
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Balra a pilisi Krisztus Király Római Katolikus templomban Morvai Ákos református lelkész, Lédeczi Dénes és Lengyel Zsolt 
plébános, Kuczor Erzsébet lelkésznő, Pathó Gyula evangélikus lelkész, Pávai Nándor martfűi kispap. Jobbra a tiszazugi 

zarándokcsoport és a pilisi gyülekezet tagjai 
 

 

 
Az integrációs szakmai nap megnyitója a Petőfi S. Általános Iskolában 
Mészáros Mária, Gergely Sándorné, Otrosinka Ferencné, Kovácsné 
Németh Mária, Fejes Józsefné, Obernáné Nagy Gizella, Kuti Gáborné, 
Bálint Erzsébet (Cikk a 4-5. oldalon) 

 
„Jó gyakorlatok” szakmai nap volt a Vackor 

Művészeti Óvodában 

 
Az integrációs szakmai napon a 6. o. anyanyelvi órája 

 

 
Differenciálás lehetőségei az 1. osztályos olvasástanításban 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Ez történt : 
 Elkezdődött a járdaépítés és annak 

folytatása a faluban, valamint a 
volt tsz iroda bontása.  

 Elkészült a szervezetek háza, 
amelynek átadása megtörtént 

 Elindult a régi orvosi rendelő 
turisztikai szálláshely 
berendezéseinek beszerzése 

 balatonszárszói emelet felújítással 
33 főre nőtt a férőhelyek száma  

Az önkormányzat ülésén elfogadta 
zárszámadási rendeletét. 
Összegzésként a könyvvizsgáló 
elmondta, hogy előző évben 38 millió 
volt a pénzmaradvány. Ami most 8 
millió Ft-tal ugyan kevesebb előző 
évhez képest, de ekkor fizettünk ki 13 
milliót a balatonszárszói nyaralóért. 
Tavaly volt egy szabad pénzmaradvány 
is, amit mindig oda tudott tenni a 
testület, ahol erre szükség volt.   
Az idei szabad pénzmaradvány 
29.949.000 Ft, még kötelezettséggel 
terhelt, megvan a helye ebben az évben, 
mire kell használni.  
A működéshez hitel igénybevételéhez 
nem volt szükség. Az utólagosan 
finanszírozott kiadásokat is úgy tudta 
az önkormányzat finanszírozni, hogy 
hitelfelvételi igénnyel nem kellett hogy 
éljen. Ez manapság a 3200 
önkormányzatban nagyon kevés 
mondhatja el magáról.  
A könyvvizsgáló hozzászólásában 
kifejtette: „Ehhez a gazdálkodáshoz 
kapcsolódik egy olyan döntési 
mechanizmus, amely példaértékű, és 
kiállja az idők próbáját. Ez különösen 
felértékelődik a jelen gazdasági 
helyzetben, mikor a talpon maradás is 
komoly eredmény. Jelen esetben pedig 
folyamatos gyarapodásról, van szó, a 
gazdálkodás stabil és áttekinthető. 
Elismerés illeti meg a hivatal dolgozóit, 
akik szakmai tudásukkal egyre jobb 
színvonalon látják el feladatukat, 
végzik munkájukat. 
El kell ismerni a képviselő testület 
határozott elképzeléseken alapuló 
gazdasági stratégiáját. Nem utolsó 
sorban a polgármester úr előrelátó 
gondolkodását, következetes, szigorú, 
de a szükségletek kielégítésének 
megfelelő gazdálkodását.” 
A Polgármester Úr összegzésében az 
alábbiakat mondta: „a lekötött 
pénzeszközökről lassan éves 
nagyságrendben beszélhetünk, 21,5 
millió forint. Képviselő testületünk 
megalkotott egy gazdálkodási 

stratégiát. Akik a költségvetést 
végrehajtják, tudják milyen szándékkal, 
és milyen eszközökkel tudják betartani. 
Ezért nemcsak az önkormányzat 
dolgozóinak, a képviselő testületnek, az 
intézményvezetőknek is elismerésem 
fejezem ki, megköszönöm a 
munkájukat.  Akik a stratégiát 
elfogadták, és ennek szellemében 
gazdálkodnak. 
A színvonalas intézményi működéshez 
nagymértékben hozzájárult, hogy 
minden intézményvezető a dolgozóit 
arra sarkalta, hogy a takarékossági 
intézkedésekkel éljen, a pályázatokat 
megcélozták, és olyan pályázatokat 
nyertek, amelyek az intézmények 
működésének fejlődését eredményezi. 
Igen színvonalas munkával, tárgyi 
eszközökkel gazdagodtak az 
intézmények. 
A falunap rendezvényterve is 
napirenden volt a testület ülésén. A 
főbb programok már látszanak. A 
felnőtt műsort lekötöttük a Grácia nevű 
hegedűművészekkel. A gyerekeknek a 
Ciróka bábszínház előadása lesz. 
Háttérprogramban óriás csúszda, 
ugrálóvár – úgy mint tavaly, az 
önkormányzat támogatásával. Előkerül 
a Mosoly klub dalcsokra, valamint a 
csongrádi hastáncos program, valamint 
a szentesi Szilver tánciskola. Apróbb 
programok tervben vannak. Ha sikerül, 
Szóró Ákos utcabálat, discót rendez, és 
a Leskovics tüzijáték zár. Jóval 
szerényebbnek látszanak a kiadásaink. 
Ha nem sikerül a pályázat, akkor 
teljesen az önkormányzat 
költségvetéséből kell fedezni, ez nem 
haladhatja meg az 1 milliót. Várjuk a 
lakosaink és elszármazott lakosok 
jelentkezését, akik helyi kismesterséget 
gyakorolnak, különleges gyűjtemény 
tulajdonosai, vagy éppen kézimunka 
gyűjteményüket szívesen bemutatnák 
Tehát július 3-án lesz megrendezve, az 
állandó programok nem változtak, a 
délelőtti horgászat és foci 
megrendezésre kerül. A régi 
elszármazott sakkozók is meghívásra 
kerülnek. 
A településőri szolgálat tapasztalatait 
összegezte a testület 
A településőrök munkáját az 
önkormányzat irányítja. Célja, hogy 
létrejöjjön az európai értelemben vett 
önkormányzati rendészet. 
A kezdetekben közös volt az iroda a 
polgárőrökével – a művelődési ház 
épületében-, ma már a régi orvosi 

rendelő épületében található a 
településőröké. 
A szolgálat 12 órás: 18 órától 06 óráig. 
A településőrök előírt 
munkaruházatban és meghatározott 
felszereléssel dolgoznak. Településőr 
felirattal és helységnévvel ellátott 
biztonsági őr mellény és fekete sapka a 
munkaruhájuk. 
A lakosság nagy része ismeri a 
településőröket, ezért a járőrözés főleg 
lakossági bejelentés alapján történik, az 
útvonalat, és a megfigyelt gépkocsik 
körét ez szabja meg. Saját tulajdonú 
telefonján is gyakran megcsörgetik a 
településőrt, ha információt akarnak 
közölni. Fontos dolog, és úgy érezzük, 
ez megvan : „a lakosság bizalma a helyi 
lakos, településőr felé.” 
Sajnos szolgálati telefon nincs, amelyen 
a napi munkában a kapcsolattartás az 
éppen szolgálatban lévő körzeti 
megbízottal, vagy polgárőrrel is 
lehetséges lenne. 
Ezért a településőri irodánál elhelyezett 
postaládába is be lehet dobni a 
lakossági bejelentéseiket. 
A körzeti megbízottakkal és 
polgárőrséggel a kapcsolat megfelelő, a 
rendőrség a településőrök 
eseménynaplójában rögzített adatokat 
fel tudja használni a felderítés során. 
Tettenérés bűncselekmény elkövetése 
során még nem volt, azonban ez 
köszönhető a településőrök 
jelenlétének. Mindenképpen visszatartó 
erő a bűn elkövetés szempontjából a 
jelenlét, hiszen ez a bűnmegelőzés 
alapköve. 
Csépán egyre több idős ember lakik, 
akik sokszor esnek áldozatul 
lopásoknak, betöréseknek. A 
településőrök jelenlétével azonban 
csökkenhet a bűnözési statisztika, 
hiszen több szem többet lát. 
Az új őrök nem a rendőrök munkáját 
veszik át, vagy egészítik ki, hanem 
velük együttműködve a közbiztonság 
javításán dolgoznak. A településőrök 
védik a közvagyont, támogatják az 
önkormányzati rendeletek betartását. 
Közreműködnek a rendezvényeken a 
rend fenntartásában, a 
forgalomirányításban. 
A rendőrség részéről figyelő szolgálatra 
még nem kérték fel a településőröket, 
bár szívesen vállalnák, hiszen a 
gázolajlopások előtt is voltak 
figyelmeztető jelek, és információk. 
Jelzésük esetén egy azonnali rendőrségi 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Házasságkötés: Dr. Turi Csaba és 
Kovács Kinga 
 
Születés:. Oberna Zsolt és Talmácsi 
Judit gyermeke: Judit 
 
Halálozás: 
Palotai Mária 
Szabó Károly 
Szilvás Józsefné szül. Lévai Erzsébet 
Juhász Istvánné szül. Furák Róza 
Harmatos Tibor József 
Légrádi Péter 
Gerván Károly József 
Tódor Istvánné szül. Légrádi Katalin 
Túri István 
Balázsi János 

A 2010. évi országgyűlési 
választások eredményei 

községünkben: 
 
Egyéni választókerületi jelöltek 
szavazatszáma (összesített 
eredmény) 
Sági István FIDESZ 297 
Soós Antal Jobbik 111 
Tokajiné Demecs Katalin MSZP 107 
 
Területi listás szavazatszám 
(összesített eredmény) 
Jobbik 181 
MSZP 130 
Magyar Demokrata Fórum 10 
Lehet Más A Politika 20 
Fidesz-KDNP 420 
Munkáspárt 4 

kivonulás a helyszínre tettenéréssel 
végződhetne. 
Az önkormányzati rendeleteket –
melyek a település rendjére, 
tisztaságára, közterületére és állattartási 
szabályaira vonatkozik-, a 
településőrök ismerik, és 
közreműködnek annak betartásában. A 
közterületen lévő, mezőgazdasági 
gépek, és takarmány tárolására 
vonatkozóan a közterület-használati 
engedély kérésére felhívják a lakos 
figyelmét, amennyiben kétszeri 
felszólítás után nem tesznek eleget a 
lakosok e kötelezettségüknek, az 
eredménytelenségről a jegyzőt értesítik. 
A jegyzői felszólítást szabálysértési 
eljárás követi. 
A fenti eljárás vonatkozik a 
szabálytalan állattartásra is, a 
játszótéren való legeltetés, a 
közlekedési forgalmat veszélyeztető ló 
járattatás mind intézkedést igényel.  
Az utcára folyamatosan kiszivárgó 
trágyalé is fertőzés forrása, a 
szomszédságban élők környezetét és 
önkormányzati rendeletünkben leírtakat 
is megsérti.  

Az ebtartás szabályait is sok lakosunk 
megszegi, ahol 3 kutyánál többet 
tartanak, ill. kutyát szabadon tartanak a 
lakosok, ez is rögzítésre kerül, így 
ellenőrizhetővé válik, az is, hogy  
kutyákat beoltatták-e, a kutya kerítésen 
belül, zárt ketrecben, vagy megkötve 
van-e. Abban reménykedünk kevesebb 
kóbor eb lesz, ha az ebtartók, akik 
szabálytalanul tartják az állatot 
szabálysértési eljárás alá lesznek vonva. 
A településőrök állandóan járják a 
községet, most már, hogy hosszabbak a 
napok a közbiztonsági megfigyelésen 
túl a fenti feladatok ellátásába is 
bevonásra kerültek. 
Kiemelten felügyelik a helyi 
műemlékeket, szobrokat, 
közintézményeket.  
A településőreink fogadnak olyan 
felkérést is, hogy helyi rendezvények 
(pl. lakodalom, bankett) és nyári 
szabadság alatt, ha elutaznak a lakosok, 
a felügyelet nélkül hagyott ingatlan felé 
gyakrabban járőröznek, és figyelik, és a 
megfelelő helyre jelzik a gyanús 
mozgást. 
Eredményként mondható el 
felügyelőink munkájának 
köszönhetően, hogy megszűntek a 
temetőben a kártyázások és italozások. 
A síremlékeket rongálók is elszoktak.  
A településőr feladata a bűnmegelőzés, 
a figyelőzés, a közterületek rendjének, 
tisztaságának biztosítása, valamint az 
illegális szemétszállítás 
megakadályozása. Ez viszont a 
lakosság tevékeny közreműködésével, 
odafigyelésével valósulhat meg. 
Mindenkinek érdeke az utcafronti 
kapuk legalább a tulajdonos 
távollétében, és éjszaka zárva legyenek, 
még akkor is ha kutya van az udvarban. 
Ezért arra kérjük a Lakosságot, ha 
valami gyanúsat észlelnek, legyen az 
idegen gépkocsi, idegen személyekkel, 

akik bármilyen okból bebocsátást 
kérnek Önöktől, vagy a szomszédokhoz 
(különösen egyedülálló idősekhez) 
haladéktalanul jelentsék. Ma már 
településünkön a rendőr, a polgárőr és a 
településőr is elérhető. 
Kérem, ne felejtsék el, a településőr 
nem rendőr, hatékony munkavégzés 
részéről csak akkor várható, ha Önök 
is információval segítenek neki. 
Községünk rendje, tisztasága közügy, 
hát tegyünk is érte! 
Mezőgazdasági összeírás 
A KSH 2010. június 1. és június 21. 
között az ország valamennyi 
településén általános mezőgazdasági 
összeírást hajt végre.  
A termelőket, egyéni gazdaságokat 
szakszerűen felkészített, igazolvánnyal 
ellátott összeírók keresik fel. Az 
összeírók személyes beszélgetés során 
töltik ki a kérdőíveket. (Az összeírás 
időszakában a KSH munkatársai az 
ingyenesen hívható 06-80-200-224 
telefonszámon érhetők el.) 
Az összeírást törvény írja elő így a 
kérdésekre a válaszadás kötelező!

 

Tisztelt Csépai Lakosok! 
Jelen sorok írásakor másfél hónapja látom el a település háziorvosi feladatait. Korábban több mint 16 éven keresztül dolgoztam a 
kecskeméti Honvéd Kórház belgyógyászatán. Ilyen hosszú kórházi gyakorlat elvétve fordul elő a magyarországi háziorvosok között. 
Tapasztalataim szerint a csépai betegek az indokoltnál és a másutt megszokottnál többször veszik igénybe a szakorvosi rendeléseket. 
Ez nyilvánvalóan az állandó orvos eddigi hiányának a következménye. Bizonyos esetekben -igény szerint és megbeszélés után-
szívesen vállalom olyan betegek gondozását és nyomon követését, akiknél ez eddig szakorvosi rendeléseken történt. Néhány 
példa: magasvérnyomás-betegség, inzulinra nem szoruló cukorbetegség, véralvadásgátló-kezelés, egyszerűbb pajzsmirigy-betegség stb. A 
rendelőben lévő EKG-t szintén jobban ki lehetne használni, mert ez a vizsgálati módszer ma is nélkülözhetetlen a szívbetegségek 
diagnosztikájában. Egyes esetekben talán még kecskeméti kapcsolataim is hasznosak lehetnek a betegek számára. 
Országos cél, hogy a háziorvosi rendelések ne csupán „recept-, beutaló- és igazolásgyártó" helyek legyenek. 
Eddigi benyomásaim egyébként döntő többségükben pozitívak, úgy a települést, mint a lakosságot illetően. Egy-egy kisebb probléma 
csupán bizonyos kérésekkel volt kapcsolatos: például a betegek körében „hétpontosként" ismert nyomtatvány, utazási papír. Utóbbiakat 
illetően kérem szíves megértésüket, hiszen a háziorvost is ellenőrzik! 
Ezzel együtt reményeim szerint ez lesz az utolsó munkahelyem, Csépán pedig hosszú ideig betöltött lesz a háziorvosi praxis. 

Dr. Nagy Imre háziorvos 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 4 

ISKOLAI HÍREK 
Tanulni jöttek hozzánk 

Regionális pedagógiai konferencia a társulás 
intézményegységeiben az integráció jegyében 

Március 4- én bemutató foglalkozásokra, tanítási órákra, 
pedagógiai tanácskozásra került sor Tiszakürt-Csépa 
óvodáiban és iskoláiban az Educatio Társadalmi Szolgáltató 
Nonprofit Kft. támogatásával, a tiszakürti Körzeti Általános 
Iskola és Óvoda, illetve az Oktador Pedagógiai Szolgáltató 
Intézet szervezésében.  
A 220 résztvevő délelőtt óvodai foglalkozásokat, bemutató 
órákat tekintett meg a négy helyszínen, amelyeknek központi 
témája a differenciált fejlesztés, az iskolára felkészítés, a 
lemaradó gyerekek tanulását segítő módszerek bemutatása 
volt. Csépán és Tiszakürtön egyaránt nagy érdeklődés kísérte 
a gyakorlatban is jól működő hatékony együttnevelést, az 
oktatási integrációt és az egyéni fejlesztést előtérbe helyező 
tanórai foglalkozásokat. A pedagógusaink az eddigi 
továbbképzéseken szerzett integrációs ismereteiket 
felhasználva, tanítási tapasztalataikat beépítve tartották 
foglalkozásaikat, óráikat.  
A délutáni konferencia plenáris előadói között szerepelt 
Balogh Gyula, az Országos Oktatási Integrációs Hálózat 
vezetője.  Előadásában, a hazánkban 2003 óta működő 
Integrációs nevelés (IPR – integrációs pedagógiai rendszer) 
jelenéről, várható jövőjéről, fenntartásának fontosságáról 
beszélt. Mindennek alátámasztására ismertette egy, az 
integrációs neveléssel kapcsolatban nemrég lezárult, 
reprezentatív felmérés tapasztalatait. A mintegy 200 
intézményből kapott visszajelzések alapján látszik, hogy az 
integrációs nevelés és felkészítés a halmozottan hátrányos 
helyzetű óvodások és iskolások megsegítésében, a hátrányok 
csökkentésében, életesélyeik növelésében igen jelentős 
tényező. 
Balogh Gyulától megtudtuk, hogy ebben az évben az 
integrációs program mintegy 89 ezer óvodást, iskolást érint, 
700 fenntartóval van az Integrációs Hálózatnak 
megállapodása és 1609 tagintézmény kap támogatást az 
integrációs és képesség-kibontakoztató program 
működtetésére. Örvendetes jelenség, hogy egyre több óvoda, 
iskola ismeri fel, hogy a kudarcokon át kell segíteni a 
szegény sorsú –valamint a cigány etnikai kisebbséghez 
tartozó, mélyszegénységben élő gyermekeket. A programba 
bekapcsolódott közel 15 000 pedagógusnak el kell sajátítania 
azokat a hatékony módszereket, eszközöket, melyekkel a 
társadalomba integrálhatók, helyüket hosszútávon is 
megtaláló fiatalokká nevelhetők a „problémás ”gyerekek. 
A konferencia másik előadója Dr. Csíkos Csaba volt, a 
Szegedi Egyetem Neveléstudományi Intézetnek docense, aki 
a diagnosztikus mérésekre épülő egyéni fejlesztések 
szerepéről tartott előadást, kiemelten kitérve a hátrányos 
helyzetű tanulók helyzetére. Hangulatos előadásában 
rendkívül színes, gyakorlati útmutatást és segítséget adott az 
egyéni fejlődéskövetés megvalósításához. 
A Tiszakürtön integráltan oktatott lakásotthonokban élő 
gyerekek életéről, a közös munkáról tartott előadást 
Muzanuelné Molnár Ibolya a Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Tiszakürti 
egységek szakmai egységvezetője. 
„Tiszakürtön és Csépán évek óta példaértékű sokoldalú 
integrációs nevelés-oktatás folyik, ezért is választottuk 
konferencia helyszínéül. Szerettük volna, ha a Biharból, a 
Jászságból, a két megye szinte valamennyi részéről érkező 
óvodapedagógusok, tanítók és tanárok megtapasztalják a 
vendéglátók szakmai munkáját, látják, hogyan végzik az 
integrációs pedagógiai gyakorlatukat. Hasznos és tanulásra 
alkalmas ez a nap a vendégek visszajelzései szerint. Sokan 
visznek magukkal otthon alkalmazható, adaptáló 
tudásmorzsát, olyan módszert, mozzanatot, amelyet saját 
pedagógiai munkásságuk során alkalmazhatnak. A mi 
munkánkban egyre inkább maghatározó a pedagógusok 
egymástól történő tanulása, így meríthetnek erőt ahhoz, amit 
nap, mint nap, saját intézményeikben is elkötelezetten 
tesznek”- mondta Bényei Sándor az Oktador PSZI igazgatója. 
A rendezvényt végigkísérő Tálas László, Tiszakürt 
polgármestere, a Társulási Tanács elnöke elégedetten 
állapította meg, hogy örül, hogy ilyen sokan, többen, sokszáz 
kilométerről is ellátogattak Tiszakürtre, Csépára. A 
közoktatást is sújtó gazdasági problémák, szakmai kihívások 
ellenére a pedagógusok hittel teszik a dolgukat. Ezt példázza 
csépai és tiszakürti kollégák munkája, a konferencia. 
A Hajdú-Bihar és Jász- Nagykun- Szolnok megyéből érkező 
pedagógusok elismeréssel szóltak az intézményeinkben folyó 
pedagógiai munkáról. Egy írásban érkezett visszajelzés szó 
szerint: 

Tisztelt Igazgató Asszony! 
Kedves Panni! 

Ismételten szeretném visszajelezni saját magam és a 
kollégáink által megfogalmazott véleményeket a 4 
intézményegységben szerzett tapasztalatokról. 
- Mindegyik épület esztétikus, tanulóbarát, a folyamatos 
minőségi munkát tükröző felszereltségű.  
- Igen szép gyermekmunkákat láthattunk. 
- Megtapasztaltuk a pedagógusok, a munkatársak, a szülők 
pozitív hozzáállását a neveléshez-oktatáshoz. 
- A bemutató foglalkozások szakmai elismerést váltottak ki.  
- A rendezvény jól szervezett és tartalmas volt, az ellátást 
kiválónak minősítettük.  
Csépáról a 2 pszichológus úgy jött haza, hogy elragadtatással 
szóltak a körülményekről, az óvodapedagógusok együttes 
munkájáról, jó példaként emlegetik az ott tapasztaltakat. 
Mindehhez szívből gratulálok Neked és kollégáidnak, 
hasonló sikereket kívánunk a nehéz mindennapokon és 
örülnénk, ha megyénk valamelyik intézményében viszont 
láthatnánk benneteket!  

Üdvözlettel: Kálmán Antalné 

Minden kollégámnak, az óvodában és iskolában dolgozó 
munkatársaimnak, a konyha dolgozóinak köszönöm 
munkáját, mellyel hozzájárult e nagyszabású konferencia 
sikeres megvalósításához! 

Turóné Guba Anna 
igazgató

 
Iskolánk életében fontos dátum volt 
március 4-e. Integrációs szakmai napot 
tartottunk, melyre az ország számos 
pontjáról érkeztek vendégek. A 

bemutató órákon a kooperatív tanulási 
technikákat, differenciált 
munkaszervezést, a „Lépésről lépésre 
program elemeit” tekinthették meg. 

Csépai rendezvényünket Fialka György 
polgármester úr nyitotta meg, majd 
bemutató tanításokra került sor, melyek 
a következők voltak:
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1. osztály Differenciálás lehetőségei az 
1. osztályos olvasástanításban (Deák 
Mónika) 
2. osztály Népismeret óra (Pintér 
Lászlóné) 
4. osztály Kooperatív játékok 
anyanyelvi órán (Otrosinka Ferencné) 
5. osztály Nem szakrendszerű oktatás a 
matematikai készségek megerősítésére 
(Gergely Sándorné) 
6. osztály Nem szakrendszerű oktatás 
az anyanyelvi készségek fejlesztésére 
(Kovácsné Németh Mária) 
7. osztály Munkaszervezés váltakozása 
történelem órán (Obernáné Nagy 
Gizella) 
Rajz szakkör Tojásfestési technikák 
(Fejes Józsefné) 
A nap során minden érdeklődő 
betekinthetett iskolánk integrációs 
dokumentumaiba. Kiállítottuk a 
rendezvényeinkről készült fényképeket, 
tanulóink munkáit.  Köszönjük a szülői 
munkaközösség segítségét, és az 
Önkormányzati konyha munkáját, 
amivel hozzájárultak a nap sikeres 
lebonyolításához. 
Március 15. Iskolánk több évre 
visszanyúló hagyományaihoz híven 
ünnepelte egyik legnagyobb nemzeti 
ünnepünket. Reggel fél 9 órakor a 
bejáratnál ünnepi dalcsokorral, Turóné 
Guba Anna igazgatónő rövid 
megemlékezésével és az iskola 
névadójának koszorúzásával 
emlékeztünk a forradalom hőseire. 9-től 
négy színhelyen is folyt a versengés. 
Az alsó tagozatosok a SZIVÁRVÁNY 
mese, vers, ének és rajz vetélkedőn 
mérték össze a tudásukat. A 
Művelődési Házban Tiszakürt és Csépa 
felsős tanulói a Petőfi szavalóversenyen 
vettek részt. A felsős tantermekben 
pedig az 5. 6. 7. 8. osztályosok az 
1848/49-es eseményekhez kapcsolódó 
feladatok megoldásában vetélkedtek. 
Eredményeik a következők: 
SZIVÁRVÁNY VETÉLKEDŐ 
1-2. osztály (zsűri tagjai: Pataki 
Györgyné, Cseh Józsefné, Almási 
András, Zámbó Nikolett) 
Mese: 1. Szvoboda Máté 2. Papp János 
3. Kolompár Marcelina 
Vers: 1. Marsinszky Beáta 2. Szvoboda 
Máté 3. Zámbó Csaba 
Ének: 1. Szalai Patrícia 2. Kolompár 
Marcelina 3. Marsinszky Beáta 
Rajz: 1. Pólik-Bodó Karolina 2. 
Horváth Anna Letícia 3. Urbán János 
3-4. osztály (zsűri tagjai: Kocsis 
Lajosné, Kuti Gáborné, Marsinszkyné 
Cseh Tímea) 

Mese: 1. Gyertyános Noémi 2. Türke 
Fanni 3. Horpácsi Boglárka 
Vers: 1. Hauser Dániel 2. Urbán Szilvia 
3. Zarnócz Eugénia 
Ének: 1. Horpácsi Boglárka 2. Cseh 
Nóra 3. Rostás Szabina 
Rajz: 1. Czinka Tímea 2. Cseh Petra, 
Szalai Leila 3. Kecskés Laura 
PETŐFI SZAVALÓVERSENY  
(zsűri tagjai: Lantos Lászlóné, Turóné 
Guba Anna, Szelei Ferencné, Zarnócz 
Pálné, Fialka György) 
5. osztály  
1. Gulyás Zsófia (Tiszakürt) 2. Halmai 
Zsolt 3. Varjasi Péter (Tiszakürt) 
6. osztály 
1. Túri Péter 2.Varga Nándor 
(Tiszakürt) 3. Ürmös Gábor (Tiszakürt)  
7. osztály 
1. Velő Norbert 2. Makula Annabella 3. 
Halmai Vivien 
8. osztály 
1. Pillár Balázs 2. Négyesi Nikoletta 3. 
Varjasi Alexandra (Tiszakürt) és 
Horváth Varga Zsolt 
„KI MIT TUD” történelmi vetélkedő 
I. 6. osztály, II. 7. osztály, III. 5. 
osztály, IV. 8. osztály 
Minden diákunknak és felkészítő 
tanáraiknak elismerés a kiemelkedő 
előadásokért, munkákért. 
Az esti községi ünnepségen 7. osztályos 
diákjaink ünnepi műsorukkal minden 
jelenlévőt elvarázsoltak. Színvonalas 
előadásukat Gergely Sándorné tanította 
be. 
Szintén március 15-én Tiszakürtön 
különböző sportágakban versenyeztek a 
kistérség diákjai. Iskolánkat sakkozóink 
képviselték, ahol a következő 
eredmények születtek. 
8. osztály 1. Berényi Róbert, 2. Pillár 
Balázs, 3. Velő Norbert,  
7. osztály 1. Cseh József, 2. Marsinszky 
Zoltán, 3. Berényi Róbert, 
7.osztály 1. Cseh Nóra 
8. osztály 1. Gyóllai Nikolett, 2. Oberna 
Anikó, 3. Szepesi Nikolett 
Szintén nagyon szép eredményeket 
értek el a sakkozók a Kecskeméti 
Tavasz 2010. versenyen  
I. korcsoport: 2. Marsinszky Beáta, 4. 
Pólik-Bodó Karolina 
II. korcsoport: 3. Cseh Nóra 
IV. korcsoport: 2. Oberna Anikó, 3. 
Gyóllai Nikolett, 4. Szepesi Nikolett 
Április 16-án hulladékgyűjtés volt 
intézményünkben. Az előző évhez 
képest szerényebb mennyiségű vas és 
papír gyűlt össze, de így is sok 
hulladéktó szabadítottuk meg a falut. 
Szintén ezen a napon gyűltek össze volt 
diákjaink. A tavaly ballagott tanulókat 

osztályfőnökük Fejes Józsefné hívta 
össze, egy baráti beszélgetésre. A 
fiatalok beszámoltak róla, hogyan érzik 
magukat a középiskolában, milyen 
eredményeket értek el, mit jelentett a 
változás számukra. 
Április 19-én közös nevelőtestületi 
értekezletet tartottunk az óvodával. A 
téma a difer mérés volt. Közös 
időpontokat és formákat beszéltünk 
meg a mérések lebonyolításával 
kapcsolatosan.  
Április 27-én Komplex tanulmányi 
versenyt tartottunk a 7-8. osztályos 
tiszakürti és csépai diákok között. A 
verseny minden feladata –januárihoz 
hasonlóan- a vízhez kapcsolódott. 
Többségében természetismereti 
feladatokkal találták szembe magukat a 
diákok, de szerepeltek közismereti 
fejtörők is. A verseny végeredménye: 
7. osztály 
I. Csépai Kérészek (Velő Norbert, 
Halmai Vivien, Fialka Mariann, 
Harangozó Kaludia, Gyóllai Nikolett) 
II. Tiszavirág (Cselédes Dóra, Makula 
Annabella, Váradi Beatrix, Túri Bence, 
Oberna Anikó) 
III. Árvíz (Tiszakürt) 
IV. Cunami (Tiszakürt 
8. osztály 
I. Ornyik (Berényi Róbert, Deák 
Kristóf, Zámbó Nikolett, Lantos 
Viktória, Pillár Balázs) 
II. Boris (Multyán Richárd, Négyesi 
Nikoletta, Tóth Vivien, Hérán Viktor, 
Horváth Varga Zsolt) 
III. Pelso (Tiszakürt) 
IV. Gleccser (Tiszakürt) 
Ezzel a versennyel a három komplex 
verseny utolsó fordulóját tartotta 
iskolánk. Minden alkalommal fontos 
szerepet kapott a csapatverseny, a 
kompetencia alapú feladatok 
megoldása, a gyakorlatiasság. A 
nevelőtestület kivette részét a 
versenyek megszervezéséből, így jól 
szervezett, kellemes hangulatú 
délutánokat töltöttek együtt a tanulók. 
Május 1. Kunszentmártonban került 
megrendezésre a Május 1. kupa, 
sakkozóink a következő eredményeket 
érték el: 
Serdülő: 1. Cseh József, 2. Berényi 
Róbert, 4. Pillár Balázs 
Ifjúsági: 2. Szvoboda Krisztián, 3. 
Makula György 
Tiszaföldvári sakkversenyen Cseh 
József 6. helyezést ért el.  
Gratulálunk a szép eredményekhez! 

Mészáros Mária 
tagintézmény-vezető
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Egyházközségünk hírei 
Május hónapban a szentmisék előtt ¼ órával a lorettói 
litániát imádkozzuk. 
Pünkösdvasárnap, május 23-án 10 órakor ünnepi 
szentmise.  
Cserey András atya újmisét mutat be 2010. május 24-én 
(pünkösdhétfőn) Csépán, május 25-én Szelevényen este 
6 órakor, mely alkalmakra szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit! 

EGYHÁZI HÍREK 
2009 tavaszán egyházközségünk pályázatot adott be a csépai 
Szt. Jakab Római Katolikus plébániatemplom felújítása 
céljából a Magyar Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). 2009 
novemberében a pályázatot megnyertük. Ezúton örömmel 
tájékoztatjuk Önt, hogy a felújítási munkálatok ebben az 
esztendőben elkezdődnek. A pályázat csupán a templom 
külső renoválására vonatkozik a belső felújításra nem. 
Utóbbin jelentősebb felújítási munkálatokat legutoljára a 
'70-es években végeztek, azonban mára a templom elavult 
villanyhálózata tűzveszélyessé vált (a vezetékek fokozatosan 
szétégnek), így az egész rendszer sürgős felújításra szorul. 
Mivel a külső munkálatokat csak ennek függvényében lehet 
elkezdeni és egyházközségünk nehéz anyagi helyzetben van, 
ezért nem tudjuk önerőből finanszírozni a villanyhálózat 

felújítási munkálatait.  
Kérném tisztelettel anyagi támogatását!  
Jószándékú adományát a következő bankszámlaszámon 
juttathatja el hozzánk: Takarékszövetkezet – 69800023-
15200646. Kérésére adóigazolást is kiállítunk. (Amennyiben 
adóigazolás szeretne kérni, tisztelettel kérem, szíveskedjék 
megadni adóazonosító jelét vagy adószámát.) 
A plébánia és a fejlesztési elgondolásunk hitelességét kész 
vagyok külön kérésére igazolni.  
Őszintén köszönöm, hogy időt szánt ránk. 
Elérhetőségeink: Római Katolikus Plébánia,  
5475 Csépa, Rákóczi u. 9.  
Tel./Fax: 06-56-323-155  
E-mail-cím: csepa.plebania@gmail.com  

Látogatás Dénes atyánál 
Pár hónappal ezelőtt egyházközségünk tagjai felvetették azt 
a gondolatot, hogy látogassuk meg Lédeczi Dénes atyát új 
szolgálati helyén. Április 24-ére, szombatra tűztük ki a 
kirándulás napját. Nagy örömömre szolgált az, hogy megtelt 
busszal mehettünk Dénes atyához. Nemcsak csépaik, hanem 
a környékbeli községek lakosai is csatlakoztak hozzánk: 
többek között Kuczor Erzsébet tiszaugi lelkésznő, 
tiszasasiak, halesziak, valamit kunszentmártoniak. Dénes 
atya nagy örömmel és szeretettel fogadott bennünket. Közös 
programunk a pilisi Krisztus Király Római Katolikus 
templomban vette kezdetét, melyet 1934-ben építettek. 
Ökumenikus istentisztelet keretében adtunk hálát a jó 
pásztorokért (papokért, lelkészekért), akik a Jó Pásztor, 
Jézus Krisztus felé próbálják vezetni a rájuk bízottakat. Az 

ünnepi szertartáson részt vettek Kuczor Erzsébet lelkésznő, 
Morvai Ákos (helyi) református lelkész, Pató Gyula 
evangélikus lelkész, Lédeczi Dénes plébános és rokonai, 
Pávai Nándor martfűi kispap, a csépai plébános, a tiszazugi 
zarándokcsoport és a pilisi gyülekezet tagjai. Az ünnepi 
beszédet Pathó Gyula evangélikus lelkész mondta. Az 
istentisztelet után a plébánián agapé (szeretetvendégség) várt 
bennünket. Itt lehetőség nyílt a lelkészek és hívek 
találkozására, kötetlen beszélgetésre, kellemes együttlétre.  
Dénes atyának nagy örömet okoztunk ajándékainkkal. 
Azonban úgy érzem, az igazi ajándék számára az volt, hogy 
a régi hívekkel és a volt hittanosaival találkozhatott.  
Az agapét követően felszálltunk buszunkra, és átmentünk 
Monorierdőre, hogy elfogyasszuk ebédünket a „Sipito” 
étteremben. Hazafelé még betértünk a dánszentmiklósi 
katolikus templomba, melyet szintén Dénes atya lát el. Azt 
hiszem, mindenki jól érezte magát a kiránduláson, és 
remélhetőleg máskor is tudunk majd hasonlóan szép, vidám 
és kellemes utakat szervezni. 
Ezúton szeretném megköszönni Dénes atya 
vendégszeretetét, mellyel fogadott bennünket, továbbá 
mindazoknak, akik részt vettek a kiránduláson, és 
hozzájárultak Dénes atya ajándékához. 

Tisztelettel: Lengyel Zsolt 
plébános 

 
Környezetvédelmi nap településünkön 

A Csépai Polgárőrség az általános 
iskolával és a CSIBÉ-vel 
együttműködve 2010. április 17-én 
környezetvédelmi napot szervezett, 
melyen a település fiataljai, polgárőrei, 
iskolai tanulói, tanárai vettek részt.  
Miért is tartottuk szükségesnek ezt a 
„Nagytakarítást” megrendezni. 
Bármerre járunk, utak mentén, 
vízparton láthatjuk az ott járt emberek 
nyomát eldobott szemét formájában. 
Figyelmetlenség, nemtörődömség, 
környezeti kultúra vagy a nevelés 
hiányának hatása ezt igazából nem 
tudom, de a látványával nap mint nap 
találkozhatunk. Mindaddig, míg a kocsi 
ablakon kidobjuk az üres üveget, a 

vízparton pihenő, kikapcsolódó ember 
lazán dobja háta mögé az üres 
konzerves dobozt, a háztartásban 
összegyűlt zsáknyi szemetet a falu 
táblán kívül bedobjuk az árokba, 
jelentős változásra nem számíthatunk, 
sőt ezt tanulják meg gyerekeink is. 
Ezért sokan úgy gondoljuk, hogy jó 
példával, ha nem is máról holnapra, 
megváltoztathatjuk ezt a szemléletet és 
ennek köszönhetően tisztább szebb 
környezetet tudhatunk magunkénak. 
Mivel ez a „Nagytakarítás” első 
alkalommal került megszervezésre, a 
közel 30 fős részvétel biztatónak 
mondható, és reméljük a következő 
években ez a létszám csak növekedni 

fog. Szerencsére a kiszámíthatatlan 
tavaszi időjárás kedvezett a 
megjelenteknek és szép napsütéses 
időben a település három bevezető útját 
tisztították meg a résztvevők az 
útmentén elszórt szeméttől, melynek 
során 43 zsáknyi hulladék került 
összegyűjtésre.  
A szervezők nevében utólag is minden 
megjelentnek köszönjük a részvételt és 
a segítséget, s reméljük a következő 
alkalommal még nagyobb létszámmal 
tudjuk megszervezni a 2011. évi 
környezetvédelmi napot. 

Deák István 
Polgárőr Egyesület Elnök
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Koncert 
A csépai Művelődési Házban 2010. május 29-én 19 órai kezdettel Népszerű filmslágerek, musical részletek, 
spirituálék c. koncert lesz, melyre ezúton minden érdeklődőt szeretettel meghívunk. Előadja a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Karnagyok Kamarakórusa A műsoridő megközelítőleg 70 perc. Részletes program a 
plakátokon. A belépés díjtalan. 

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. Zarnócz Pálné 
műv. ház vez. 

OVI SAROK 
A farsang időszakát lezárva már nagyon vártuk a tavaszt az 
óvodás gyerekekkel együtt. Figyeltük mikor bújik elő az első 
hóvirág, s utána a tavasz virágai. Márciusban a szülőkkel közösen 
ünnepeltük egyik legszebb ünnepét, március 15-ét. A gyerekek 
maguk készített zászlóikat az óvoda kertjében tűzték ki, a nagy 
csoportosok színvonalas műsora után. Az iskolások zenei 
oktatásában résztvevő gyerekek tavaszi koncerttel kedveskedtek, 
Cseh András tanár bácsi vezetésével. 
Nagycsoportos gyermekeink Kunszentmártonban „Mozdulj” 
kistérségi sportvetélkedőn vettek részt. A versenyjátékokban a 
szülők is szerepeltek. Gyermekeink a 14 csapat közül a 
középmezőnyben végeztek. Forró hangulatú, lendületes, szívet 
melengető délelőttben volt részünk. 
A Társulás tagintézményeként,- óvodánk is- másodjára nyert az 
integrációs pályázattal. Az OKTADOR Pedagógiai Szolgáltató 
Bt, és a Körzeti Általános Iskola és Óvoda Tiszakürt 
szervezésében „Jó gyakorlatok” szakmai nap bemutató volt 
óvodánkban is. Munkánkra 24 óvónő volt kíváncsi. A 
nagycsoportos gyerekek egyáltalán nem zavartatták magukat, 
boldogan számoltak be tudásukról, az óvónők pedig 
megmutatták, hogyan fejlesztik mikro-csoportban, 
képességeiknek megfelelően a 30 gyermeket. Köszönöm Bozsik 
Ibolya és Farkas Marianna óvónőknek a szakmai bemutatót. 
Köszönöm az óvoda minden dolgozójának lelkiismeretes 
munkáját, a szülők segítségét. 
Óvodánkban minden héten két szakember foglalkozik a 
beszédhibás gyermekekkel, azon kívül beszédfejlesztő 
pedagógusunk gyakorol velük. Sikerült szerződést kötni egy 
logopédussal, aki plusz órában fejleszti a szakértői bizottság 
véleménye alapján rászoruló nagycsoportos gyermekeket. 
Áprilisban a „Palánta alapítvány” bábelőadással, ajándékkal 
kedveskedett óvodásainknak. 
A „Közlekedés gyermekszemmel” három nagycsoportos 
munkája, „Kedvencem a medvesajt” rajzpályázaton a középsős 
gyermekek vettek részt. 

Az óvodában május 19-én tartjuk a gyermeknapot. Szeretnénk, ha 
minél több szülő eljönne, hogy sikeres közös sportvetélkedőt, 
játékkészítést szervezhessünk, este pedig közös szalonnasütéssel 
zárhassuk a napot. 
Az óvoda pedagógusai az elmúlt időszakban több 
továbbképzésen vettek részt: 
Óvodás gyermekek mozgásfejlesztése 1 fő, fejlesztőjátékok 
elemzése, készítése, 1 fő, konfliktuskezelés az óvodában 9 fő, az 
országos Esztétikai Tanácskozáson 9 fő, integrációs 
műhelymunkán 3 fő, május 20-21-22-én drámapedagógia a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésére 
tanfolyamon 6 óvónő.  
Tájékoztatom a szülőket, hogy óvodai beiratkozás május 10-14-ig 
reggel 8 órától 12 óráig lesz.  
Kérem, hozzák magukkal: személyi igazolványukat, 
lakcímkártyájukat, a gyermek TAJ számát, anyakönyvi kivonatát, 
orvosi kiskönyvét. Hozzák el gyermeküket is! Az 5 éves gyermek 
beíratása kötelező!! 
Az iskolába készülő 23 kisgyermek május 28-án, pénteken 
délután 3 órakor tartja évzáró-és ballagási ünnepségét. 
Az óvoda nagytakarítási szünete 2010. augusztus 09-aug. 31-ig 
tart. Ez idő alatt Az óvodai ellátást kérőket a Társulás tiszakürti 
óvodája fogadja. Természetesen a tiszakürti zárva tartás alatt, a 
mi óvodánkba jönnek a tiszakürti igénylők. Május első 
vasárnapján köszöntjük minden évben az édesanyákat, 
nagymamákat, dédmamákat. Megköszönjük a sok szeretetet, 
gondoskodást, mellyel születésünk óta körbevesznek, 
elhalmoznak minket. A legapróbb kisgyermekkortól a 
felnőttkorig ez a nap különlegessé válik, hisz minden ember 
szívében első helyen az édesanya áll. Mi is ezt tesszük 
óvodásainkkal, szeretettel köszöntünk mindenkit! 

Szelei Ferencné 
tagintézmény-vezető

SPORTHÍREK 
Megyei I. osztály 26. forduló 

hely csapatnév mérkőzés győzelem döntetlen vereség lőtt gól kapott gól gólkülönbség pont megj. 
1. JÁNOSHIDAI SE 26 21 3 2 83 21 62 66  
2. NAGYIVÁNI KSE 26 15 6 5 55 35 20 51  
3. KUNHEGYESI ESE 26 14 4 8 49 33 16 46  
4. ÚJSZÁSZI VVSE 26 14 4 8 42 33 9 46  
5. KARCAGI SE 25 13 6 6 43 27 16 45  
6. TISZAFÜREDI VSE 26 13 3 10 51 40 11 42  
7. KISÚJSZÁLLÁSI SE 26 11 9 6 61 31 30 42  
8. TÚRKEVEI VSE 26 11 6 9 53 36 17 39  
9. BESENYSZÖGI SE 26 10 6 10 38 36 2 36  

10. JÁSZAPÁTI VSE 26 10 4 12 28 29 -1 34  
11. CSÉPAI SE 26 9 5 12 38 54 -16 32  
12. JÁSZFÉNYSZARUI VSE 26 8 3 15 38 54 -16 27  
13. ABÁDSZALÓKI SE 26 7 5 14 29 45 -16 26  
14. FEGYVERNEKI NKSE 26 7 4 15 31 82 -51 25  
15. KUNSZENTMÁRTONI TE 26 6 7 13 36 45 -9 25  
16. MEZŐTÚRI AFC 26 7 2 17 39 71 -32 23  
17. JÁSZLADÁNYI ESE 24 6 8 10 33 47 -14 22 (-4 p) 
18. JÁSZÁROKSZÁLLÁSI VSE 25 6 3 16 24 52 -28 21  

Reméljük, hogy az utolsó 7 fordulóban szerzünk még annyi pontot, hogy nem lesznek kiesési gondjaink! Ifi tabella a következő számban. 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 
Cseh László a J-N-Sz Megyei Labdarúgó 
Szövetség Ellenőrző Bizottságának elnöke 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Labdarúgó Szövetség március 16.-iki 
tisztújító közgyűlésén tagjai sorába 
választotta: 

 Fialka Györgyöt a 8 fős 
elnökségbe – elnökségi tagnak, 

 Cseh Lászlót a 3 fős ellenőrző 
bizottságba – elnöknek. 

Méltó elismerése ez a labdarúgásért 
végzett kiemelkedő tevékenységüknek. 
Nagy megtiszteltetés nemcsak az ő 
személyüknek, hanem Csépa községnek 
is, hiszen olyan városokból, mint 
Kunszentmárton, Tiszafüred, Jászberény, 
Martfű nem került be senki. A mi kis 
falunkból pedig ketten is! 
Kívánunk Nekik megérdemelt 
munkájukhoz jó egészséget, kitartást! 

Kómár Károly 
SE elnök 

 
Fialka György a J-N-Sz Megyei 

Labdarúgó Szövetség Elnökségének 
tagja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az ovisok március 15-ét ünnepelték (Cikk a 7. oldalon) 

 
A hetedik osztályosok ünnepi műsora: „Hol a szabadság, 

ott van a haza” 

 
A felsősök az 1848/49-es eseményekhez kapcsolódó feladatok 

megoldásában vetélkedtek. A képen a 7. o. egyik csapata 

 
Az alsó tagozatosok a SZIVÁRVÁNY mese, vers, ének és rajz 

vetélkedőn mérték össze a tudásukat 
 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


