
sorolhatnám. Ezekről csak a 
könyvekben olvashatunk. A 
munkaeszközeik pedig teljesen 
ismeretlenek. Úgy gondolom, rejlenek 
még különlegességek a szobák, 
padlások, pincék, kamrák mélyen, 

amelyeket a tulajdonosaik, örököseik 
megbecsültek, mert emlékek. Idővel, 
lehet, hogy tűzre kerülne vagy az 
enyészeté lenne. Ha létrejön a tájház, 
mindezek megmenthetők a kíváncsi 
érdeklődők számára. Kérem, 
felvetésemet kövesse tett! Nézzenek 
szét környezetükben! Ha rátaláltak egy 
muzeális darabra, és felajánlják a tájház 
számára, azzal is járuljanak a 
gyűjtéshez, hogy az eredetéről, a 
tulajdonosáról, az egykori „életéről” 
beszámolnak, segítve ezzel a 
megismerést. Ha a kezdeményezés 
támogatókra talál, megvalósulhat! Én 
bízom benne! Ugye Önök is! 
Kérem a Kedves Olvasókat, hogy ha 
történeteik, esetleg kalandjaik 
elevenednek meg a múltból, írják le, 
ismertessék meg az olvasókkal!  
A fiókok mélyéből keressék meg 
azokat a fényképeket, amelyek 
bizonyíthatják, hogy milyen sokszínű 
volt Csépa kereskedelmi, gazdasági 
élete. Példaként az itt látható kép! Hol 

volt- van, mi volt egykor? Mit tudnak 
róla? Az információkat juttassák el a 
szerkesztőségbe! 

Kovácsné Németh Mária

 
 
 
 
 
 
 
 

Gigantikus fürdőfejlesztés a cserkeszőlői Gyógy- és Strandfürdőben! 
A 2010-es év a cserkei fürdőnek történelmi fejlődés éve lesz. 
Megépül az EU 40 % -os támogatásával egy teljesen új téli fürdő 
komplexum háromszintes épülete, az alagsorban 1200 
szekrényes öltözővel, a földszinti fürdőtérben 6 db medencével, 
az emeleten galériás pihenőtérrel és büfével. Az épület 2010. 
szeptember 30-án lesz átadva a nagyközönségnek.  
Még ez év nyarán elkészül egy új önkiszolgáló étterem, a tetején 
napozó terasszal, koktélbárral és jakuzzi kádakkal. A szezon 
elejétől már működni fog egy új 120 m csúszófelületű 
óriáscsúszda. A nyár közepére elkészül egy új 300 m2 vízfelületű 
ülőpados gyógyvizes medence, valamint egy csodálatos 
cserkeszőlői községképet képviselő II-es számú kapu, ami 
a vendégek gyorsabb bejutását teszi lehetővé. 
Magyarországon az állampolgárok évente 2X15 
alkalommal vehetik igénybe olcsón, az OEP által 
támogatottan a fürdő gyógy szolgáltatásait. A 
reumatológus szakorvos minden nap rendel a fürdőben 
és a kezelésekre azonnal, várakozás nélkül be lehet 
jelentkezni. A gyógyászat körébe tartozik a 
bőrgyógyászati szakrendelés, heti egy alkalommal, 
valamint a felső légúti betegségek kezelésére szolgáló, 
nagy térfogatú gyógy-sószoba, ahol egyszerre 17 fő 
tartózkodhat. 
A fizioterápián kívül a következő, OEP által 
támogatott kezeléseket lehet igénybe venni a 
cserkeszőlői Fürdő és Gyógyászati Központban: 
- Termál gyógymedence fürdő: 360 Ft 
- Kádas gyógyfürdő: 110 Ft 
- Iszap pakolás: 320 Ft 

- Súlyfürdő: 320 Ft 
- Szénsavas kádfürdő: 320 Ft 
- Orvosi gyógy masszázs: 360 Ft 
- Víz alatti vízsugár masszázs: 320 Ft 
- Víz alatti csoportos gyógytorna: 220 Ft 
- Komplex gyógyfürdő ellátás: 420 Ft 
Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket! 

Torkos György 
Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató 

A Csépai Polgárőr Egyesület 2010. április 17-én (szombat) környezetvédelmi napot szervez. A 
környezetvédelmi nap célja, a település bevezető útjainak megtisztítása, hulladékmentesítése. 
Szeretettel várunk minden segíteni szándékozót! 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06 30 / 621-7501 Csépai Polgárőr Egyesület 
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Egyházi hírek 
Imahét a Krisztus-hívők egységéért  
Január 18. és 25. között tartottuk a 
nemzetközi imahetet a keresztények 
egységéért. Lukács evangéliumának „Ti 
tanúi vagytok ezeknek" (Lk 24,48) 
mondata ihlette az idei év imanyolcad 
témáját, melyet a Keresztény Egység 
Elősegítésének Pápai Tanácsa, valamint 
az Egyházak Ökumenikus Tanácsának 
Hit és Rend Bizottsága határozott meg. A 
bizottságok által megfogalmazott 
dokumentum arra buzdít, hogy 
emelkedjünk felül az evangélium 
hirdetése és az ökumenikus párbeszéd 
között fennálló múltbeli ellentéten. Nem 
mindenki számára kapcsolódik össze a 
missziós tevékenység a keresztények 
egységének vágyával. Földünk egyes 
területein éppen a különböző felekezetű 
keresztény misszionáriusok egyidejű 
jelenléte okozta a legnagyobb nehézséget 
az elmúlt évtizedek párbeszédében, 
ugyanis a hithirdetőket mintegy 
konkurenciának tekintették – olvasható a 
nyilatkozat bevezetőjében. Keresztségünk 
által egy test tagjai vagyunk, és arra 
kaptunk meghívást, hogy 
szeretetközösségben éljünk. Isten 
Jézusban egymás testvéreivé tett minket, 
erről kell tanúskodnunk. A keresztények 
egységének előmozdításának legjobb 
módja, ha széthúzás nélkül hirdetjük 
Krisztust. A keresztények egységéért 
meghirdetett imahét előkészítő 
dokumentumát a skóciai keresztény 
egyházak vezetőire bízták, a száz évvel 
ezelőtt tartott edinburghi missziós 
konferencia emlékére. 1910-ben a 
konferenciára a protestáns és az anglikán 
missziós közösségek, valamint az ortodox 
egyház is elküldte képviselőit. Szeretettel 
buzdítok mindenkit, hogy az év többi 
napján is imádkozzunk a Krisztus-hívők 
egységéért! 
Nagyböjt  
A húsvéti ünnepeket megelőző negyven 
napot – a vasárnapokat nem számolva – 
nagyböjtnek nevezzük. Ez az idő a böjt és 

a bűnbánat ideje. Hamvazószerdával 
veszi kezdetét és nagyszombat 
éjszakájáig, ill. húsvétvasárnap hajnaláig 
az Úr Jézus feltámadásának napjáig tart. 
Hamvazószerdán, az előző év 
virágvasárnapján megszentelt barka 
hamujával a pap keresztet rajzol a 
homlokunkra, s közben ezt mondja: 
„Emlékezz ember, hogy porból lettél és 
porrá leszel!” Földi életünk végességére 
figyelmeztet bennünket ez a mondat. A 
böjtölés nagyon régi szokás az emberiség 
történetében. Így próbálták kiengesztelni 
az emberek a bűneikkel megbántott 
Istent. Először a sivatagi remeték körében 
terjedt el ez a szokás, akik azért vonultak 
a pusztába, hogy imádkozva vezekeljenek 
a maguk vagy mások bűneiért. A 
Bibliában is sokszor szerepel a böjt és a 
fejre hintett hamu, mint vezeklési 
„módszer”. Elég, ha csak az engedetlen 
Jónás próféta történetére gondolunk, akit 
az Úr Ninive városába küldött, mert az ott 
élő emberek bűnös életükkel magukra 
haragították Istent. Az egyedüli 
menekülés a teljes bűnbánat volt. A 
próféta szavára a város lakói, királyukkal 
az élen, hamut szórtak fejükre, és hosszú 
böjtölésbe kezdetek, kifejezve bánatukat. 
A város így elkerülte a büntetést. Az 
újszövetségi Szentírásban is találkozunk a 
bűnbánatnak ezzel a formájával. Még 
maga az Úr Jézus is böjtölt. Miután a 
Jordán folyóban Keresztelő Szent János 
megkeresztelte Őt, a pusztába vonult, s 
negyven napon át böjtölt, és így készült 
fel megváltói működésére. Nagyböjtöt 
valószínűleg már a VI. századtól 
hamvazószerdával kezdték. A böjti 
napokon csak egyszer lehetett étkezni, és 
húson kívül még tejes ételeket sem 
lehetett fogyasztani. A böjti időszakban 
tilos volt a vadászat, lakodalom, 
mulatságokon való részvétel. A péntek 
egész évben „hústalan” nap volt, kivéve, 
ha ünnepre esett. A régi keresztények 
ezzel az önmegtagadással akarták 
megmutatni Isten iránti szeretetüket. Ma 

csupán hamvazószerdán és nagyböjt 
péntekjein van hústilalom, azaz, akik 
elmúltak 14 évesek, nem ehetnek húst 
ezeken a napokon. – Ez alól kivételek a 
betegek, és akik nem otthon étkeznek, pl. 
menzán. – Hamvazószerda és nagypéntek 
az egyházfegyelem szerint: szigorú böjti 
nap! Ilyenkor, aki elmúlt 18 éves, és még 
nincs a hatvanon túl, annak csak 
háromszor szabad étkeznie, és csak 
egyszer lakhat jól. Ezzel is ki akarjuk 
fejezni tiszteletünket és szeretetünket, 
Isten és a keresztre feszített Jézus iránt. A 
húsvét elnevezés is a böjtölésről kapta 
nevét. Ugyanis a régi keresztények csak 
böjt végén vettek magukhoz húst.  Innét 
tehát a név: „hús-vét”. A hústilalom és a 
szigorú böjt mellett, természetesen sok 
mással is kifejezhetjük szeretetünket.  
A fontos az, hogy amit teszünk, azt 
szeretetből és ne pedig kényszerből 
tegyük. Csak úgy van értelme bármit is 
megvonnunk magunktól, ha azt jó szívvel 
Istennek adjuk. Ő pedig sokszor 
felebarátunk képében jelentkezik. A 
tévénézés, a társasági élet korlátozása 
például jó alkalom, hogy az így 
felszabaduló időnket családunk vagy 
elhanyagolt barátaink, ismerőseink 
meglátogatására, meghallgatására, 
vigasztalására fordítsuk. 

Egyházközségünk programjai   
Nagyböjti lelkigyakorlatunkat március 
15-től 17-ig (hétfő - szerda) 1730 órai 
kezdettel Ruskó Norbert kecskeméti 
káplán atya vezeti.  
Nagycsütörtök (Szentmise az utolsó 
vacsora emlékére) 1830-kor  
Nagypénteki liturgia (Az Úr 
szenvedésének ünneplése) 1830-kor 
Nagyszombati vigília szertartás (Krisztus 
feltámadásának ünnepe) 19 órakor  
Húsvétvasárnap de.10 órakor ünnepi 
szentmise. Szeretettel hívunk és várunk 
minden csépait plébániánk ünnepeire!  

Lengyel Zsolt  
plébános 

 
In memoriam Pagonyi Erzsébet 

Február 17-én volt tíz éve, hogy végső búcsút vettem Pagonyi 
Erzsike nénitől a budapesti Szent Gellért templomban. Most 82 
éves lenne, ha még élne. 
Pagonyi Erzsike nénit a 90-es években ismertem meg a Csépai 
Plébánián, ahol Pusztai Kálmán plébános atya segítőjeként 
dolgozott. A plébániai munkák mellett kedvenc időtöltése a 
csipkekészítés volt. Ezekben az időkben volt szerencsém 
megismerkedni Erzsike nénivel, megtanulni Tőle a vertcsipke 
készítés fortélyait és egész életre szóló barátságot kötöttünk. 
Erzsike néni a csipkekészítésnek szinte minden területén 
(vertcsipke, frivolitás, makramé, varrott- horgolt- és kötöttcsipke 
tervezés és készítés) alkotott. Munkáiban finom lelke 
tükröződött.  
Kislány kora óta szívesen kézimunkázott. A kézimunka 
tiszteletét és szeretetét volt kitől tanulnia, hiszen édesanyja 
fehérnemű és ágynemű varrásával és annak hímzésével 

foglalkozott. Szülei azonban korán meghaltak.  
Budapestre került egyetemre matematika-fizika szakra. 
Egyetemi évei alatt is sokat kézimunkázott és korrepetált, mert 
saját magának kellett gondoskodni az anyagiakról. Igen pontos 
időbeosztása, szorgalma és tehetsége lévén eredményesen 
végezte egyetemi tanulmányait.  
A tanári diploma megszerzése után azonnal állást is kapott a 
Miskolci Nehézipari Egyetem matematika tanszékén tanársegédi 
beosztásban. Itt még többet kézimunkázott, mert pótolni kellett 
az igen alacsony tanári fizetést. Először a makramé készítéssel és 
horgolással foglalkozott. Írt egy könyvet is Makramé címmel, 
amely több kiadást is megért. Ezt cseh nyelvre is lefordították, és 
Prágában kiadták.  
Ezután kezdődött a csipkeverés, amely élete nagy szerelme lett. 
A vertcsipke tervezés öröm volt számára, ebből a csipkeágból 
alkotott legtöbbet. A 60-as 70-es években rendszeresen 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



szolgáltatott kézimunkát a Fürge Ujjak részére.  
A boldog tanári éveket kezdte beárnyékolni fokozatosan 
kialakuló halláscsökkenése. Hallássérülése miatt a tanári 
munkáját nem tudta jól ellátni, ezért az egyetemen 
kutatómunkába vonták be, nagy jövőt remélve tőle a matematika 
terén. Azonban a hallászavart később szédülés is kísérte és 
betegállományba került. Hamarosan leszázalékolták, majd idő 
előtt nyugdíjazták. Megszűnt az egyetemi állás és a miskolci 
tartózkodás. 
Új élet kezdődött Erzsike néni életében. Süketségét kegyelemnek 
érezte, nem cipelte keresztként. Ettől fogva élete egészen a 
haláláig önfeláldozó szeretet volt. Betegápolás, gyermekek 
korrepetálása, vidéki katolikus plébániákon történő segítés 
töltötték ki élete nagy részét. Természetesen továbbra is 
tervezett, rajzolt, kézimunkázott.  
Élete utolsó két évében Budapesten a XXIII. János Pápa 
Szeretetotthonban élt. Egészségi állapota sokat romlott, de ennek 

ellenére továbbra is fáradhatatlanul csipkézett. Teljes tehetségét 
latba vetve igazi remekműveket alkotott. Budapesten szoros 
kapcsolatba került a Csipkeverők Baráti Körével, akik nagy 
szeretettel vették körül. Életvidám, kedves természete miatt 
Erzsikét mindenhol szerették.  
Váratlanul jött a betegsége és még váratlanabbul a halál. De 
élete szép volt, mint egy precízen megtervezett, gondosan 
elkészített csipke…  
Erzsike néni nagyon megszerettette velem a vertcsipke készítést. 
Ha nem is olyan lendülettel, mint ahogy Ő alkotott, én magam is 
tervezek és készítek csipkéket, ezzel is őrizve szívemben az 
emlékét. 
És végül szeretettel kívánok Mindenkinek Kellemes Húsvéti 
Ünnepeket! 

Dr. Obernáné Berkes Anna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ökumenikus imahét volt a Krisztus-hívők egységéért: Lengyel Zsolt 

katolikus plébános, Kuczor Erzsébet református lelkész és 
Pathó Gyula evangélikus lelkész a szelevényi templomban 

 

 
Balogh Béla zóna-járőrözés közben. Cikk a 17. oldalon 

 
Dr. Obernáné Berkes Anna munkája 

 
Az általános iskolások röplabdáznak. Cikk a 12. oldalon 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


