
 

 
 

 

 
Gratulálunk Réti Sándorné és Bozsik 

Ibolya óvónőknek! (Cikk a 8. oldalon) 

 

 

 
30 éves osztálytalálkozó (Cikk a 9. oldalon) 

 
A hősök napi szónok: Kuczor 
Erzsébet (Cikk a 6. oldalon) 

 

 
Ballagtak az ovisok 
(Cikk a 8. oldalon) 

A képen: Parák József, 
Papp Erzsébet, Kalcsú 
Mihály, Dombi Ferenc, 
Papp Jánosné 
(Cikk a 7. oldalon)  
 

Zarnócz Lászlóné 
nyugdíjas köszöntése 
(Cikk a 15. oldalon)  
 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



    

CCCSSSÉÉÉPPPAAAIII   FFFAAALLLUUUNNNAAAPPPIII   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMOOOKKK   
2010. július 3.   

 
Helyszín: Sportpálya - Béke utca: 
 
600 - 1300  Alapítók Kupája Horgászverseny  
  helyszín: Csépai Versenypálya 
  
900 - 1200  45 éves Jubileumi sakkverseny  
  helyszín: a Petőfi Sándor Általános Iskola 
 (szervező: Csetényi Mihály ny. tanár) 
 
800 - 1300  Labdarúgó Torna 
900 Csépa SE U13 – Szentes Kinizsi FC U13 
 Kispályás futball mérkőzések 
 
1400  Délelőtti programok eredményhirdetése 
 
1530 LÚDAS MATYI - bábelőadás 
 Madzag Bábszínház 
 Tímár Zoltán és Szabados Zoltán bábművészek 

ZENÉS - TÁNCOS BEMUTATÓK: 

1615 Kunszentmártoni Mazsorett és Moderntánc 
 csoport 
  mazsorett bemutató 
 
1745 Tápai Tamás „Stunt Rider” (VB 8., EB 4. helyezett) 
 motoros kaszkadőr show 
 
1840  Csépai Mosoly Klub Énekkara 
  Magyar nóták, népdalcsokrok 
 (Hegedűn kísér: Sánta Béla) 
 
1900  Önkormányzati elismerések átadása, 
 Többszörös Véradók kitüntetése 
 
1930 Csépai Tánccsoport 
 Palotás, NOX, Néptánc 
 
2000  Kelet Lányai Hastánccsoport Csongrád 
  hastánc bemutató (gyermek fellépők) 
 
2030 SZTÁRVENDÉG: GRÁCIA HEGEDŰTRIÓ 
  Klasszikus slágerek modern hangszerelésben 
 
2105 Kelet Lányai Hastánccsoport Csongrád 
  hastánc bemutató (felnőtt fellépők) 
 
2135  Szilver Tánc Stúdió versenytáncosai 
  latin-amerikai táncok 
 
2200  TŰZIJÁTÉK 
  Leskovics Pirotechnika Gyula 
 
2230   DISCO 
  DJ: Ákos 
 
 
A Falunapi rendezvényt részben pályázati támogatásból finanszírozzuk. 
 
 
 Európa Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
 A vidéki területekbe beruházó Európa 
 
 
Felelős rendező: Fialka György polgármester  és 
Havrilla Sándorné az ISKÜ Bizottság elnöke 

 
Folyamatos programok a Sportpályán: 

900 - KIRAKODÓVÁSÁR 
 
900 - ITALBÜFÉ 
 
900 - VÁNDORGULYÁS ÉTELBÜFÉ 
 hurka-kolbász, kenyérlángos 
 

Önkormányzat által támogatott, ingyenes programok 
1515 – 1915  UGRÁLÓVÁR - kicsiknek  
  ÓRIÁSCSÚSZDA - nagyobbaknak 
  HÁLÓS TRAMBULIN - legnagyobbaknak 
 
1600 – 1900 KISKUNFÉLEGYHÁZI ÍJÁSZ EGYESÜLET bemutatója 
 A sporteszközök a megjelölt idő alatt kipróbálhatók a 
 Sportöltöző mögötti területen 
 
1615 – 1815  ARCFESTÉS 
 Bozsik Ibolya, Kiss Magdolna, Réti Sándorné óvónők 
 
1740  CSÉPAI SE POSTAGALAMB SZAKOSZTÁLYÁNAK 
 galambröptetése 

 
Kiállítások a Vackor Művészeti Óvodában: 

Megnyitó 1500-kor 
 
CSETÉNYI MIHÁLYNÉ Népviseletes babák kiállítása 
 
VITKÓNÉ KÜRTHY KATALIN Kerámiák, grafikák, akvarellek 
 
DR. OBERNÁNÉ BERKES ANNA Vert csipke munkái 
 
IFJ. HAVRILLA SÁNDOR Intarzia munkái 
 
A 80 ÉVES KECSKEMÉTI GYENES KERTÉSZET virágkiállítása és vására 

 
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK! 

 
A rendezvény programjait mindenki saját felelősségére látogathatja! 
 

Rossz idő esetén a helyszín a Művelődési Ház. 
Képek a tavalyi Falunapról: 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Csépa Község Önkormányzata ülésén megvitatta, és 
időrendi sorrendben, az idén ezeket a munkákat szeretnénk 
elvégezni önerőből a községben: 
- Művelődési ház előterének rendbetétele, egybekötve 
annak akadálymentesítésével.  
- A konyha előtere burkolata, tetőszerkezete elkészítése 
- Konyha jobb oldalának akadálymentesítése, a lépcső 
hidegburkolattal ellátása 
- A kultúrház előtti járda felújítása és bejáró elkészítése 
(akadálymentesítés)hi:június 30.  
-A sportpálya melletti játszótér befejezését június 30-ra 
tervezzük. 
- A másik játszótér befejezését augusztus 30-ra tervezzük. 
- A sportpálya bekerítése augusztus 10-ei tervezett hi. a 
sportpálya körbekerítési kötelezettségét jogszabály írja 
elő, próbáljuk sövénnyel enyhíteni a látványt. A betonháló 
2 m magas kerítést Fagyal növénnyel gondoltuk beültetni, 
hogy illeszkedjen a természetes környezethez. Mindenki 
sajnálja, ezt a szép jól gondozott pályát megszerették 
lakosaink, hozzátartozik a községhez. Az óvoda sarkánál 
és a piac háta mögött kiskaput tervezünk, hogy a piacon 
lévők az illemhelyre be tudjanak menni 
- Orvosi rendelő akadálymentesítése, tervezett határideje: 
augusztus 30. 
- Önkormányzat utcafront rendbetétele, fedett 
csapadékvíz-elvezető kiépítése, betonjárda rész cseréje, 
határidő: szeptember 30. 

Temető ravatalozó rész belső felének lefedése, annak 
tisztasági meszelése, Illemhely funkciójának alkalmassá 
tétele  
Az  ügyfelek és a dolgozók részére az önkormányzat 
udvarán parkoló, és egy esztétikusabb kerékpártároló is 
építésének gondolata is felvetődött 
Korábbi testületi ülésen is felvetődött Balatonszárszó 
üdülő udvarának rendezése. A tervek szerint az üdülő 
udvarán akár ebédelésre, alkalmas teret alakítunk ki. 
A testület az önerős beruházások végrehajtásával egyetért 
és bekerülési költségének összeghatárát 3 millió forintban 
határozza meg. 
A Csépa községért kitüntető cím és díj átadási ideje 
augusztus 20-a lesz ez évtől. 
A testület ülésén döntött arról, hogy az árvíz sújtotta 
Sajóecseg 1000 fő feletti településnek segítséget nyújt. Az 
önkormányzat tulajdonában lévő balatonszárszói 
nyaralóban 1 hetet 25 gyerek és 5 kísérő részére biztosít, 
mellé 250.000 Ft készpénz - támogatást is utal. E mellé 
társult az a lakossági kezdeményezés, amely során jó 
néhány zsák ruha, tartós élelmiszer, tisztítószer gyűlt 
össze. Nagyságrendjét tekintve ennek a településnek 
jelentett valamit segítségünk. „Bajban ismerszik meg az 
ember”! Csépa község lakói példásan vizsgáztak. 
Együttérzésüket kimutatták, segítő kezet nyújtottak a 
természet által legyőzött település lakóinak. 
Köszönet érte.

 
TÁJÉKOZTATÓ 

értékelés a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 96.§ (6) 
bekezdése értelmében a helyi 
önkormányzat a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról minden év május 31-ig 

átfogó értékelést készít, amelyet a 
Képviselő-testület megtárgyal. 
Az értékelés célja, hogy a Tisztelt 
Képviselő-testület nyomon kövesse 
és lehetősége szerint biztosítsa a 
gyermekek védelmét és 
esélyegyenlőségét. A Gyvt. 94.§ (1) 

bekezdése alapján a települési 
önkormányzat feladata a gyermekek 
védelme helyi ellátó rendszerének 
kiépítése és működtetése, a területén 
lakó gyermekek ellátásának 
megszervezése. 

Pályázati felhívás! 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 30.) számú rendelete a 
kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet. 

Dr. Surányi Lajos Emlékdíj 
1. Dr. Surányi Lajos Emlékdíj adományozható a szociális helyzete, körülményei miatt rászoruló 
nappali tagozatos tanuló – községünkben élő -, főiskolai hallgató fiatalnak, aki kiváló vagy jó 
tanulmányi eredményt teljesít tanulmányai során. 
2. A díj elnyerésére pályázatot kell benyújtani. Benyújtási határidő 2010. július 23. Személyesen 
vagy ajánlott postai küldeményben. 
3. A pályázatokat az Ifjúsági- Sport- Kulturális és Ügyrendi Bizottság véleményével együtt a 
polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 
4. A díj adományozására a képviselő-testület jogosult, és zárt ülésen dönt a benyújtott 
pályázatokról. 
5.  A díj átadására az augusztus 20-i ünnepségen kerül sor, melyet özv. Dr. Surányi Lajosné nyújt 
át. A díjjal oklevél és pénzösszeg jár. 
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A Gyvt. 94.§ (2) bekezdése szerint az 
önkormányzat biztosítja a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatást, a 
rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást, a személyes 
gondoskodást nyújtó alapellátások 
keretében a gyermekjóléti 
szolgáltatást a gyermekek napközbeni 
ellátását, a gyermekek átmeneti 
gondozását; szervezi és közvetíti a 
máshol igénybe vehető ellátásokhoz 
való hozzájutást. A 94/A. § alapján a 
– utóbb felsorolt - személyes 
gondoskodás keretébe tartozó 
gyermekjóléti alapellátásokat a 
települési önkormányzatok a külön 
jogszabályban meghatározott 

többcélú kistérségi társulás útján is 
biztosíthatják. 
A gyermekek védelmét ellátó helyi 
önkormányzatnak kiemelt feladata a 
gyermekek mindenekfelett álló 
érdekének figyelembevétele, a 
törvényben elismert jogainak 
biztosítása, az egyenlő bánásmód 
követelményének betartásával. 
A település demográfiai mutatói 
A hivatalosan 1885 fő lélekszámú 
községben a lakosság megoszlása: 0-
18 éves 429 fő (23%), 19-60 éves 
1012 fő (54 %), 61-100 éves 444 fő 
(23 %). A munkanélküliség aránya 
magas, a lakosság száma évről-évre 
csökken.  

0-3 éves: 82 fő, 4-6 éves: 72 fő, 7-14 
éves: 190 fő, 15-18 éves: 85 fő, 19-24 
éves: 151 fő. 
II. Az önkormányzat által nyújtott 
pénzbeli, természetbeni ellátások 
biztosítása 
A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény által szabályozott 
pénzbeli ellátások és természetbeni 
ellátások: 
- Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, 
- Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás. 

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma 2009-ben: 

Megnevezés 0-6 éves 7-14 éves 15-18 éves 19- éves Összesen 
Gyermekek száma 121 115 73 9 318 
Ebből tartósan beteg, 
fogyatékos 

25 23 18 2 68 

 
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI MUNKÁJA 

Gondozási feladatok: 

a) Alapellátásban történő gondozás: 
Önkéntesen veszi igénybe a lakosság, 
mert ismerik a szolgáltató 
tevékenységet, vagy jelzés esetén a 
családgondozó felveszi a kapcsolatot a 
családdal. Felkínálja a szolgálat 
segítségét. Ha a család elfogadja a 
segítséget, elindul a családgondozás, 
megállapodás kötése, ki milyen 
feladatot vállal a probléma megoldása 
érdekében. 

b) Védelembe vétel: Ha nem fogadja el 
a család a szolgálat segítségét, akkor a 
gyermekjóléti szolgálat javaslatot tesz a 
gyámhatóság felé a gyermek védelembe 
vételére. A gyámhatóság határozatban 
rendeli el a családgondozást, a 
szolgáltatás igénybevételét, a 
szolgálattal való együttműködést.  
c) Átmeneti nevelésben lévő 
gyermekek vérszerinti családjában 
végez családgondozást.  Segítséget 
nyújt a szülőknek abban, hogy 
személyükben, életvitelükben, 

változtatni tudjanak, hogy meg tudják 
teremteni a megfelelő 
lakáskörülményeket és anyagi 
biztonságot, hogy gyermekeiket ismét 
saját családjukban nevelhessék. 
Utógondozás: átmeneti vagy tartós 
nevelés megszűnése után - kivéve, ha a 
gyermeket örökbe fogadták - a 
gyámhivatal legalább egy év 
időtartamra elrendeli a gyermek 
utógondozását. Célja, hogy elősegítse a 
gyermek családi környezetébe való 
visszailleszkedését.

  
Gondozási esetek típusa Gyermekek száma 

alapellátás 30 
védelembe vétel 25 
utógondozás 0 
Összesen: 55 

Felmerülő problémák 

A gyermekjóléti szolgálat gondozási 
eseteiben hátrányos és veszélyeztetett 
gyermekekkel találkozik. A gyermekek 
veszélyeztetettségének okai egyrészt a 
családok anyagi helyzetére vezethetők 
vissza. Sokan küzdenek anyagi 
problémákkal.  A mindennapos 
megélhetési gondok miatt a családok 
túlzott mértékben vállalnak 
kölcsönöket, mert azt hiszik így 
könnyebb lesz az életük, de az anyagi 
bizonytalanság csak tovább fokozódik. 
Közüzemi számláikat nem tudják 
fizetni, így a szolgáltatások 
kikapcsolásra kerülnek.    

Több családban alakul ki családi-
kapcsolati konfliktus, veszekedés, 
amelyeknek folyamatos szemtanúi 
illetve résztvevői a családban élő 
gyermekek. Ilyenkor elsősorban a 
szülők között folynak viták, de gyakran 
a gyermekek válnak másodlagos 
áldozatokká. A családi viszályoknak 
gyakran kiváltó oka az alkoholos 
befolyásoltság, melynek gyakori 
következménye az agresszív viselkedés.  
A gyermekbántalmazás minden formája 
károsan befolyásolja az egészséges 
személyiségfejlődést. Vannak olyan 
szülők, akik olyan súlyos formában 

bántalmazzák gyerekeiket, hogy életre 
szóló nyomot hagynak a lelkükben.  
Évről évre visszatérő gondot okoz a 
tankötelezettség elmulasztása. A 
családgondozás hatására némi javulás 
mutatkozik az iskolába járási moral 
területén, de még mindig előfordulnak 
olyan tanulók, akik kötelezettségeiket 
időnként megszegik. 
Egyre inkább jelen vannak a  deviáns 
viselkedésű gyermekek, melynek 
hátterében gyakran a szülők 
elhanyagoló nevelése, agresszivitása, 
italozó életmódja áll. Különösen nagy a 
probléma ezeknél a gyerekeknél, mert a 
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szülők sem következetesek elvtelenül 
védik gyermekeiket, így a probléma 
kezelése komoly akadályokba ütközik. 

További problémát jelent, a szülők 
életvezetési problémái, a gyermekekkel 
való kevés törődés és a helytelen 

nevelési attitűdök kapcsolattartási 
problémák.

A kezelt probléma típusai: Esetek száma Gyermekek száma 
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő, stb.) 36 4 
Gyermeknevelési 17 5 
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 12 1 
Magatartászavar, teljesítményzavar 20 6 
Családi konfliktus (szülő-szülő, szülő-gyermek) 21 3 
Szülők vagy a család életvitele 46 30 
Szülői elhanyagolás 45 13 
Családon belüli bántalmazás 16 3 
Fogyatékosság, retardáció 5 0 
Szenvedélybetegség 0 0 
Összesen: 218 65 

 
Alapvetően kevés számú családban 
tapasztalhatóak gondok, azonban 
legtöbb esetben nagycsaládosok (5-6-7 
gyermekkel is akár), így az érintett 
gyermekek létszáma magas. További 
probléma, hogy ezekben a családokban 
halmozottan jelentkeznek a problémák. 
Az adatokban természetesen vannak 
átfedések, az adatok a családban 
tapasztalható legsúlyosabb problémák 
miatt érintett gyermekek számát 
tükrözi. 
Mivel teljes állásban biztosított a 
családgondozó munkája, a 
családlátogatások száma az év végére 
többszörösére emelkedett. Ezzel tudjuk 
biztosítani a problémás családok 
életének folyamatos nyomon követését. 
III. A jegyzői hatáskörben tett 
gyámhatósági intézkedések  
A védelembe vétel gyámhatósági 
intézkedés. A Gyvt. 68. §. (1) 
bekezdése alapján „Ha a szülő vagy 
más törvényes képviselő a gyermek 
veszélyeztetettségét az alapellátások 
önkéntes igénybevételével 
megszüntetni nem tudja, vagy nem 
akarja, de alaposan feltételezhető, hogy 
segítséggel a gyermek fejlődése a 
családi környezetben mégis 
biztosítható, a települési önkormányzat 
jegyzője a gyermeket védelembe 
veszi.” 
(Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek 
vagy más személy által tanúsított – 
magatartás, mulasztás vagy körülmény 
következtében kialakult állapot, amely 
a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 
erkölcsi fejlődését gátolja vagy 
akadályozza.) 
Az eljárás elsősorban azt a törekvést 
szolgálja, hogy a gyermek – annak 
ellenére, hogy a család súlyos 
gondokkal küzd – segítséggel a 
családjában legyen tartható. A gyermek 
alapvető joga, hogy saját családjában 
nevelkedjen.  

 
Az önkormányzat jegyzője védelembe 
veheti a gyermeket gyermekjóléti 
szolgálat javaslatára, vagy rendőrség, 
bíróság, illetve ügyészség kérelmére is  
valamely szabálysértés, vagy 
bűncselekmény elkövetése 
következtében. 
A család anyagi nehézségeire, illetve 
lakásproblémáira való hivatkozással 
nem lehet gyermeket kiemelni a 
családból. Családból való kiemelés 
történhet másik szülőnél, vagy 
hozzátartozónál, vagy a szolnoki 
Befogadó Otthonban, ideiglenes 
hatályú elhelyezés formájában. A 
gyermekvédelmi feladatoknak az 
intézeti elhelyezés nem lehet a célja, 
így a jelzőrendszer tagjainak sem! 
A jelzőrendszer tagjai kötelesek 
egymással együttműködni, és egymást 
kölcsönösen tájékoztatni a gyermek 
családban történő nevelkedésének 
elősegítése, a veszélyeztetettség 
megelőzése érdekében.  
A jelzőrendszer tagjainak (Gyvt. 17.§ 
(1) bekezdése) – kivéve a társadalmi 
szervezeteket, egyházakat, 
alapítványokat – mulasztását a törvény 
szankcionálja. Ha a jogszabályban 
meghatározott személy vagy szerv 
alkalmazottja a törvénybe foglalt jelzési 
vagy együttműködési kötelezettségének 
nem tesz eleget, a gyámhivatal – 
jelzésre vagy hivatalból – értesíti a 
fegyelmi jogkör gyakorlóját és 
javaslatot tesz az érintett személlyel 
szembeni fegyelmi felelősségre vonás 
megindítására. A gyermek sérelmére 
elkövetett bűncselekmény gyanúja 
esetén a gyámhivatal (szociális és 
gyámhivatal) büntetőeljárást 
kezdeményez. 
A Gyvt. 17.§ (3) bekezdése értelmében 
a jelzőrendszer tagjai a gyermek 
családban történő nevelkedésének 
elősegítése, a veszélyeztetettség 
megelőzése és megszüntetése  

 
érdekében kötelesek egymással 
együttműködni és egymást kölcsönösen 
tájékoztatni. 
2009. évben 
Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak 
száma 47 fő, ebből 12 fő 
veszélyeztetettsége megszűnt (vagy 
azért, mert betöltötte a 18. életévét, 
vagy mert sikerült orvosolni a  
 
problémát). A családok száma, amelyek 
érintettek, 26, év végére 16. 
A tárgyévben védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma 4 fő, melyből 3 fő a 
szülőnek felróható magatartási okból - 
elhanyagolás; 1 fő a gyermeknek 
felróható magatartási okból. 
A védelembe vételi felülvizsgálati 
eredmények: 1 gyermek esetében a 
védelembe vétel fenntartása, 3 gyermek 
esetében - költözés miatt – ügy áttétele 
történt a lakóhely szerinti illetékes 
jegyzőhöz.  
Az év folyamán 7 védelembe vett 
gyermek került költözés útján a 
gyámhatóság nyilvántartásába, akik 
2010. év első harmadában ki is kerültek 
onnan, szintén költözés útján. 
A tárgyévben megszűnt védelembe vétel 
11 fő gyermek esetében: 5 gyermek 
hozzátartozónál való ideiglenes hatályú 
elhelyezés miatt, 5 gyermek Befogadó 
Otthonban való ideiglenes hatályú 
elhelyezés miatt, 1 gyermek  pedig 
pártfogói felügyelet elrendelése végett. 
Gyámhatóság által elrendelt ideiglenes 
hatályú elhelyezés 14 fő gyermek 
esetében történt, 7 fő gyermek 
hozzátartozónál, 7 fő gyermek pedig a 
szolnoki Befogadó Otthonba.  
Az IH okai: Az első esetben a szülők 
előzetes letartóztatásba helyezése 
végett, az utóbbi esetben pedig 
gyermekek elhanyagolása, valamint 
gyermeket és szülőt ért bántalmazás 
feltételezett gyanúja végett. Mindkét 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 6 

Reményik Sándor: 

Tanács 
Te ne kérdezz, csak menj az utadon  
S meg ne állj körülnézni, 
A kétely gyilkos sebet üt belénk  
S a lelkünk, a lelkünk bevérzi.  

Te ne kérdezz, csak menj az utadon,  
Az agyad bármi kábult, 
A gyöngeséged, tétovázó vágyad  
Egy hanggal el ne áruld.  

Magadba higgy és menj az utadon,  
Mint kit nem döbbent titkok árnya,  
Gyáva, ki minden mondata után  
Megtorpan kérdőjellé válva.  

Mint Lót, eredj a kőkemény paranccsal,  
Mögötted lobogjanak a csodák, 
Mint akinek csak ökle, foga van,  
Úgy menj a pusztuló világon át!  

Az égbe ne tekints, de forró karral  
Öleld az anyaföldet, 
Vissza ne fordulj, jaj, ki visszanéz,  
Nem mozdul az meg többet! 

esetnél óvodás és iskoláskorú 
gyermekek egyaránt érintettek. 
Családba fogadás megszüntetése és így 
a szülői gondozásba való visszahelyezés 
1 fő gyermek esetében történt, a szülő 
kérésére. 
A védelembe vétel felülvizsgálata: 
A védelembe vételt indokolt esetben 
max. 2 évig tartja fenn a gyámhatóság.  
A települési önkormányzat jegyzője – 
kérelemre bármikor, hivatalból legalább 
évente – felülvizsgálja a védelembe 
vétel indokoltságát. Haladéktalanul 
értesíti a gyámhivatalt a szükséges 
intézkedések megtétele céljából, ha 
- a védelembe vétellel a gyermek 
veszélyeztetettségét megszüntetni nem 
lehet, és alaposan feltételezhető, hogy 
segítséggel sem biztosítható a gyermek 
családi környezetben történő megfelelő 
gondozása, nevelése vagy 
- a védelembe vétel már két éve fennáll 
és a védelembe vétellel a gyermek 
veszélyeztetettségét nem sikerült 
megszüntetni (2009. 09. 01-jét 
követően indult védelembe vételi, 
illetve felülvizsgálati eljárásokban). 
IV. A Városi Gyámhivatal hatósági 
intézkedéseire, feladataira vonatkozó 
adatok 
A kunszentmártoni Városi Gyámhivatal 
döntései: 
- Átmeneti nevelésbe vétel 7 fő 
gyermek esetében  
- Gyám kirendelése 10 fő gyermek 
esetében  

- Családba fogadás 1 fő gyermek 
esetében  
A tiszakécskei Városi Gyámhivatal 
döntése: 
Szülői gondozásba való visszahelyezés 
1 fő gyermek esetében 
V. A gyermekkorú és a fiatalkorú 
bűnelkövetők és az általuk elkövetett 
bűncselekmények 
A kunszentmártoni Rendőrkapitányság 
5 gyermek vonatkozásában küldött 
jelzést, 2 fő szabálysértést, 1 fő 
garázdaság bűntettét, 1 fő lopás 
bűncselekményét követte el, 1 fő 
gyermekkel kapcsolatban pedig 
családon belüli erőszak miatt került 
veszélyeztetett helyzetbe. 
A kunszentmártoni Városi Bíróság 1 
gyermek vonatkozásában küldött 
jelzést, családon belüli erőszak során 
került veszélyeztetett helyzetbe a 
gyermek.  
A 2008-as adatokhoz képest jelentősen 
csökkent a tárgyévben a gyermekek és 
fiatalkorúak által elkövetett 
szabálysértések, illetve 
bűncselekmények száma.  
Prevenció: A helyi általános iskolában 
működik minden évben a 
kunszentmártoni Rendőrkapitányság 
által vezetett DADA program. 
VI. A települési önkormányzat és a 
civil szervezetek közötti 
együttműködés 
Községünkben egyik civil szervezet – a 
katolikus egyház – plébánosa részéről 

rendszeresen kaptunk jelzéseket akár 
írásban, akár szóban. Segített a 
veszélyeztetett gyermekek 
felderítésében, illetve adományai 
kiosztásához az általunk nyilvántartott 
hátrányos helyzetű családok 
támogatásában.  
Községünk másik civil szervezete – a 
Polgárőrség – javaslataival, tanácsaival, 
szolgálataik ideje alatt gyermekek 
vonatkozásában tapasztalt 
észrevételeikkel segítik a gyermekjóléti 
feladatok ellátását. A feltérképezett 
veszélyeztető családokra való fokozott 
figyelem jelentős segítséget jelent. Az 
információk áramlásával egymás 
munkáját tudjuk támogatni. 
A szabadidő hasznos eltöltésére 
szolgáló programok szervezése. 
2009 novembere óta a Gyermekjóléti 
Szolgálat családgondozója és az 
Önkormányzat gyámügyi előadója heti 
egy alkalommal (kedd délután) 
biztosítja a gyermekek és fiatalkorúak 
számára a szabadidő hasznos 
eltöltésének lehetőségét a helyi 
Művelődési Ház klubtermében. 
A programon bárki ingyenesen részt 
vehet. 
Elsősorban az igényeknek (és a tárgyi 
feltételeknek) megfelelően alakítjuk a 
délután menetrendjét.  
Többek között lehetőség van 
szórakoztató játékokra, kötetlen 
beszélgetésekre, házi feladatok 
megoldásában való segítségre is.

HŐSŐK NAPJA 
Tisztelt jelenlévők, emlékező 
gyülekezet! 
A Szentírás szavai szerint, 
mindennek rendelt ideje van. 
„Megvan az ideje a rombolásnak, és 
megvan az ideje az építésnek. 
Megvan az ideje a sírásnak és 
megvan az ideje a nevetésnek. 
Megvan az ideje a háborúnak és 
megvan az ideje a békének.” 
Számunkra, akik most itt vagyunk a 
tisztelet és kegyelet teljes 
emlékezésnek van ideje. 
„A múltra való emlékezés nem más, 
mint a jövő iránti elkötelezettség.”- 
mondta II: János Pál pápa. „Édes és 
dicső a hazáért meghalni!” – 
mondták a régi rómaiak. Most, 
amikor megállunk hősi halottaink 
emlékművénél, és a 
világháborúkban elvesztett 
honfitársainkra emlékezünk, nem 
annyira ezt az édességet, mint 
inkább komor keserűséget érzünk. 
Szinte nem volt ebben a honban 

olyan család aki hitvest, fiút, unokát, 
apát, testvért, barátot ne áldozott volna 
fel a háború oltárán. Fekete gránitba 
vésett nevek, egyre távolabbinak tűnő 
évszámokkal, de még élnek a 
szívekben, emlékekben, hirdetve hogy 
meg volt az ideje a harcnak, az 
áldozathozatalnak. Emlékek, amiket 
sokan már csak elmondás alapján 
ismerünk, de tisztelettel és hálával 
magunkban hordozunk. De vannak még 
családok, jelenlévők, akik lelkében még 
mindig fájó sebek szakadnak fel. 
Emlékezve azokra, félelemmel, de 
reménnyel a szívükben indultak az 
ismeretlen útra, itt hagyva mindent 
családot, szülőföldet, menni, küzdeni 
egy szebb, ígéretesebb teljesebb 
jövőért. És ami a reményekből lett, 
pusztítás, rombolás, megcsonkult 
családok, szertefoszlott remények. 
Sokan sohasem tértek haza, valahol 
névtelen, jelöletlen tömegsírokban 
nyugszanak. Mégis nem csak 
áldozatok, hanem hősök is. A mi 
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hőseink! Hogy miért voltak hősök 
mégis mindannyian? Mert hitük mellett 
mertek kiállni, az igazságért harcolni és 
életüket adták, hogy a világot szebbé, 
jobbá tegyék. Ez az emlékmű is a mi 
történelmünk egy darabja, ami nagyon 
is hozzánk tartozik  
Tisztelt Emlékezők. 
Ez az emlékmű és a rájuk vésett nevek 
nem csupán azt üzenik, hogy a hajdani 
nevek viselői méltán elmondhatnák az 
ókori hősök szellemében, hogy ők is 
megcselekedték, amit megkövetelt 
tőlük a haza, hanem üzenik azt is, hogy 
mi, kései utódaik legyünk méltók 
hozzájuk és mi is cselekedjük meg, 
amit ma követel meg a haza, a falu, a 
család, a mai kor tőlünk. 
És most amikor úgymond békében 
élünk, vagyis már másfajta csatákat 
vívunk nap mint nap. A tisztességes 
megélhetésért. A gyerekeink 
kenyeréért, iskolájáért, jövőjéért. A 
család összetartásáért, a házasságunk 
szilárdságáért. A szeretetért, hogy ne 

váljon gyűlöletté. A barátainkért, hogy 
ne szakadjunk el egymástól. A világ 
embertelenné válása ellen vívjuk 
mindennapi harcunkat a világ bármely 
részén éppúgy, mint itt Csépán. Nem 
véres csaták ezek, de jelentősek. Hiszen 
a jövő felé vivő úton csak úgy lehet 
helyesen járni, ha hősiesen, odaadással, 
reménységgel, áldozatot nem kímélve 
oda állunk és harcolunk. És nem 
mindegy hogy mit viszünk magunkkal 
a múltból a mindennapi küzdelmekbe. 
Mutasson ez a megemlékezés a jövő 
felé utat, hirdesse ez a kő történelem, 
azt hogy nem volt hiába való az amiben 
ők hittek, amiért éltek, haltak. Nem volt 
hiábavaló mert, mi az utódok is tudunk 
áldozatot hozni a jövőért, az utánunk 
jövőkért, hazánkért, nemzetünkért. 
Tisztelt Egybegyűltek! 
„Azt ünnepeljük, amiben hiszünk” – 
Nagyon remélem, hogy így van, mikor 
ezen a napon összegyűltünk, hogy fejet 
hajtsunk településünk hősei előtt, 
amikor a múltról emlékezünk, remélem, 

hogy a jövőt ünnepeljük. Mert a múlt 
csak úgy élő, ha a jövő felé mutat. 
Higgyünk a jövőben. Higgyünk! 
Higgyünk ebben a közösségben: 
higgyünk a falunkban és higgyünk a 
nemzetben. Higgyünk a békés emberi 
élet lehetőségében. Higgyünk abban, 
hogy eljön a kor, amikor egyetlen 
embernek sem kell majd soha, soha 
többet háborúba mennie! Higgyünk az 
emberekben, akik előttünk jártak és 
mellettünk járnak.  
Kívánom, hogy mindannyian képesek 
legyünk arra, hogy büszkén emelt fővel 
vigyük tovább őseink és hőseink 
emlékét az ismeretlen jövő felé és 
példájukból erőt tudjunk meríteni 
hétköznapi csatáink megvívásához! 
A haza nem csak föld és hegy, halott 
hősök, anyanyelv, őseink csontjai a 
temetőkben, kenyér és táj, nem. A 
haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi 
és lelki mivoltodban; (Márai S.) 

Kuczor Erzsébet 
református lelkész

 
LÁTOGATÓBAN IPOLYNYÉKEN 

Ez év Januárban ünnepelte 95. születésnapját falunk szülötte  
Dombi Ferenc Kanonok Úr,aki 1964.-től ,nyugdíjazásáig 
Ipolynyéken teljesített szolgálatot. A helybeli plébános: Parák 
József atya meghívta a Csépaiakat. Erre az ünnepségre. 
Sajnos akkor nem tudtunk elmenni, de Kalcsú Misi Bácsival 
megbeszéltük, hogy meglátogatjuk az atyát. Telefonon 
egyeztettem Dombi atyával az időpontot. Arra kért, hogy a 
Csépai Napló számaiból vigyek neki, mert szereti olvasni! 
Május. 14.-én hajnalban útnak indultunk: Anyukám, Misi 
bácsi, a fia, Mihály, a söfőrünk, Váradi József és Én. 
Kb 4 és fél óra út után érkeztünk meg Ipolynyékre.  Dombi 
atya nagy örömmel fogadott bennünket. Móna István Csépai, 
és Tamás Andor Tiszasasi gazdáktól kaptam finom bort, amit 
ajándékba vittünk az Atyáknak. Tízóraira gyümölcsöt és 
süteményt kaptunk. A délelőtt beszélgetéssel telt el. Meglepő 
volt számomra, hogy idős kora ellenére milyen sok mindenre 
vissza tud emlékezni az atya. Beszélgetésünkben felidéződtek 
a csépai gyermekkor emlékei, s szavaiból érezni lehetett a 
szülőfaluja iránti tiszteletét, szeretetét. Később megérkezett 
Parák József helybeli plébános. Nagy készülődésben volt, 
mert azon a hétvégén tartották az Elsőáldozást. Ezeket az 
Elsőáldozókat, még a Dombi atya keresztelte meg. Úgy 
terveztük, hogy Délben hagyjuk pihenni az Atyát, majd 

elköszönünk és útnak indulunk. Meglepetésünkre Dombi 
atya, József atyát és bennünket Meghívott a helybeli 
vendéglőbe ebédre. Nagyon kedvesek voltak a pincérek, 
mert, úgy rendezték be az ebédlőt, hogy egy asztalhoz üljünk 
mindnyájan. Ebéd után, József atya hívott meg bennünket az 
új plébániára kávézni. Mikor az ebédből visszaérkeztünk, azt 
gondoltuk, hogy Ferenc atya lepihen, ám, Ő azt mondta: 
„csak nem gondoljátok, hogy lefekszem, mikor itt vannak a 
Csépaiak! Majd alszom az éjszaka.” Az ebéd utáni társalgás 
is nagyon jó hangulatban telt el. Kb. 15 órakor indultunk 
vissza. 
Már többször találkoztam Dombi atyával, de ilyen sokat még 
nem volt alkalmam beszélgetni vele. Jó volt megtapasztalni 
emberszeretetét, nyugalmát, derűjét, a békességet mely 
Belőle áradt. Azt a békességet, melyet nem a világ, hanem 
egyedül az Isten tud megadni. Mikor Misi bácsi kikísérte az 
Atyát, azt kérdezte tőle:” ugye, eljöttök majd a 
temetésemre?” Reméljük, hogy erre még nagyon soká kerül 
sor! 
Kívánjuk, hogy Isten éltesse még közöttünk, s imádkozzon a 
Csépai hívekért! 

Papp Erzsébet 
kántor

 
Jó hír a 16-20 év közötti fiataloknak! 

Évi 240 ezer forint ösztöndíjra számíthatnak ez év szeptemberétől a Tartósítóipari termékgyártó és a Mezőgazdasági 
kertész (zöldség-gyümölcs termesztő) szakon tanuló diákok a Nagykőrösi Toldik Miklós Élelmiszeripari 
Szakközépiskolában. 
Az iskola vidéki tanulóinak kollégiumi szálláslehetőséget, míg a gyakorlati  képzőhely munkaruhát, napi egyszeri étkezést és 
kiemelkedően magas színvonalú képzést biztosít A képzésbe részt vehet minden olyan fiatal aki elvégezte a 10 osztályt, 
illetve van már egy szakmája, vagy érettségizett  (A nyolc osztályt végzettek csak írásbeli kompetencia vizsga után nyernek 
felvételt) 
A felhívás tartalma szerint beiskolázásra junius 20-ig lehet jelentkezni. Ha csak az újságból értesülnek a hírről (fali hirdetmény 
már kifüggesztésre került időben), akkor is érdemes gondolkodni a jövő évi beiskolázásról, vagy pótfelvételi 
lehetőségéről érdeklődni a 30/2630000 telefonszámon. 
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OVI SAROK 
Kezdhetném a mögöttünk lévő tanév zárását úgy is, hogy 
„ismét eltelt egy év”, de inkább azt mondom, hogy igen 
mozgalmas sűrű programokkal teli, nagyon szoros 
költségvetéssel dolgozó tanévnek értünk a végére.  
A 2009/2010-es tanévi beiratkozáskor láttuk, hogy igen 
sok kisgyermek várt arra, hogy elkezdhesse az óvodai 
életet. 90 gyermeket vettünk fel, a csoportok létszáma 
átlagosan 30 fő. Elutasításra évek óta nem volt példa. 
Néhány statisztikai adatot mondok, ezzel szeretném 
érzékeltetni, hogy milyen összetételű gyermekcsoporttal 
dolgoztunk. A 90 gyermek közül 72 fő hátrányos helyzetű, 
ebből 45 halmozottan hátrányos helyzetű, 52-en tartoznak 
a cigány etnikai kisebbséghez. 8-an élnek veszélyeztetett 
körülmények között, 15-en kapnak logopédiai, illetve 
fejlesztő pedagógusi megsegítést. 4 gyermekünk sajátos 
nevelési igényű. Természetesen ezekhez, a feladatokhoz 
biztosítani tudtuk a megfelelő végzettségű szakembereket. 
A gyermekek számára biztosított football, a sakk, a hittan 
óra, vízhez szoktatás, mese előadások, színházlátogatások. 
A nevelési évet jól felkészülten, tiszta környezetben 
kezdtük el. Az épület nyílászáróinak több mint felét 
sikerült kicserélni korszerű ablakokra, ajtókra. Megtörtént 
a tisztasági meszelés.  

Az óvodai integrációs programban második éve veszünk 
részt, ebben a tanévben 1 millió 107 ezer forintot 
nyertünk. Ebből az összegből vittük a gyerekeket 
Kecskemétre színházba, Kistérségi sportvetélkedőre 
Kunszentmártonba, (ahol igazán fergeteges hangulatban 
versenyeztek a nagycsoportos gyerekek, és szülők, a 
teljesítményükhöz gratulálunk, a gyerekek pedig labdát 
kaptak ajándékba) ajándékot kaptak karácsonykor, és 
gyermeknapkor. Fejlesztőeszközeinket bővítettük, 
pótoltuk. A foglalkozásokhoz megvásároltuk a szükséges 
felszerelést, vízhez szoktatás-úszásoktatáson vesznek 
részt, melynek költségét szintén ebből fizetjük. Több 
rajzpályázaton sikerrel vettek részt. A nagycsoportosok 
„Közlekedés biztonság gyermekszemmel”, a középső 
csoportosok „A mi családunk”, valamint „Kedvencem a 
medvesajt” rajzpályázaton értek el kimagasló eredményt. 
Kővári Pandóra Róza a mi családunk rajzpályázaton 
országos első helyezést ért el, mellyel egy hónapi friss 
gyümölcs ellátást nyert óvodánk számára. Beszámolóm 
végén szeretnék oklevelet átadni a gyerekeknek. 

Óvodánk minden dolgozója részt vett az országos 
esztétikai tanácskozáson. Március 4-én Óvodánk is 
bemutathatta szakmai munkáját, az egyéni-és differenciált 
fejlesztés alkalmazását. Ennek a programnak keretében a 
nagycsoportban volt bemutató foglakozás. Köszönöm, és 
gratulálok Bozsik Ibolya és Farkas Marianna óvónőknek a 
színvonalas bemutató foglalkozásért. A visszajelzett 
elismerő szavakat Igazgatónőnk a Csépai Naplóban szó 
szerint idézte én, nem kívánom megismételni, de higgyék 
el nagyon jól estek. Kinek nem, ha megdicsérik! 
Természetesen köszönet illeti az óvoda minden 
dolgozóját, a szülők megértő hozzáállását.  

Jó kapcsolatot ápolunk önkormányzatunkkal, iskolával, a 
kistérség óvodáival, különösen a tiszakürtivel. Részt 
vettek a hagyományos egészségnevelési napunkon. 
Kapcsolatunk van az egészséges gyermekekért 
alapítvánnyal. Segítségükkel dr. Kecskés Béla háziorvos 
tartott két alkalommal előadást a szülők számára, a 
bárányhimlő megelőzésével kapcsolatosan. A palánta 
alapítvány húsvét hetében kedveskedett bábelőadással és 
ajándékkal a gyerekeinknek. Az óvoda-iskola átmenet 
segítésére több közös programot szerveztünk az iskolával, 
a gyerekek, és a tanító néni kölcsönösen látogatta egymást. 
A két nevelőtestület közös értekezleten tárgyalta meg, 
hogyan közelítsünk a nevelő-oktató munkánk során 
egymáshoz. A kapcsolat erősítését szolgálta, hogy 
hagyománya van a zeneiskolai tanulók koncertjének az 
óvodában. Köszönjük Cseh András tanár úrnak és 
tanítványainak a hangszeres zenét. 

A Mosoly klub és a templomi kórus előadása mindig nagy 
élmény számunkra. Minden évben évszaki hangversenyt 
adnak az óvodásoknak, ezzel zárjuk az ovi-galéria 
kiállításait. Örülünk műsoraiknak, és köszönjük minden 
tagjának. Szeretném megköszönni Csetényi Mihályné 
nyugdíjas tanárnőnek, hogy ezekhez a kiállításokhoz 
mindig tud olyan tárgyakat adni, amelyek értéket 
sugallnak a gyerekeknek, és felnőtteknek egyaránt. 
A nevelési év során törekedtünk a családokkal való szoros 
együttműködésre, a bensőséges kapcsolat kialakítására, az 
érzelmi nevelés, értékőrzés-közvetítés dominanciájára, a 
szülőkkel való kompromisszumos döntésre, a kulturális és 
civilizációs értékek és normák őrzésére, átadására. 
Tehettük ezt azért, mert nevelőtestületünket az egységes 
nevelési elveket valló, egy közös célért dolgozni tudó, 
innovációra, megújulásra fogékony csapat, alkotja, akik 
igénylik a folyamatos fejlődést. 
Örömmel vettük, hogy az óvoda rendezvényein, főleg a 
nyílt napokon, a farsangi délutánon sok szülő, nagyszülő 
részt vesz. Ez azért is fontos, mert a nevelés csak közösen 
hatékony. 
Sikernek könyveljük el, hogy a nehéz gazdasági 
körülmények ellenére mindig adódik, hogy valaki, valakik 
támogatják óvodánkat. Köszönjük ezt a támogatást 
Szendrei Lászlóné vállalkozónak, a 100 Ft-os boltból 
Kovács Istvánnénak, Szíjártó Sándornak és családjának, 
Diószeginé Buczkó Ildikónak, a PHOENIX 
MECANÓNAK az önkormányzati konyha dolgozóinak és 
minden kedves szülőknek, legyen az a segítség 
bármekkora, mert a legkisebb segítség is mindig jól jön. 
Egy egész munkás év áll mögöttünk. Talán már jól esne 
pihenni, eljön ez is. De ne feledjük nyáron is, vannak 
szabályok. Óvni-védeni kell gyermekeinket. A tanultak 
ismétléséről se feledkezzünk el, hogy szeptemberben új 
friss erővel kezdhessünk egy másik szorgalmas, tartalmas 
évet. Ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget. 
Szívből gratulálunk óvodánk két dolgozójának a 
Kistérségi Pedagógus napon kapott kitüntetésükhöz, a 
több évtizedes kimagasló munkavégzésükért Bozsik  
Ibolya és Réti Sándorné óvónőknek.
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23 kisgyermek kezdi meg iskolai tanulmányait 
Balogh Bence 
Berényi Beatrix 
Bugyi Zoltán 
Czinka Katalin 
Czinka Vivien Éva  
Duszka Boglárka 

Farkas Ádám Junior 
Fodor Ábel 
Hürkecz Zoltán 
Kállai Martin 
Kanalas Bianka 
Kassai Dániel 

Kolompár Jázmin 
Kőrösi Ramóna 
Krisztina 
Mészáros Borbála 
Nacsa Ivett Virág 
Oberna Benjamin 

Palotai Tamás 
Sárközi Soma 
Simon Teréz 
Szendrei Lili 
Szíjártó Hajnalka 
Zarnócz Vivien

 
Szelei Ferencné 

tagintézmény vezető 

30 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓNK VOLT…  
Mint volt csépai diák, és mint volt csépai mindig örömmel 
és kíváncsisággal szoktam olvasni édesanyámnál a Csépai 
Naplót. Különösen a „régi” csépai történetekről szóló 
cikkek, az osztálytalálkozókról szóló beszámolók a 
legérdekesebbek számomra. Jó olvasni a beszámolókban a 

volt tanárainkról és látni őket a csoportfényképeken. 
Bizsergető érzés ráismerni 30-40 éve nem látott volt 
iskolatársakra, olvasni róluk, látni őket az újság 
fényképein. 
Május 15.-én újra átélhettem ezt az érzést. A mi volt 
osztályunk is találkozóra gyűlt össze a volt 
iskolánkban. Kerek 30 éve, 1980-ban végzett ez az 
osztály 32 fővel. A találkozón többen már nem 
vehettek részt: felső tagozatos osztályfőnökünk 
Horváth Endre tanár bácsi és három volt tanárunk: 
Danyiné Mátyus Mária, Dósa László és Kocsis Lajos 
sajnos már elhunytak. Két volt osztálytársunk is már 
tragikusan fiatalon maghalt: Szvoboda Laci és Szabó 
Jóska. Volt tanárainkra és két volt osztálytársunkra 
gondolva az iskola falán lévő emléktáblán elhelyeztük 
a megemlékezés  koszorúját…  
Öröm volt látni, hogy az eltelt hosszú évek ellenére milyen 
sokan tudtak eljönni. Megtiszteltetés volt számunkra hogy 
volt tanáraink is szép számmal velünk voltak. Első-
második osztályos tanítónőnk Pataki Györgyné Erzsike 
néni, szaktanáraink: Csetényi Mihályné Amálka néni, 
Pataki György, és Csetényi Mihály tanár bácsik. 
Szintén velünk volt Nagy Ferencné Julika néni, aki 3.-4. 
osztályos tanítónőnk volt. Az „osztályfőnöki” teendőket Ő 

látta el, ő tartott névsorolvasást. A volt osztályunkból 
tizenketten meséltük el dióhéjban életünk elmúlt 30 évét. 
Természetesen a „hiányzókról” is ki-ki elmondta, amit 
tud, amit hallott felőle. 
A ballagás óta elmúlt nagy idő meglátszik volt fiatal 

iskolánkon is.- Ez az iskola nekünk még 
valóban új volt, hiszen csak az utolsó másfél 
évet jártuk ki itt. A többit még a régi iskolai 
épületekben. - 
Az intézmény az évtizedek alatt patinássá érett, 
az udvari kis fácskák óriásokká terebélyesedtek 
azóta. 
Az osztálytermi beszélgetés után a 
kultúrházban egy kellemes bál és vacsora 
keretében folytattuk az osztálytalálkozónkat, 
amit az iskolai szülői munkaközösség 
szervezett. 
A bál alkalmat biztosított arra is, hogy az iskola 
volt tanárait is köszöntsük, hiszen a bál nekik is 
szólt.  
Köszönet mindazoknak, akik mindezt 

megszervezték. Külön köszönöm volt osztálytársainknak, 
Dobákné Deák Évinek, Kovács Istvánné Négyesi Gizinek, 
Váradiné Pálinkás Erzsikének a szervezőmunkát. Azt, 
hogy igyekeztek mindenkit felkutatni, értesíteni és 
meghívni. 
Remélem sokszor fogunk még újra találkozni, de 30 év 
múlva mindenképpen! 

Varjasi László
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ISKOLAI HÍREK 
Ismét egy jelentős, kiemelkedő 
eseményhez érkeztünk iskolai 
életünkben, amely felejthetetlen 
állomás lesz úgy gondolom 
különösen az első és a nyolcadik 
osztályosok számára. A legkisebbek 
kezükbe vették első iskolai 
bizonyítványukat, a megérdemelt 
oklevelet, vagy jutalom könyvet, a 
legidősebbek pedig utoljára álltak 
együtt és már örökre  elvitték 
iskolánkból bizonyítványaikat.  
A 2009-2010- es tanévben a 8 
osztályba év végén 162 tanuló járt az 
iskolába, 18 gyerekkel kevesebb mint 
tavaly ilyenkor. 2 napközis és 1 
tanulószobai csoportot működtettünk. 
A napi oktató-nevelő munkát 13 
pedagógus látta el. Munkánkat1 
pedagógiai asszisztens, 1 iskolatitkár 4 
takarító és 2 karbantartó segítette, akik 
közül négyen közhasznú 
foglalkoztatottként dolgoztak.  
A sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók ellátását érintő változások 
alapján megszerveztük a kötelező 
ellátásokat.  
Az ötödik és hatodik évfolyamon   
végeztük a nem szakrendszerű oktatást. 
A nem szakrendszerű oktatás 
keretében folyt a  kulcskompetenciák 
megalapozása, megszilárdítása, a 
tanulók egyénhez igazodó 
fejlesztése.Tovább folytattuk az 
integrációs nevelést-oktatást, melyben 
75 tanuló vett részt, a közösség 46,3% -
a.Az órákat a nevelők zömmel az új 
módszerek szerint differenciálással, 
kooperatív technikák alkalmazásával 
tartották, az egyéni  fejlesztést szem 
előtt tartva. Az integrációs nevelés 
keretén belül múzeumlátogatásokat, 
kirándulásokat, mozi és 
színházlátogatásokat, úszásoktatást 
szerveztünk. Tovább erősítettük a 
kapcsolatot a szülői házzal a szülői 
értekezletek , a szülőknek szervezett 
előadás szervezésével, a három 
havonta tartott egyéni értékelésekkel és 
a 76 alkalommal tett 
családlátogatásokkal. 
Márciusban regionális szakmai napot 
tartottunk az iskolánkban is, ahová 
több száz kilométerről is ellátogattak 
hozzánk, hogy betekintést nyerjenek az 
iskolánkban folyó integrációs 
nevelésbe. Köszönetemet fejezem ki 
minden kollégámnak a sok plusz 
feladat elvégzéséért. 

Részt vettünk a megújult Útravaló 
Ösztöndíj programban 5 gyermek 
mentorálásával. 
A mindennapos testedzés keretében az 
első hat évfolyamon a tánciskola 
működött. Tovább folytatódott a 
zongora, furulya és a gitártanítás is a 
zeneiskola szervezésében.  
Ezek mellett 4 /angol, rajz, sakk és a 
DSK/ térítésmentes szakkörben 
folytattunk tehetséggondozást, és 
átlagosan osztályonként heti 2 órában 
felzárkóztatást. 
A lehetőségekhez mérten igyekeztünk, 
hogy a tehetséges tanulók megkapják 
azt a többet, ami segíti 
kibontakozásukat. 
Elvégeztük e tanévben is azokat a 
feladatokat, amit a tanévre célul 
tűztünk ki magunknak a szervezett 
rendezvényeink (a társuláson belüli 
iskolákban megrendezett komplex 
tanulmányi, kulturális és sport 
versenyek, önkormányzati és iskolai 
ünnepségek, műsoros est, nyílt-nap, 
március 15-i szavalóverseny, madarak 
és fák napja, gyermeknap) a gyerekek 
fejődését szolgálták. 
A tanulmányi munkához, annak 
eredményességéhez visszatérve 
állíthatom, hogy eredményes tanévet 
zárunk. A tavalyi iskolai tanulmányi 
átlag 7 századdal emelkedett. Mégsem  
lehetünk elégedettek, mert 5 család 
elfogadhatatlan hozzáállása miatt, még 
mindig volt 5  tanuló, aki 250 óránál 
többet mulasztott, illeve nem járt 
rendszeresen iskolába, de ez a szám  a 
tavalyi évhez képest éppen a felére 
csökkent. A rendszeres  iskolába 
járásra 27 alkalommal küldtek ki 
felszólítást az osztályfőnökök. 
A 3. 7. és 5. osztályban még mindig 
magas az igazolatlanul mulasztott 
napok száma 205 , 164 és 160. A 
második osztályban nem mulasztottak 
igazolatlanul a tanulók. 
A sok hiányzás okozza az év végi 
elégtelen osztályzatokat is. Aki nagyon 
sokat mulaszt lemarad a 
magyarázatokról, otthon sem tanul, 
nem tud teljesíteni. Az alsó tagozatban 
3 tanuló ismétli meg az évfolyamot, 3 
tanuló javító, illetve osztályozó vizsgát 
tehet. A felső tagozaton 8 tanuló nem 
teljesítette a követelményeket egy vagy 
két tantárgyból, 9 tanulónak 3 vagy 
több tantárgyból kell javító vizsgát 
tennie augusztusban. Számomra 

nagyon szomorú dolog, hogy az előbb 
sorolt tanulók közül 3 nyolcadik 
osztályos tanuló, aki nem küzdött  
azért , hogy általános iskolai 
végzettséget szerezzen.Amennyiben 
betöltötték 16. évüket szeptembertől 
nem engedélyezzük, hogy iskolánkban 
folytassák tanulmányaikat. 
Pedagógusaink igen sokat tettek azért, 
hogy a jók még jobbak, és a 
gyengébbek is jobbak legyenek. Ezt, és 
így fogjuk tenni ezután is, – de ehhez 
szükséges a gyermekek szorgalma, 
tanulni akarása is. 
A bizonyítványok eredményei a 
követelmények teljesítését mutatják. A 
bizonyítványnak tétje van. 
Segítségével lehet jelentkezni a 
középfokú  intézményekbe. 
Szerencsére napjainkban már egyre 
nagyobb a tétje.Nem biztos, hogy a 
választott iskolába sikerül bejutni, az 
eképzelt célokhoz közelebb kerülni 
gyenge eredménnyel. 
Nyolcadikosaink továbbtanulási 
eredménye. 12  tanulót vettek fel az 
első, 3 tanulót a második, 3 tanulót a 
harmadik helyen megjelölt középfokú 
intézménybe.  
A jók közül soknak kiváló lett az 
eredménye. Ebből is látszik, hogy nem 
lehetetlen a kitűnő bizonyítvány 
elérése, a kiváló teljesítmény! Ami 
nekik sikerült, sikerülhet másoknak is. 
Ők büszkén vehették át 
bizonyítványukat. A negyedik 
osztálytól értékelünk érdemjeggyel. 
Kitűnő bizonyítványa a 4. a 7. a 
8.osztályból egy-egy tanulónak lett. 
Ők könyvjutalomban és elismerő 
oklevélben részesültek. 
A tanulóink igen sokféle terület, 
tantárgy versenyein vettek részt, 
iskolai, kistérségi, megyei,országos 
szinten.Az első osztályosaink az 
iskolánkban rendezett szivárvány 
vetélkedőn nyitogatták szárnyaikat a 
versengés megmérettetésében.  
Alsó tagozaton a Jonathán könyvmoly 
képző levelezős versenyen a 2. 
osztályból 4 fő vett részt. 
A társulásunk iskoláiban két jelentős 
szavaló versenyt rendezünk kistérségi 
szinten márc.15-én Csépán, a Költészet 
napja tiszteletére Tiszakürtön. Három 
tanulónk ért el első helyezést . 
A két iskola között rendeztük meg alsó 
és felső tagozaton  is a komplex 
tanulmányi versenyt első alkalommal a 
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csépai Petőfi Sándor Általános 
Iskolában.A verseny magába foglalta a 
tantárgyi ismereteket, de lehetőséget 
teremtett a különböző képességek 
megmutatására is.Iskolánk csapatai 
igen jól szerepeltek.Minden csapatunk
 1. vagy 2. helyezett lett. 
Felső tagozaton a Délibábos  ég alatt 
megyei természetismereti, a Herman 
Ottó megyei természettudományi, az 
internetes E-misszió 
természettudományi, angol, történelem 
országos versenyen vettek részt 
tanulóink.Az eredményesen szereplő 
tanulók könyv jutalomban részesültek. 
A házi matematikai versenyen a felső 
tagozatos tanulók vettek részt.  
Több olyan tanuló van iskolánkban, 
aki nemcsak a tanulásban, hanem a 
sportban is, vagy csak a sportban ért el 
kiemelkedő vagy jó eredményt. 
Részt vettünk: 
Ügyesség, bátorság játékos 
sportversenyen  Tiszakürtön,  
Kürtkerülő duatlonon,  
Toldi kondin,  
Kosárlabda Diákolimpián,  
MGYLSZ-Labdarúgó tornán,  
Fuss az egészségedért Tiszakürtön 
megrendezett futóversenyen,  
II. Hármas-Körös –Gáti futáson, 
Biztonságosan két keréken kerékpáros 
közlekedési versenyen.  
Iskolánkban hagyomány a sakk oktatás 
és versenyeztetés.  
A 2009/10-es tanévben 14 alkalommal 
vett részt iskolánk csapata meghívásos 

versenyen. Kunszentmártonban három, 
Kecskeméten, Abonyban, és 
Tiszakürtön két alkalommal, egyszer  
Szolnokon, Újszászon, Jászberényben, 
Szentesen.  
A Tiszazug Kupa versenyünket 28. 
alkalommal rendeztük meg, itthon 
tartva a kupát.  
A megyei diákolimpián I.-II. 
korcsoportos lány csapatunk 2.; III.-IV. 
korcsoportos lány csapatunk 3.; a III.-
IV. korcsoportos fiúk 4.; és az egyéni 
versenyben induló, I.-IV. korcsoportos 
sakkozók 4.helyezést értek el. 
Összesített eredményekben jobban 
szerepeltek,mint tavaly. 
Első helyezés 20, Második helyezés17, 
Harmadik helyezés 22  
A sakkozók tudása sokat javult. 
A sakkozók támogatói, akiknek 
köszönjük a felajánlásaikat és 
személyes segítésüket: 
Almádi Emil vállalkozó 
CsépaTiszaföldvár 
Fialka György Polgármester 
Dobai Attila vállalkozó Csépa 
Kómár Károly Csépa SE 
Kecskés Istvánné Kunszentmárton és 
vidéke Takarékszövetkezet 
Dr Nagy Zoltán Főnix Kecskemét 
Marsinszky Zoltán az utazásokat 
segítette. 
A sakkozást segítő szülőket, az 
Iskolavezetést a feltételek 
biztosításáért. 
Ebben az évben a Fialka György által 
17 éve alapított vándorkupát Berényi 

Róbert 8. osztályos tanuló nyerte, aki a 
ballagási ünnepségen vette át. 
Magatartási versenyt hirdettünk év 
elején az osztályok között. Alsó 
tagozaton a 3., felső tagozaton a 
8.osztály lett a győztes. 
Kistérségi szervezésben pedagógus 
napon tanítókat, tanárokat tüntettek ki 
eredményes nevelő-oktató 
munkájukért.  Iskolánkból Kuti 
Gáborné és Otrosinka Ferencné tanítók 
kapták meg az elismerő oklevelet.  
A szülői házzal a kapcsolatunk 
erősödött. További együttműködésre 
törekszünk a tanulók érdekében. Az 
elmúlt  két évben bevezetett szülői 
fórumokat szervezzük tovább 
szakemberek segítségével. A témát az 
Önök igényei szerint választjuk. Azt 
várjuk, hogy minél többen vegyenek 
részt az előadásokon. 
Szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy köszönetet mondjak a 
fenntartónknak, Csépa Község 
Önkormányzatának, a kedves 
szülőknek, és mindenkinek, aki 
szellemi és anyagi támogatásával 
segítette nevelő-oktató munkánkat. 
Szép nyarat, jó pihenést, tartalmas 
szünidőt kívánok mindenkinek! 
Kérem a kedves szülőket, felnőtteket 
és minden gyermeket, hogy kerülje a 
nyár veszélyeit!  

Turóné Guba Anna 
igazgató

 
 
Május és június hónap minden évben az év végi hajrá 
időszaka iskolánkban. Témazáró dolgozatok, javítási 
lehetőség, osztályzatok zárása követi egymást. Mindezek 
mellett számos program is lázas izgalomba hozta 
diákjainkat, pedagógusainkat. 
Május elején minden osztály osztálykeretben ünnepelte az 
anyák napját. Műsorukkal megható pillanatokat szereztek 
édesanyáknak, nagymamáknak, keresztanyáknak egyaránt.  
Május 15-én került sor az osztálytalálkozókkal 
egybekötött SZMK bálra. Kora délután az iskolában 
találkoztak a rég nem látott diáktársak. Este a Művelődési 
Házban vacsorával egybekötött bálon szórakozhattak a 
vendégek. Jó hangulatban, sok rég nem látott ismerős 
beszélgetett, mulatott hajnalig. A bál bevétele 151.125 Ft. 
Köszönjük munkáját az Önkormányzati Konyhának, és a 
Szülői Munkaközösség minden tagjának! 
Május 26-án országos kompetenciamérést írtak iskolánk 4. 
6. és 8. osztályos tanulói. A mérés eredményeit majd a 
2011-es év elején a megfelelő honlapon minden szülő 
személyesen megnézheti.  

Ugyanezen a napon 16 órától gitár vizsga volt a 
Művelődési Házban. Remekül felkészült, ügyes 
gyerekeket láthattak a megjelent szülők. Gratulálunk Cseh 
András felkészítő tanár bácsinak. 
Szintén ezen a napon 18 órától az iskola tornatermében a 
táncot tanuló gyerekek vizsgáztak. Sok szülő volt kíváncsi 
szereplésükre. 
Június 1-én 8. osztályosaink szóbeli vizsgán mutatták meg 
tudásukat. Mindenki próbált képességeinek megfelelően 
teljesíteni. Sajnos elégtelen osztályzatok is születtek, de 
többen is voltak akik kimagaslóan teljesítettek. 
Június 2-án a Madarak és fák napját, valamint a 
Gyermeknapot egybevontan tartottuk meg iskolánkban. A 
felső tagozatosok délelőtt érdekes csapat és sor versenyen 
vetélkedtek, míg az alsósok kézműves tevékenységeket 
végeztek. Ebéd után az alsós csoportok versenyeztek a 
tornateremben, a felsős osztályok pedig a Madarak és fák 
napjához kapcsolódó elméleti feladatokat oldottak meg. A 
délelőtt folyamán a leendő első osztályosok is 
meglátogatták rendezvényünket. Minden tanuló pólót 
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kapott, melyen az iskola neve és képe látható. A pólókat 
Bugyi Zoltán készítette. 
Június 4-én Kistérségi pedagógus nap volt a 
kunszentmártoni sportcsarnokban. Kollégáink közül Kuti 
Gáborné és Otrosinka Ferencné kapott munkájáért 
kistérségi elismerő oklevelet. Ezúton is gratulálunk nekik. 
Azok a gyerekek, akiknek kedve volt június 5 és 6-án 
Nagy Feri bácsiék tanyáján tölthettek két napot. A tanya 
körül röpizhettek, focizhattak. A lányok főztek, 
hullahoppoztak, homokoztak. Mindenki remekül feltalálta 
magát. Nagyon köszönjük Julika néninek és Feri bácsinak 
a lehetőséget, a CSIBÉKNEK a segítséget. Reméljük 
jövőre is megyünk. 
Június 7-én 46. alkalommal rendeztük meg, Csetényi Misi 
bácsi pártfogásában a házi matematika versenyt. Az első 
három helyezett a ballagáson és az évzárón vehette át a 
jutalomkönyvet. 
Helyezések: 

5. osztály 1. Pillár Richárd, 2. Radics Arnold, 3. Halmai 
Zsolt 
6. osztály 1. Cseh József, 2. Marsinszky Zoltán, 3. Kiss 
Alexandra 
7. osztály 1. Túri Bence, 2. Makula Annabella, 3. 
Harangozó Klaudia 
8. osztály 1. Pillár Balázs, 2. Multyán Richárd, 3. Horváth 
Varga Zsolt 
Június 10-én a csépai Önkormányzati Konyhán az 
intézményfenntartó társulás tartotta pedagógus napját. Az 
iskolás gyerekeink műsorral készültek, majd egy igazán 
kellemes vacsora keretében beszélgetéssel folytatódott a 
késő délután. Köszönjük az Önkormányzat elismerő 
támogatását. 
Június 12-én a ballagás, 17-én pedig az évzáróval fejezte 
be iskolánk a 2009-2010-es tanévet. Mindenkinek jó 
pihenést és kellemes vakációt! 

Mészáros Mária 
tagintézmény-vezető

 
 

Ballag már a vén diák…  
„Útjaink százfelé válnak, 
De szívünk egy célért dobog, 
Nekivágunk a küzdelmes mának, 
És épít karunk egy szebb holnapot." 
(Arany János) 

2002 - 2010 

Turóné Guba Anna Kovácsné Németh Mária Mészáros Mária 
igazgató osztályfőnök tagintézmény-vezető 
 
Berényi Róbert 
Beri Norbert 
Czinka Róbert 
Deák Kristóf 
Gyóllai Márk 
Hérán Viktor 

Horváth Adrien 
Horváth Varga Zsolt 
Lantos Viktória Zsanett 
Molnár Róbert 
Multyán Richárd 
Négyesi Nikoletta 

Pillár Balázs 
Radics Mária 
Rostás Mariann Noémi 
Szalai Nikolett 
Tóth Vivien Stella 
Zámbó Nikolett 

 
 „Van egy ország, van egy ház, 
ahol élt rég, nagyapád. 
Nem volt írott, rajzolt határ, 
ez az ország, a te hazád.”  
(Kormorán) 
A tanulókat az iskola tanóráin 
tantárgyi ismeretekre oktatjuk. Azon 
túl a nevelés-oktatás kiterjed a falu, a 
környező táj, az ország egy-egy 
szegletének megismertetésére, hazánk 
értékeinek felismerésére, azok 
megőrzésére, megtartására. A 
legfontosabb azonban a lakóhely 
megismerése, természeti értékeinek 
megbecsülése, megóvása. 
Az általános iskola tanulóinak, így a 
ballagó 8. osztályosoknak természetes 
az a környezet, amelyben a tanítási 
napokat töltik. A ballagási 

ünnepségen megjelent szülők, 
rokonok, vendégek közül bizonyára 
sokan elcsodálkoztak azon, hogy az 
egykor talán éppen az általuk 
telepített fák, növények mekkorára 
nőttek. A hűs lombú fák alatt 
nézhették a ballagókat, lehettek 
részesei egy kedves ünnepségnek. Az 
épületet mára egy csodálatos park 
veszi körül. A betonozott belső udvart 
az óriási platánok árnyéka teszi 
kellemessé. 
A keletre néző osztálytermeket is a 
magasba nyúló fák lombja teszi 
elviselhetővé a kánikulában. Az itt 
töltött 25 tanév alatt többszöri 
telepítést éltem meg, de a két betonfal 
közé ültetett fák a nyári hőségben 
kiszáradtak a locsolás ellenére. Az 

egyik, az ideihez hasonló esős nyár 
mentette meg végül a fákat, maradtak 
meg, tanárok és diákok örömére. 
A szép környezet megalapozásának, 
kialakításának érdeme Dósa László 
egykori igazgató úré. Ismereteim 
szerint az iskola megépítését 
követően fontosnak tartotta a 
parkosítási terv végrehajtását. 
Diákok, szülők és tanárok munkája 
van benne. Ennek köszönhető, hogy 
30 évesnél öregebb fenyősor vezet a 
bejárathoz, cserjék, díszfák állnak az 
előkertben, a parkolót is fák övezik. 
A növényzet gazdagításának, a 
környezet szépítésének igénye tovább 
él. 
Mint osztályfőnök, az elmúlt 4 évben 
ebből az iskolai környezetből 
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indultam kirándulni tanítványaimmal. 
Kerékpároztunk a Tisza, a Holt-Tisza 
mentén. Vonatoztunk Kecskemétre, 
Szegedre, városnézésre, múzeumok 
látogatására. Egerben, Aggteleken 
jártunk, a következő évben 
Szentendrétől Visegrádon, Drégelyen 
át Hollókőig jutottunk el. A 8. tanév 
kirándulás programját, menetrendjét 
tanár - diák szervezésben valósítottuk 
meg. Sikeresnek mondhatom. A 

diákok így megtudták, hogy Szeged 
híres város, sok, érdekes látnivalóval. 
Mindez a szülők anyagi áldozata 
jóvoltából valósulhatott meg. 
A most elballagott diákok az 
osztályközösségen kívül az egész 
tanulóifjúsággal együtt budapesti 
színházlátogatásokon, múzeumi 
programokon vettek részt az évek 
során. Remélem, az ország más 
vidékén látottak megtanították a 

gyerekeket arra, hogy a saját 
lakóhelyük környezetében is 
felismerjék a természeti szépségeket, 
a tárgyi és szellemi értékeket! 
Kívánom, hogy - bármerre vezesse a 
sors életüket - a szüleikhez, az 
otthonukhoz mindig visszatérjenek! 

Kovácsné Németh Mária 
osztályfőnök

EGYHÁZI HÍREK 
Papi lelkigyakorlat Rómában 
2009. június 19-én hirdette meg a 
Szentatya, XVI. Benedek pápa a 
papság évét. Ezen egy év alatt igen 
sok támadás is érte az egyházat, 
vezetőket, papokat egyaránt.  
Idézném a Szentatya levelének 
sorait, amelyet erre az alkalomra írt 
1 évvel ezelőtt a világ minden 
papjához: „Jézus Szent Szívének 
közelgő ünnepén, 2009. június 19-
én, pénteken – a hagyományosan a 
papság megszentelődéséért végzett 
imának szentelt napon szándékozom 
megnyitni a „papság évét” Vianney 
Szent János, a plébánosok 
védőszentje égi születésnapjának 
150. évfordulója alkalmából. Ez az 
év, amelynek célja, hogy elősegítse 
minden pap belső megújulásra való 
törekvését annak érdekében, hogy 
erőteljesebben és határozottabban 
tegyenek tanúságot az 
Evangéliumról a mai világban, 
ugyanezen az ünnepen zárul 2010-
ben. „A papság Jézus szívének 
szeretete”, mondta gyakran a 
szentéletű ars-i plébános. Ez a 
megható kifejezés mindenekelőtt 
segít minket abban, hogy szeretettel 
és hálával idézzük fel, milyen óriási 
ajándékot jelentenek a papok, nem 
csak az egyháznak, hanem magának 
az emberiségnek. Mindazokra a 
papokra gondolok, akik szerényen 
mindennap jelenlévővé teszik 
Krisztus szavait és tetteit a hívőknek 
és az egész világnak, miközben 
törekszenek eggyé válni az Úrral 
gondolataikban és szándékaikban, 
érzéseikben és egész 
életstílusukban. Hogy ne adóznék 
tisztelettel apostoli munkájuknak, 
fáradhatatlan és rejtett 

szolgálatuknak, egyetemességre 
irányuló emberszeretetüknek? S 
hogy ne beszélnék sok pap bátor 
hűségéről, akik akár nehézségek és 
meg nem értés közepette is 
hűségesek maradnak hivatásukhoz 
„Krisztus barátaiként”, aki hívta, 
kiválasztotta és küldte őket?” 
Június 8-án, kedden több 
paptársammal és egy 
örökfogadalmas nővérrel együtt este 
10 órakor szálltunk fel 
Olaszországba induló 
repülőgépünkre. Az éjszakai 
órákban érkeztünk meg római 
szállásunkra. Reggel 9 órakor a 
falakon kívüli Szent Pál bazilikában 
hallgathattuk meg az első 
elmélkedést, amelyet Joachim 
Meisner bíboros, kölni érsek 
vezetett a megtérésről és a 
misszióról. Elmélkedését követően 
Claudio Hummes bíboros, a Papi 
Kongregáció prefektusa mutatott be 
szentmisét, ahol 6000 pappal 
koncelebrált együtt. Homíliájában 
kifejtette, hogy ezen év célja az 
volt, hogy a papok még jobban 
elkötelezzék magukat a belső 
megújulásra, ezáltal erőteljesebben 
tanúskodjanak az evangéliumról a 
mai társadalmakban.  
Szerdán délután a vatikáni VI. Pál 
teremben Tarsicio Bertone bíboros, 
vatikáni államtitkár szólt az 
összejövetel résztvevőihez. A 
találkozót a Fokoláre és a 
Schönstatt mozgalom, valamint a 
Karizmatikus Megújulás és más 
egyházi szervek hívták egybe. 
Magyarországról is jelen voltak a 
lelkiségi mozgalmak képviselői. 
Csütörtökön délelőtt a Szent Pál 
bazilikában hallhattunk elmélkedést 

„ A Cenakulum: Máriával együtt, 
testvéri közösségben hívjuk a 
Szentlelket” témában, majd ezt 
követően szentmise volt és 
Szentségimádás.  
Június 10-én, csütörtökön este fél 9-
kor kezdődött a Szent Péter téren az 
az imavirrasztás, amelynek első 
részét a Kléruskongregáció 
munkatársai vezették. A Szentatya 
fél 10-kor érkezett a térre; majd 
Hummes bíboros, a 
Kléruskongregáció prefektusának 
üdvözlő szavai után imát mondott. 
Az imavirrasztáson a Szentatya öt 
pap kérdésére válaszolt. A 
Miatyánk eléneklése után 
körmenetben hordozták körül a 
téren az Oltáriszentséget. Csöndes 
adoráció és a pápai áldás után a 
Salve Regina eléneklésével zárult a 
csütörtöki imavirrasztás. 
Június 11-én, pénteken, Jézus Szíve 
ünnepén került sor arra a 
szentmisére, amelyen Rómában 
még soha nem látott számban 
koncelebráltak a papok: számuk 15 
ezerre tehető. Mintegy négyszáz 
diakónus és pap végezte az 
áldoztatás szertartását. XVI. 
Benedek homíliája után 
megújítottuk a szenteléskor tett 
fogadalmainkat. Néhány gondolata 
a Szentatya szentbeszédéből: 
„Isten, mint jó pásztor, személyesen 
gondoskodik az egyénekről és az 
egész emberiségről. A világ vallásai 
mindig is felismerték, hogy végső 
elemzésben csak egyetlen Isten 
létezik. Látszólag azonban ez a 
távoli Isten más hatalmak és erők 
sorsára, más istenségekre hagyta a 
világot. Nem jelentett veszélyt, de 
segítséget sem nyújtott. Ezért nem 
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volt szükséges, hogy foglalkozzanak 
vele. Furcsa módon ez a gondolat a 
felvilágosodás korában ismét 
felmerült. Sokan nem is vágytak 
arra, hogy Isten törődjön az általa 
teremtett világgal. Azonban ahol 
Isten gondoskodását és szeretetét 
zavarónak érzik, ott az emberi 
természet a visszájára fordul. Az 
evangélium Istene azonban ismer 
engem és törődik velem – folytatta 
elmélkedését a Szentatya. Isten azt 

akarja, hogy a papok osztozzanak 
vele az emberek iránti 
gondoskodásában. „Én vagyok a jó 
pásztor, ismerem enyéimet és 
enyéim ismernek engem” (Jn 10, 
14) – olvassuk János 
evangéliumában. „Ismerni” a 
Szentírásban azt is jelenti, hogy 
közel állunk valakihez, szeretjük őt. 
A papok feladata, hogy 
„megismerjék” az embereket, 
Istenből kiindulva és Isten 

távlatában velük együtt haladjanak 
az Istennel való barátság útján.” 

A pápa a szentmisén az arsi 
plébános kelyhét használta. A 
szertartás végén, a pápai áldás előtt, 
a Szentatya ismételten a Szűzanya 
oltalmába ajánlotta a papokat. A 
Szent Péter-bazilika középső 
erkélyén Vianney Szent Jánost 
ábrázoló kép volt látható.

  

Egyházközségünk júliusi és augusztusi eseményei 
 
- Július 25-én, vasárnap de. 10 órakor kezdődik a Csépai Szent Jakab Templom búcsúünnepe. Az ünnepi szentmisét 
és a körmenetet Kéri Vencel tiszaalpári plébános úr vezeti. 
- Augusztus 20-án, (pénteken) Szent István király ünnepén de. 9 órakor kezdődik a szentmise.  
Plébániánk nevében szeretettel hívunk és várunk mindenkit programjaira! 
Mindenkinek áldott szép nyarat, jó pihenést kívánok!  

Lengyel Zsolt  
plébános  

 
ANYAKÖNYVI 

HÍREK 
A CSIPKEVERÉS A KEDVENC IDŐTÖLTÉSEM  

 

Házasságkötés: - 
 

Születés:. 
Beri István és Kolompár 
Genovéva gyermeke:Milán 
 
 
 

 

Halálozás: 

Velő Jánosné 

szül. Varga Margit 

Szvoboda Mihályné 

szül. Szilágyi Mária 

Kiss József Jánosné 

szül. Szira Ilona 
 

A csipkeverést 15 évvel ezelőtt Pagonyi 
Erzsébettől tanultam a Csépai Plébánián. 
Korábban nem ismertem ezt a 
csipkekészítési technikát, a kézimunkák 
közül csupán makramé készítéssel 
foglalkoztam. 
Az évek során lakóhelyem környékén és 
országszerte sok csipkés barátra tettem 
szert, akikkel rendszeresen összejártunk, 
hogy megosszuk egymással 
tapasztalatainkat. 
Tagja vagyok a Magyar Csipkekészítők 
Egyesületének, a Duna-Tisza közi 
Népművészeti Egyesületnek, amely 
évente szervez alkotótáborokat és 
kiállításokat a népművészet különböző 
ágaiban, így a vertcsipkében is. Ezeken a 
szakmai továbbképzéseken magasan 
kvalifikált magyar és nemzetközi 
szakemberek tartanak előadásokat, 
szakmai bemutatókat, valamint 
nyújtanak ismereteket a szakágban zajló 
eseményekről. 
A világhírű kiskunhalasi Csipkeház teret 
ad minden év tavaszán egy Nemzetközi 
Csipkekiállításnak. A halasi 
csipkekiállítások alkalmával egy-egy 
meghívott ország mutatja be jellegzetes 
csipkéit. Ugyanekkor pályázatot is 
hirdetnek egy adott témára, amelyre több 
száz pályázó küldi el munkáját a világ 
minden tájáról. A  
 

zsűri által legjobbnak ítélt csipkékből 
szintén kiállítást rendeznek, és katalógus 
készül ezekről a munkákról. 
Kiskunhalason az I. Nemzetközi 
Kiállítást 1999-ben rendezték „Hunnia 
Virágai” címmel. Erre a kiállításra a 
„Gyermekláncfű” csipkémmel 
pályáztam és az 5. helyezést értem el. 
Ezáltal kiérdemeltem, hogy a következő 
évben Belgiumban (Brugge) is kiállítsák 
a munkámat, továbbá személyesen részt 
vettem a bruggei kiállításon, ahol 
elismerő oklevelet kaptam. 
Kiskunhalason éveken át szerepeltek 
munkáim a meghirdetett 
csipkekiállításokon. Címeres keszkenő 
2001, „Jegykendők, zsebkendők, 
keszkenők” pályázat; Húsvéti képeslap 
2002, „Csipketerv” pályázat; Mézes 
csipke 2003, „Természet” pályázat; 
Táncoló hópelyhek 2005, „Tánc” 
pályázat 
Eleinte nagy-nagy lelkesedéssel, sok 
időráfordítással műveltem a 
csipkeverést. Jelenleg munkahelyi 
elfoglaltságom, családi teendőim miatt 
egyre kevesebb időt szentelhetek e 
lélekemelő, szépséget nyújtó hobbimnak. 
Remélem a jövőben majd ismét több időt 
tudok a csipkeverésnek szentelni. 

Dr. Obernáné Berkes Anna 
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27 ÉV A CSÉPAI KONYHÁN 

Tisztelt Zarnócz Lászlóné (Ilonka)! Hölgyeim! Uraim! 
Kedves Vendégek! 
Ma egy hosszú munkában eltöltött életút azon állomásához 
érkeztünk, mikor ünnepeltünk Ilonka aktív pályafutásának 
végén 45 éves munkaviszony után megkezdi az aktív 
pihenést a jól megérdemelt nyugdíjas éveket. 
Közhelynek számít, amit ilyenkor mondani szoktunk, hogy 
„de jó lenne ezt az időt megérni”! Amikor pedig eljön, 
könnyes szemmel állunk egymás előtt hogy ma itt van… - 
Ünnepeltünkhöz fűződő kapcsolatom kettős: 
- élete párja révén több évtizedes baráti, 
- munkavállalóként pedig munkatársi. 
Nehéz helyzetben vagyok, ha nagyon röviden szeretném 
mindazt összefoglalni ami ezen 45 év alatt – ebből 27 év 
közszolgálatban eltelt-, de talán: - „A munkában nincs 
lehetetlen” – mondat a legjellemzőbb. 
Külön értéke ezen életútnak, hogy nem fiatalon, a szakmát 
folyamatosan tanulva autódidakta módon képezte magát, 
vizsgázott szakácsnőként vette át a stafétát. 
Számomra különös öröm, hogy jelen van az előd – a mester – 
akitől oly sokat tanult, s jelen van az utód, akinek át tudta 
adni mindazt, amelyet évek alatt tudást és gyakorlatot 
összegyűjtött. 
Újra- meg újra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mi 
emberek gyakran belefeledkezünk a hétköznapok 

egymásutániságába, de időről időre meg kell állni egy 
pillanatra, s ki kell mondani, hogy kívül állók, vidékiek 
számára a csépai konyha: - FOGALOM! Miért is?, mert 
nincs lehetetlen. Ez a mai nap is / és persze van ilyen több is/ 
bizonyítja, hogy értékes emberek lakják ezt a kis települést, 
csak kell tudnunk helyén kezelni ezen értékeket. 
Ilona és a vele dolgozó kis csapat országos hírűvé tette ezt a 
konyhát. A vendégeink számára FOGALOMMÁ vált a 
csépai konyha. Mérce az utókor számára, s a léc igen 
magasan van! Önkormányzatunk képviselő testülete értékeli 
és értékelte is áldozatos munkáját. Időnként anyagiakban 
szerényen, időnként erkölcsiekben ismerte el ténykedését. 
Képviselő testületünk szakmai elismerésként 
„FŐSZAKÁCSI” címet, több évtizedes munkájáért „CSÉPA 
KÖZSÉGÉRT”plakett, kitüntetést adományozott. 
Magam és a település valamennyi lakója nevében ismételten 
köszönetet mondok. Kívánom, hogy élete további éveit 
kedves családja körében békében, barátságban, jó 
egészségben töltse! Jöjjön bátran és emelt fővel közénk! 
Ossza meg velünk, ami ránk tartozik, s gondoljunk otthon is 
időnként egymásra, amikor a közzétett receptjeinek egyikét 
találjuk visszaköszönni étel formájában otthonaink 
konyhájának asztalán!  Köszönöm figyelmüket! 

Fialka György 
polgármester

 
Kedves Szakácsnőm! 
Most, hogy nyolc esztendő után 
búcsúzunk egymástól, kissé zavarban 
vagyok. Nem csak azért, mert az 
összegyűlt társaságban érzem a pillanat 
nagyságát, hanem azért is, mert 
különösen óvatosan és pontosan 
szeretnék fogalmazni. 
Amikor a konyhára kerültem, Te voltál, 
aki támaszom volt a sok újdonságban. 
Segítettél elindulni azon az úton, amit 
Te már jól ismertél. 
A közintézményekben való munka 
csapatmunka. Nagyon fontos, hogy a 
csapat jó legyen: meglegyen az 
összhang, mindenki szemvillanásokból 
értse egymást, tudja mit kell tennie. Ám 
a csapat nem csak a csapatszellemtől jó, 
hanem attól is, hogy a tagjai 
mindnyájan hivatott és avatott mesterei 
szakmájuknak. 
Hogy is mondja Márai? „Dolgozni nem 
lehet öncél. Dolgozni csak úgy 
érdemes, ha az ember inkább alkot 

valamit: egy pár cipőt, mesterien, úgy 
ahogy más nem tudja, vagy egy 
regényt, mesterien, úgy ahogy más nem 
tudja, vagy gyógyít, mesterien, mintha 
Isten súgta volna a titkot.” 
A szakácsnőm mesterien látta el a 
feladatát. Szakácsnak lenni márpedig 
nem kis feladat. Amit ebből a 
tudományból bemutattál – túlzás nélkül 
állíthatjuk – egyedülálló volt. A 
munkád során nem ismertél lehetetlent. 
Képes voltál éjszaka haza menni, és 
hajnalban kelni. 
Drága szakácsnőm! Most, hogy a 
fedélzetről leszállsz, úgy érzem magam, 
mint kapitány, akinek a legjobb 
vitorlásmesterétől kell megválnia. 
Olyan embertől, aki azokon a vad 
vizeken, amelyeken hajóztunk, 
pontosan ismerte a széljárást, s tudta, 
miként kell a szeleket vitorlájába fogni, 
hogy röpüljön a hajó. 
Nagyon hiányozni fogsz, de a hajónak 
mennie kell tovább. Te pedig a jól 

megérdemelt nyugdíjas éveidet kezded 
el. 
Kérlek, tarts meg minket jó 
emlékezetedben!  
Boldog, nyugodt nyugdíjas éveket 
kívánunk! 

Vesztergom Andrea: Megannyi év 

Szemed könnyes. Talán bánod, 
Hogy munkád a végéhez ért. 
Körülötted sok barátod, 
Mosolyogj! Ha másért nem, ezért. 

Megannyi év, itt ezen a helyen, 
Kezed nyomát őrzik a bútorok, 
S a célod, hogy mindig jobb legyen, 
A szorgalmaddal páros tegnapok. 

Lesz egy hely, mely mindig tiéd marad, 
Hol bármikor kedves szót találsz, 
S hol újra otthon érzed majd magad, 
Ha néha szíveddel visszavágysz. 

Maródiné Erdősi Katalin 
élelmezésvezető

 
Turóné Guba Anna a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója a diákok nevében köszönetét fejezte ki a finom ebédekért. 

A STAFÉTABOT, A FAKANÁL ÁTADATOTT 
Zarnócz Lászlóné, a csépai 
Önkormányzati Konyha főszakácsa 
nyugdíjba vonult 27 évi konyhán 
eltöltött munkaviszony után. A 
nyugdíjas éveihez hasznos 
elfoglaltságot és jó egészséget kívánok! 
A fakanalat, vagyis a konyha irányítását 
Lantos Krisztina szakácsnak adta át. 
A konyha élelmezésvezetője, Maródiné 
Erdősi Katalin a továbbiakban vele 

beszéli meg a teendőket, állítják össze a 
heti menüt. Maródiné 2002 óta egy 
tapasztalt szakács mellett tanult bele 
munkakörébe, most Ő lesz az 
iránymutató az új szakácsnak. 
Mindketten sokat köszönhetnek 
Zarnócz Lászlónénak, hálás szívvel 
köszönik a sok segítséget, amelyet 
számukra nyújtott. Sokat tanultak Tőle! 

- Mint élelmezésvezető, hogy tekintesz 
vissza az eltelt 8 évre? 
- Rengeteg változáson ment keresztül 
ez a munkaterület. Az adminisztráció 
sokrétűbb lett, az ellenőrző szervek 
köre bővült. Az ÁNTSZ az anyagszabat 
alapján, 10 napos bontásban vizsgálja a 
felhasználás körét, az előírt kalória-
alapján. A tápanyagértéknek 
korosztályonként kell megfelelnie. A 
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ellenőrzés az Állatvédelmi Hatóság 
részéről a legszigorúbb. Ezek mellett a 
tényleges ellenőrzés a fogyasztók 
köréből jön. Ezt az óvodástól, az 
iskolásokon keresztül az idős korúak, és 
a lakosság széles köre jelenti. 
- Hogyan lehet jót és jól főzni az adott 
normakeretből?- kérdezem tovább az 
élelmezésvezetőt. 
- Nagyon nehezen. Fontos, hogy a 
beszállítók árajánlataival, a kereslet-
kínálat tekintetében naprakész legyek. 
A legjobb minőséget, a legkedvezőbb 
áron igyekszem beszerezni, hogy a 
rendelkezésemre álló költségkeretet ne 
lépjem át. Részben önálló gazdálkodású 
intézménye vagyunk a csépai 
önkormányzatnak. Elszámolási 
kötelezettséggel felé tartozom. 
- Miben tervezel változtatást? 
- Továbbra is a normakeret a 
meghatározó, de a húsfélékben a sertés, 
a csirke és a pulykahús arányos 
felhasználását szeretném megvalósítani. 

Lantos Krisztina, az új szakács nagy 
izgalommal és lelkesedéssel vette át a 
konyha irányítását. 
- Milyen volt a kezdet? 
-20003-ban közmunkásként, mint 
konyhalány segédkeztem, majd 
ismerkedtem a főzés tudományával. A 

tanulóévek alatt Ica nénitől tanultam 
mindent. Apránként kóstoltam bele a 
titokba, az ételkészítés folyamatába. 
Békéscsabán, a KISOSZ szervezésében 
induló szakmunkásképzőt végeztem el, 
szakács lettem. Szakmai gyakorlaton 
több konyhán jártam, így van 
összehasonlítási alapom. A Csépai 
Önkormányzati Konyha jó színvonalú, 
korszerű, a követelményeknek 
megfelelő. 
Amikor konyhai dolgozó lettem 
felújított, korszerű és szép körülmények 
fogadtak. Azóta folytonos az átalakulás, 
a korszerűsítés. Az ételek előállításával, 
az élelmiszerkezeléssel kapcsolatos 
elvárások még szigorúbbak lettek, 
ezeknek kell megfelelni. 
- Hogyan jellemezné az akkor és most 
helyzetét? 
-2003-ban még az alumínium, ma a 
rozsdamentes edények, fazekak, 
lábosok, főzőüstök, előkészítő 
munkaasztalok biztosítják a higiénikus 
körülményeket. Az ételszállításra 
szolgáló edények hőtárolók, 
energiatakarékosak. 
- Mik a távlati célok? 
-A jelenlegi napi kb. 450 adag 
mennyiséget biztosítani kell. Igény 
szerint ezt növelni tudjuk. A főzéshez-
sütéshez szükséges eszközöket 

folyamatosan cserélni kell, hiszen 
idővel elhasználódnak, kopnak és 
elromlanak. A jelenlegi ütemezés 
szerint a sütők korszerűsítése a 
legfontosabb. A konyhai dolgozók 
létszámának megtartását, állandósítását 
szeretnénk. A konyha színvonalát 
igyekszünk megtartani, képességeink és 
lehetőségeink szerint javítani. A 
lakosság rendezvényekkel kapcsolatos 
étel - igényeit a továbbiakban is 
kielégítjük. 
Arra törekszünk, hogy az étkezők 
megelégedésére végezzük munkánkat! 
A konyha és ebédlőrész előtere a 
közelmúltban megújult. Tetőtérrel 
bővült. Az időjárás viszontagságai nem 
jelentenek problémát az ebédkiadásra 
várakozóknak, vagy az ebédlőbe érkező 
napközis gyerekeknek, vendégeknek. 
Mindketten úgy érzik, hogy munkájuk 
elvégzésében nagy segítséget kaptak a 
Polgármesteri Hivatal munkatársaitól. 
Köszönik Csépa Képviselő-
testületének, Polgármesterének, 
Jegyzőjének, beléjük vetett bizalmát és 
támogatását. 
Az új szakácsnak erőt és kitartást, a 
csapatnak jó együttműködést kívánok! 

Kovácsné Németh Mária

 
EGY KONCERT MARGÓJÁRA 

Május 29-én, szombaton este a 
művelődési házban a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Karnagyok 
Kamarakórusának jóvoltából (a 
Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával) népszerű 
filmslágereket, musical részleteket 
hallgathatott az a 24 fő, aki ezen a 
koncerten megjelent. 
Direkt írtam ki pontosan a résztvevők 
számát; abból a szándékból, hogy – ha 
van az Olvasóknak kedve – 
gondolkodjanak el rajta. Hol 
csúszhatott be hiba, hogy az 1900 fős 
községből kicsit több mint 1% volt 
kíváncsi erre a programra? 
Tudom, erre az első reakció az szokott 
lenni, hogy nem volt eléggé 
propagálva: „Nem is tudtuk, hogy 
lesz!” Erre a válaszom, hogy ki volt 
plakátolva (A/3 méretben), valamint a 
Csépai Napló előző számában 
megjelent egy beharangozó cikk is. 
(Lehet, hogy azok nem olvassák a helyi 
újságot, akiknek/akikről szól??) Az 
igaz, és ezt elismerem, hogy 
személyesen nem hajbókoltam 
senkinek, hogy ugyan: „Legyen szíves 
már eljönni, hiszen ez egy olyan 
élmény lesz, amelyben csak ritkán lehet 

részünk, ráadásul ingyen!” Talán ez 
volt a baj? 
A következő leggyakoribb válasz, 
hogy: „Nem értünk rá!” Ez a legjobb 
kifogás (nekem ez tetszik a legjobban), 
hiszen ezt úgysem tudom megcáfolni; 
mert nem tudhatom, hogy ki, milyen 
elfoglaltságot talált ki magának erre a 
borongós szombat estére. A válaszom 
pedig az, hogy olyan időpont nincsen 
egyik naptárban sem, amely 
mindenkinek megfelel. 
Úgy vélem, hogy a harmadik válasz az, 
amelyet sokan csak gondolnak, de nem 
mondanak ki: „Nem érdekel!” Erre 
kérdéssel felelek: Valóban kiölt minden 
szépérzéket mindnyájunkból a XXI. 
század? Tényleg nincsen időnk, 
igényünk arra, hogy egy rövid időre 
kiszakadjunk a mindennapi 
taposómalomból, és egyszerűen csak 
átadjuk magunkat a zene élvezetének? 
És itt az élőzenéről beszélek, nem a 
„doboz-zenéről”. Hiszen a valódi 
technikai forradalom napjainkban 
zajlik: már minden elképzelhető 
formában, információhordozón 
elérhetővé vált számunkra a zene, már 
csak választani kell közülük. Na persze, 
ha a zene milyenségéről van szó, 
tudom, hogy sokkal népszerűbb lett 

volna Bódi Guszti, Mario vagy Király 
Viktor, de mit tegyek, ha ezeket az 
előadókat nem támogatja a 
minisztérium! 
A negyedik, és egyben utolsó kifogást 
személyesen én kínálom fel Önöknek: 
„Fogjuk rá az időjárásra, az mindent 
elbír!” És valóban, 19 óra előtt pár 
perccel elkezdett szakadni az eső, mint 
azt már ezen a nyáron oly sokszor 
tapasztalhattuk! 
Mielőtt még valaki azt gondolná, hogy 
ez az érdektelenség sok helyen 
jellemző, azoknak elmondanám, hogy 
az előadókkal, valamint 
kolléganőimmel folytatott 
beszélgetésekből kiderült, hogy ilyen 
kis községekben bár valóban nem lehet 
„tömegről” beszélni, de 24 főnél 
mindenütt többen voltak. 
Végezetül szeretném bevallani, hogy 
tudom, ez a cikk egy kicsit 
szarkasztikusra sikeredett, és ezért 
szeretnék elnézést kérni elsősorban 
azoktól, akik ott voltak, továbbá pedig 
azoktól, akiknek tényleg valamilyen 
elfoglaltságuk volt, vagy éppenséggel 
egészségügyi állapotuk nem engedte 
meg, hogy kimozduljanak otthonról. 

Zarnócz Pálné 
Műv. Ház vez.
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SEGÍTSÉG AZ ÁRVÍZ SÚJTOTTA SAJÓECSEG ÉS BOLDVA TELEPÜLÉSEKNEK 
Televízióból és rádióból értesültünk hazánk jó néhány 
településének árvízi gondjairól. A rendkívüli időjárás 
olyan településeken okozott árvízi helyzetet, amely eddig 
nem igazán volt gyakori és tapasztalható. 
Mindenki emlékszik viszont a 2006-os Körös- Tiszazugi 
árvízi védekezésre, és azt sem feledtük el, hogy ekkor az 
ország minden részéről, sok-sok településről kaptunk 
támogatást, segítséget. Érzékelve ennek súlyát és 
jelentőségét, rendkívüli testületi ülést hívtam össze, 
melyre kértem a képviselő-társaimat, hogy a településünk 
méreteinek anyagi lehetőségeinkhez képest vállaljunk 
részt az ott élő lakosok megsegítéséből. Szinte a gondolat 
megszületésével egy időben lakossági kezdeményezés 
formájában gyűjtési akció indult – később kiderült – szép 
sikerrel. Három autóra való adomány gyűlt össze, melyet 
később a kezdeményezők egyeztető megbeszélése nyomán 
2010. június 2-án el is juttattuk a két településnek. A sok- 
sok adomány mellett Csépa község Önkormányzata 

Sajóecseg önkormányzatának 250.000 Ft készpénzt, 
valamint 25 gyerek és 4 felnőtt Balatonszárszón történő 
üdülést (1 heti időtartamra), vitt ajándékba (150.000 Ft). 
Az adomány értékét növelte, hogy az átadáskor kiderült, 
hogy addig még senki sem gondolt rájuk, így az elsőknek 
mondhatjuk magunkat. Rendkívül jó érzés volt hallgatni 
azokat a szavakat, amelyeket a két település polgármestere 
a Miskolci TV Stúdiójának adásában rólunk mondott.  
Köszönöm a képviselők hozzáállását, köszönöm a civil 
szervezők munkáját, köszönöm a község lakóinak 
szolidáris magatartását, és adományait! Ezen akciónkkal 
eljuttattuk nemcsak az összegyűlt értékeinket a 
rászorulónknak, hanem eljuttattuk azt az őszinte emberi 
érzést is, amely településünk és az itt élők jó hírnevét is 
jelenti. 
Tisztelettel megköszönve: 

Fialka György 
polgármester

 
GYŰJTÉS AZ ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK 

Figyelve a televízió híradásokat 
mindannyian láthattuk, hogy az 
északi országrészben sok települést 
fenyeget, vagy épp tajtékozva önt el 
egy többszörösére duzzadt patak, 
tönkretéve családok élete munkáját, 
sodorva őket a reménytelenség zord 
valóságába. 
Tehetetlen szánalommal néztük a 
képeket, s felsejlettek a 2006-os 
árvízi védekezés és kitelepítés embert 
próbáló napjai. Átérezve a 
helyzetüket sokan azt érezhettük, 
hogy valamit nekünk is tennünk 
kellene, hiszen akkor mi is nagyon 
sok segítséget kaptunk, pedig csak a 
vész szele érintett meg bennünket.  
Többünkben megfogalmazódott, 
hogy egy adománygyűjtéssel sokat 
tehetünk, ily módon segíthet bárki 
kortól, nemtől, egzisztenciától 
függetlenül. Mivel hivatalos helyről 
kezdeményezés nem történt, a 
gondolatot tett követte. Szórólapot 
készítettünk és házról házra járva 
Önhöz is eljuttattuk. 
A kezdeményezők között az a 
megállapodás született, hogy miután 
látjuk a gyűjtés sikerességét, csak azt 
követően vesszük fel a kapcsolatot az 
árvíz sújtotta települések vezetésével. 
Bár egy-két prominens személy 
kételkedett a kezdeményezés 
sikerében, Csépa lakossága ismét 
bizonyította, hogy jó cél érdekében 
képes az összefogásra. Gyűltek az 

adományok a Művelődési Házban, 
zsákszámra hozták a felesleges 
ruhaneműket, szaporodott a tartós 
élelmiszer és a tisztítószer is. Közel 
száz család adománya gyűlt össze.  
(Sajnos sokan azok közül, akik 2006-
ban különféle segítséget, vagy 
adományt kaptak, nem értek oda a 
gyűjtés végéig.)  
Elérkezett 2010. június 2-a, s mi két, 
teljesen megpakolt kisteherautóval 
indulhattunk Sajóecseg felé, ahol 
nagy szeretettel és finom ebéddel 
fogadtak bennünket. Bemutatták a 
településüket, láthattuk a védekezési 
munkálatokat és a védműveket. 
Ottlétünkkor az első ár már levonult, 
de aznapra várták a Sajó második 
tetőzését.  
Sajóecsegben egy nagyon kellemes 
települést ismerhettünk meg, kb. 1000 
fős lakossággal, alapítványi iskolával, 
szép és új építésű közösségi házzal, 
kellemes – már amikor a Sajó a 
medrében van – környezettel, és 
nagyon barátságos, vendégszerető 
emberekkel. 
Meglátogattuk a szomszédos Boldvát 
is, végigsétáltunk a kb. 2500 lakosú 
településen, a néhány napra 
kitelepített utcáján, és jártunk a 
Bódva patak partján. Sajnos Boldva 
polgármesterével személyesen nem 
találkozhattunk. 
Meghívtuk a települések lakosait a 
csépai falunapra és búcsút vettünk 

Sajóecsegtől. Vegyes érzésekkel telve 
jöttünk haza. Lehet, hogy - a későbbi 
áradások tükrében - rászorultabb 
településre is eljuthattunk volna, ám 
adományaink jó helyre kerültek és 
úgy érzem, erős alapjai lehetnek egy 
szoros településbarátságnak. 
Engedjék meg, hogy elsősorban 
köszönetemet fejezzem ki az önzetlen 
adományozóknak! (Az adományozó 
családok jelentős többsége nem járult 
hozzá, hogy nevüket feltüntessük!) 
Köszönetemet fejezem ki azoknak, 
akik a gyűjtésben, annak 
megszervezésében ill. elszállításában 
segítkeztek: 
Fialka György polgármester, Bertus 
Tünde, Jakab Flórián, Kiss Edina, 
Mészáros István, Szelei Attila, 
Szöllősi Györgyi, Törőcsik Attila, 
Törőcsik Zoltán, Varjasi Ferenc, 
Zarnócz Pálné. 
Köszönetemet fejezem ki a két 
szállítójárművet és üzemanyagot 
felajánló magánszemélyeknek, 
valamint családjaiknak. 
Végül köszönöm Kissné Talmácsi 
Máriának és Sajó Juditnak, hogy a 
kezdeményezésben a problémák 
ellenére is részt vállaltak. 
Bízom abban, hogy az önzetlen 
segítség, és az összefogás halvány 
szelleme erősödni fog, és még nagyon 
sokáig jellemezni fogja kicsiny falunk 
lakosságát! 

Bíró József
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ELSŐ ÉVAD A MEGYEI ÉLVONALBAN 
A Csépa Községi Sportegyesület 
történetében 2009-ben először jutott 
ahhoz a lehetőséghez, hogy labdarúgó 
csapata a megyei I. osztályban szere-
pelhet. A kép viselő testület támoga-
tásaival élt is ezzel lehetőséggel.  
A célok szerények voltak, amely 
röviden úgy fogalmazható: hogy a 
bent maradás. Néhány játékos igazo-
lásával azonban kiderült, hogy ennél 
magasabb célok is kitűzhetők, amely 
a tél folyamán a 12. hely elérését 
irányozta elő. Korábban már tájékoz-
tatást adtunk a félideji eredményről, 
most egy szűkszavú idényzáró értékét 
adunk. A tél folyamán kettévált az 
ifjúsági és felnőtt csapat irányítása. 
Így a fiataloknál a szakmai munkát 
Havrilla Sándor edző vette át. 
A felkészülés kezdeti időszaka nem 
sikerült igazán jó. A tornatermi mun-
ka után a szabadtéren az időjárási 
viszonyok miatt igen kevés felkészü-
lési mérkőzést tudunk játszani. Sújtott 
bennünket az is, hogy kettő (2) játé-
kosunk eligazolt szebb jövő remé-
nyében. A bajnokság tavaszi forduló-
jában sérülés hullám is tizedelte játé-
kos állományunkat, és időnként az 
ifjúsági csapatból kellett 2-3 fő játé-
kost kölcsönözni.  
Summázva: nem egy örömteli idő-
szak volt, különösen azért, mert a 
közönség a hazai mérkőzéseken leg-
alább színvonalas játékot várt. Úgy 

értékelem, hogy ennek csak részben 
tudtunk eleget tenni.  
Mivel a csapat a megyei I. osztály 10. 
helyét szerezte meg, a célok számsze-
rűségében teljesültek. Ez talán azért 
sikerült, mert több egyesületnél anya-
gi gondok jelentkeztek, s szereplésük 
a mi számításainknál is gyengébben 
sikerültek. Az ifjúsági csapat viszont 
elmondható, hogy egyértelmű fejlő-
désen ment át. Sokáig az útkeresés, 
kátyúin bukdácsolva, de utólag is 
elmondhatjuk és elismerhetjük, hogy 
töretlenül a szép és eredményes játék 
irányába kifejezetten pozitív irányba 
indult. Havrilla Sándor a munka alapú 
készülést fogadta csak el, és nem 
preferálta a fegyelmezetlenséget, 
nagyképűséget. Jó néhányan le is 
morzsolódtak a csapatból, akik azt 
gondolják, hogy munka, a játék iránti 
alázat és elkötelezettség nélkül is van 
eredmény. Tévedtek. A csapat bebi-
zonyította, hogy csak ez a járható út. 
Főleg az utolsó mérkőzések már en-
nek jelét is adták, mert néhány győze-
lemmel elmozdultak az utolsó hely-
ről, de ami a legfontosabb, hogy a 
szurkolók időnként szemet gyönyör-
ködtető szép játékot, gólokat, és győ-
zelmeket látott. Csak így tovább! 
Az igazi sikere és értéke 2009-2010-
es évadnak az, hogy további 5 kor-
osztályban indult meg a labdarúgás 
utánpótlásának a képzése. Néhány év 

múlva az a kérdés is megválaszolható 
lesz: hogy miért csak 1-2 csépai van a 
felnőtt csapatban. Remélem akkor 
már ezt a kérdést fel sem kell tenni, 
mert jelei látszanak annak, hogy a 
munkát bevállaló fiatalok már most 
is időnként odakerülnek. 
Ezen gondolatok jegyében szeretném 
megköszönni a képviselő-testület 
döntését, az anyagiak biztosítását. 
Megköszönöm az egyesület vezetésé-
nek: Kómár Károly elnöknek és Cseh 
László elnök helyettesnek, sporttár-
saknak az irányító munkáját. Cseh 
István pályagondnok tevékenységét, 
amely révén mindig jó körülmények 
között, viszonylagos nyugalomban 
játszhattuk hétről-hétre mérkőzésein-
ket. Továbbá mindazoknak az önzet-
len segítségét, akik a mérkőzések 
rendezésében, és az azt követő vacso-
rákban a csapatok segítségére voltak. 
A jövő szezonhoz kérem a testület 
további támogatását, hogy hasonló 
szerepléssel képviseljék csapataink 
településünket és időről- időre jelez-
ve, hogy a megye élvonalába tarto-
zunk.  
Jó pihenést, és eredményes felkészü-
lést kívánok valamennyi csapatunk-
nak:  

Fialka György 
edző

Megyei I. osztály 
TABELLA 

 
hely csapatnév mérkőzés győzelem döntetlen vereség lőtt gól kapott gól gólkülönbség pont 
1. JÁNOSHIDAI SE 34 28 3 3 110 31 79 87 
2. KARCAGI SE 34 20 7 7 56 32 34 67 
3. NAGYIVÁNI SE 34 19 8 7 74 46 28 65 
4. KUNHEGYESI ESE 34 19 5 10 64 43 21 62 
5. TISZAFÜREDI VSE 34 18 6 10 73 48 25 60 
6. KISÚJSZÁLLÁSI SE 34 15 11 8 82 41 41 56 
7. ÚJSZÁSZI VSE 34 16 7 11 55 47 8 55 
8. TÚRKEVEI VSE 34 15 7 12 66 48 18 52 
9. BESENYSZÖGI SE 34 13 8 13 59 54 5 47 
10. CSÉPAI SE 34 11 7 16 48 75 -27 40 
11. JÁSZAPÁTI VSE 34 11 5 18 33 44 -11 38 
12. KUNSZENTMÁRTONI TE 34 10 8 16 55 60 -5 38 
13. FEGYVERNEKI NKSE 34 10 7 17 44 91 -47 37 
14. JÁSZÁROKSZÁLLÁSI  VSE 34 10 6 18 39 62 -23 36 
15. ABÁDSZALÓKI SE 34 9 6 19 40 66 -26 33 
16. JÁSZFÉNYSZARUI VSE 34 8 4 22 46 75 -29 28 
17. JÁSZLÁDÁNYI  SE 33 8 8 17 40 68 -28 28 
18. MEZŐTÚRI AFC 33 7 3 23 46 99 -53 24 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fialka György polgármester átadja Sajóecseg polgármesterének az 
önkormányzat által felajánlott adományt. 
 

A civil kezdeményezés által gyűjtött adomány; ruhanemű, tartós 
élelmiszer, vegyi áru megérkezett Sajóecsegre. (Cikkek a 17. oldalon) 

 
A hősök napi ünneplő közönség (Cikk a 6. oldalon) 

 

 

 
Cseh András a 8-os tanítványaival 

 

 

 
A 46. alkalommal megrendezett házi matematikaverseny alapítója 
Csetényi Mihály tanár úr. A képen Multyán Richárd, Horváth 
Varga Zsolt, Turóné Guba Anna, Pillár Balázs, Mészáros Mária, 
Réti Balázs, Csetényi Mihály. (Cikk a 10. oldalon) 

A csipkeverés remekei: Gyermekláncfű, 
Mézescsipke, Táncoló hópelyhek. 
Készítette: Dr. Obernáné Berkes Anna 
(Cikk a 14. oldalon) 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



Képek az óvoda életéből 
(Cikk a 8. oldalon) 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Színek és hangulatok a ballagásról 

  

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


