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A nyár eseményei, rendezvényei, ünnepei (Falunap, Nótaest, Augusztus 20.) 

 
 
 
 

 
A jubileumi sakkozók szponzoraikkal 

 
A csépai néptánccsoport 

 
Bódi Renáta a nótaest fellépője 

 
Sánta Béla a nótaest szervezője 

 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 2 

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 
A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi 
önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választását 2010 
október 3-ra tűzte ki. 
A választópolgárok a névjegyzékbe 
történő felvételükről 2010. augusztus 
19-ig kaptak értesítést. 
Ha valaki a szavazás napján nem a 
lakóhelyén tartózkodik és bejelentett 
tartózkodási helyén kíván szavazni 
(amennyiben a bejelentkezés június 30-
a előtt történt) ezt megteheti csak az 
állandó lakóhelye(jelenesetben Csépa) 
jegyzőjétől igazolást kell kérnie. 
Igazolás kérhető: személyesen vagy 
meghatalmazott útján 2010. október 1-
jén 16 óráig 

Ajánlott levélben 2010 szeptember28-
ig. 
Az igazolással abban a szavazókörben 
lehet szavazni, amelynek 
utcajegyzékében a bejelentett 
tartózkodási hely szerepel. 
A szavazásról 
Szavazni csak személyesen (reggel 
6.00 órától este 19.00 óráig ). a 
választási értesítőn szereplő, vagy a 
kért igazoláson megjelölt 
szavazókörben érvényes személyi 
okmányuk (személyi igazolvány, 
jogosítvány útlevél) felmutatásával 
lehet, ezért kérem senki ne felejtse 
otthon! 
 

A mozgásában gátolt választópolgár- 
kérésére- mozgóurnával szavazhat. 
Mozgóurna csak írásban kérhető! A 
szavazás napját megelőzően a helyi 
választási iroda vezetőjétől (jegyző) a 
szavazás napján az értesítőn megjelölt 
szavazókör szavazatszámláló 
bizottságától. 
Jelöltek 
A helyi választási bizottságtól 18 
képviselő és két polgármester jelölt 
kérte nyilvántartásba vételét. 
Valamennyien teljesítették a 
jogszabályban előírt feltételt.

  Polgármester jelölt: Bíró József független jelölt 

   Fialka György független jelölt 

Képviselő jelöltek: 

Barta Sándor független jelölt 
Bíró József  független jelölt 
Cseh Istvánné Puskás Róza független jelölt 
Diószegi Sándor  független jelölt 
Gálik Jánosné  független jelölt 
Havrilla Sándorné  független jelölt 
Hegedűs László  független jelölt 
Hérán Imre  független jelölt 
Kolompár Gusztáv  független jelölt 

Kovácsné Németh Mária Marinka  független jelölt 
Mészáros Mária  független jelölt 
Palotai Zoltán Antal  független jelölt 
Polovicsné Sajó Márta  független jelölt 
Sajó István  független jelölt 
Sántáné Solymosi Bernadett  LUNGO-DROM  
Szabóné Pölös Eszter  független jelölt 
Váradi Lászó  független jelölt 
Varjasi Ferenc  független jelölt

A megválasztható képviselők száma 9 főről 6 főre csökkent. 
Érvényesen szavazni a fenti listából, ezért legfeljebb 6 jelöltre lehet. 

 

Községünkben a helyhatósági 
választásokkal egy időben 
cigánykisebbségi önkormányzat 
választásra is sor kerül. A kisebbségi 
szavazókör a polgármesteri hivatal 
udvarán a volt rendőrségi helyiségben 
kerül kialakításra. A kisebbségi 

választáson azok a választó polgárok 
szavazhatnak, akik 2010. július 15-ig a 
kikézbesített nyilatkozatok leadásával 
kérték a kisebbségi névjegyzékbe való 
felvételüket.  
A kisebbségi önkormányzatba 4 
képviselő választható Kisebbségi jelölt 

az lehetett, aki a kisebbségi 
névjegyzékben szerepelt és valamely 
kisebbségi szervezet (aki megfelel a 
jogszabályi előírásoknak) ajánlotta. 
A helyi választási bizottság a 
jogszabályi feltételeknek megfelelő 9 
jelöltet vett nyilvántartásba. 

Kisebbségi jelöltek: 
Kolompár Gusztáv Magyarországi Nemzeti Etnikai kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete 
Kolompár Renáta Magyarországi Nemzeti Etnikai kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete 
Kolompárné Vaszil Ilona  Magyarországi Nemzeti Etnikai kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete 
Körösi Zoltán  „lungo-drom” 
Mága Tünde  „lungo-drom” 
Rostás Gyula  „lungo-drom” 
Sántáné Solymosi Bernadett  „lungo-drom” 
Solymosi József  „lungo-drom” 
Vaszil Renáta  Magyarországi Nemzeti Etnikai kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete 
 
A választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. §. (2) bekezdése 
alapján a helyi választási bizottság 
három tagját és két póttagját a 

települési önkormányzat Képviselő-
testülete megválasztotta. 
A választási bizottság 
tagjai:Csetényi Mihályné, Vincze 
Imre, Szabó Károlyné 

Póttagok: Kiss Magdolna, Egediné 
Lovas Annamária

Lantos Lászlóné HVI vezető 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

A testület ebben az évben nem tartott nyári szünetet. Július-augusztus hónapban is három 
alkalommal ülésezett. Döntött:  

1. a „Szép otthon, példás porta” cím adományozásáról, 
2. a Dr Surányi Lajos ösztöndíj adományozásáról,  
3. a „Csépa községért kitüntető díj adományozásáról: szakmai és társadalmi munkáért. 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 
2010. szeptember 16-án ülést tart, melyen az alábbi 
napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra: 

Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 

2./ Előterjesztés a 2010. évi költségvetés I-II. 
negyedéves előirányzat módosítására 
Előterjesztő: Lantos Lászlóné jegyző 

3/ Beszámoló Csépa községi önkormányzat 2010. I. 
félévi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 

4./ Beszámoló a képviselő testületben 2006-2010. 
évben végzett polgármesteri és képviselői 
tevékenységről 
Előadó: Képviselő testület tagjai 

5./ Tájékoztató az adózási morálról 
Előadó : Lantos Lászlóné jegyző 

6./ Beszámoló a Falunap lebonyolításának 
tapasztalatairól 
Felelős: Havrilla Sándorné Képviselő, ISKU 
Bizottság Elnöke 

7./ EEggyyeebbeekk  
Zárt ülés 
1./ SSeeggééllyy  kkéérreellmmeekk  eellbbíírráálláássaa 
2./ EEggyyeebbeekk  

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
 Házasságkötés: 

Séra Sándor és Deim Melinda 
Sánta Béla és Palatinus Kitti 
 
 
 Születés: 
Farkas Barbara gyermeke: Rostás Gusztáv Mánuel 

Rostás Sándor és Rostás Krisztina gyermeke: Rostás 

Balázs Nándor 

Pigniczki Árpád és Dobos Katalin gyermeke: 

Pigniczki Nikolett Katinka 

 
 
 Halálozás: 
Ugrai András Kolompár Nándor 
Bélteki István Horváth Lajos 
Cseh István Kovács János 
Ajtai Sándor Lizák János 
 

Csépa Község Önkormányzatának 
Polgármestere 

JELENTÉS 
Az államháztartásról szóló, többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. 
Törvény 50/A. § (4) bekezdése 
szerint, Csépa Község 
Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetési helyzetéről, valamint a 
Képviselő testület által 
megfogalmazott, eldöntött, 2010. év 
után jelentkező pénzügyi 
kötelezettségekről 
Az államháztartásról szóló, többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény (továbbiakban: Áht.) 79. § 
(1) bekezdése szabályozza a 
polgármester költségvetéssel 
kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségét. 

A fenti § értelmében a mindenkori 
költségvetés I. féléves helyzetéről 
szeptember 15.ig kell tájékoztatást 
adni. 
Az Áht. módosítását követően az 
50/A. § (4) bekezdésében kötelezi a 
polgármestereket, hogy a helyi 
önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választását 
megelőző 30 nappal, részletes 
jelentést tesz közzé, a helyi 
önkormányzat vagyoni és pénzügyi 
helyzetéről, valamint a későbbi 
éveket terhelő pénzügyi 
kötelezettségekről. 
A most elkészített és közzétett anyag 
a 2010. évi költségvetés I. féléves 

beszámolójának fő számait és a 2010. 
évtől folytatólagosan felvállalt 
kötelezettségeket mutatja be.  
I. Gazdálkodás 
A Képviselő-testület a 2010. évi 
költségvetését, a költségvetés 
végrehajtásának szabályozását a 
4/2010. (II.26.) rendeletével fogadta 
el. A képviselő-testület,  a 
költségvetés előirányzatait, a 
bevételek és kiadások egyenlegét  
318. 536 e Ft bevétellel  
331. 514 e Ft kiadással  
12. 978 e Ft hiánnyal állapította 
meg. 
A forráshiány fedezetének 
megteremtésére az önkormányzat 
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„Önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő települési 
önkormányzatok támogatása”, 
illetve ennek jogosulatlansága esetén 
„Működésképtelen helyi 
önkormányzatok egyéb 
támogatása” pályázatot nyújt be.  
Az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének eredeti bevételi 
előirányzata, az év közben 
bekövetkezett változások hatására 
356.398 e Ft-ra módosult, I. félévi 
teljesítés 172.498 e Ft (48,33 %). 
Az önkormányzat működési 
bevételei jogcím az intézményi 
működési bevételeket és az 
önkormányzat sajátos működési 
bevételeit foglalja magába. Az 
intézményi működési bevételek 
(konyha, ÖNO térési díjak) teljesítése 
minimális arányban ugyan, de 
meghaladja az időarányos mértéket. 
Az önkormányzat sajátos működési 
bevételeit az adóbevételek, illetve az 
ezekhez kapcsolódó pótlékok és 
bírságok alkotják. Összességében az 
adónemek realizált összege elmarad 
az időarányostól. Az egyes adónemek 
teljesítési aránya a következőképpen 
alakult: 
magánszemélyek kommunális 
adója 61,5 %  
iparűzési adó 47,2 %  
gépjárműadó 51,6 %. 
A működési célú támogatások a 
megkapott állami hozzájárulások 
összegét jelentik. Jogcímenként a 
következőképpen alakult a teljesítés: 
lakosságszámhoz és 
feladatmutatóhoz kötött állami 
hozzájárulás 46,7%, 
központosított előirányzatok 100%, 
normatív kötött felhasználású 
támogatás 100 %. 
A leghátrányosabb helyzetű 
kistérségek felzárkóztatásának 
támogatása 100 % -ban teljesült. 

A működési célra véglegesen átvett 
pénzeszközök teljesítése 30,14 %, 
ezen belül a társadalombiztosítási 
alapoktól átvett pénzeszköz 58,37 
%-ban  realizálódott. 
Csépa Község Önkormányzata a 
2010. évi módosított 379.376 e Ft-os 
kiadási előirányzatát az I. félév 
folyamán 177.911 e Ft-ra, 48,17 % -
ban  teljesítette. 
A kiadásokon belül a személyi 
juttatások teljesítési aránya 46,57 % , 
a munkaadókat terhelő járulékoké 
52,64 % , a dologi kiadásoké 47,9 %, 
az egyéb folyó kiadásoké 29,15 %. 
A működési célú támogatásértékű 
kiadás és pénzeszközátadás 
alakulása 36,85 % , ez magában 
foglalja az intézményfenntartó 
társulás keretében Tiszakürt 
községgel működtetett oktatási 
intézményeink normatíván felüli 
önkormányzati támogatását, az orvosi 
ügyelet működéséhez, illetve egyéb 
kistérségi szinten megvalósított 
feladatok (pl. polgárvédelem) 
ellátásához való hozzájárulást, illetve 
a civil szervezetek támogatását. 
A társadalom- és szociálpolitikai 
juttatások (segélyek) teljesítési 
aránya 50,8 %. 
A felhalmozási és tőke jellegű 
kiadások teljesítése a tervezett 
ütemezésnek megfelelően alakult, a 
teljesítés 106,08 % .  Befejeződött a 
Turisztikai szálláshely beruházása, 
felújításra került a KMB irodaként 
működő pártház épülete, valamint a 
balatonszárszói üdülő emeleti része. 
Önkormányzatunk részt vesz a 
kistérségi hulladéklerakó 
rekultivációs programjában, ehhez a 
településünket érintő önerő átutalása 
megtörtént. 
A szennyvíz beruházási hitel 
igénybevétele miatt 1.844 e Ft kamat 
realizálódott 2010. I. félévében. 

Csépa község Önkormányzatának 
2010. I. félévi bevételi és kiadási 
előirányzatait, valamint azok 
teljesítését az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 
II. Pénzügyi, vagyoni helyzet 
Csépa Község Önkormányzata a 
2010. évi gazdálkodását 29. 926 e Ft 
nyitó pénzkészlettel kezdte. 
Pénzeszközök összege 2010. június 
30-i állapot szerint. 24.513 e Ft.  
Mérleg főösszeg 2009. december 31-
i állapot szerint 493.247 e Ft, a 2010. 
évi féléves évközi jelentés adatai 
szerint 494.461 e Ft.  
III. Kötelezettségek 
Csépa Község Önkormányzatát érintő 
jogszabályokból, önkormányzati 
határozatokból, szerződésekből 
adódó, a későbbi éveket terhelő 
pénzügyi kötelezettségeket a 2. 
számú melléklet mutatja be. 
A 2010. évben az önkormányzat a 
Víziközmű társulás által felvett 
szennyvízberuházás-hitelének 2012. 
évi törlesztésére kezesként vállalt 
kötelezettséget. A társult 
önkormányzatokból (Csépa, Tiszasas, 
Szelevény) településünket 
lakosságszám arányosan terhelő hitel 
összege 24.602 e Ft. A fejlesztési 
hitelhez kapcsolódóan kamatfizetési 
kötelezettsége is keletkezett az 
önkormányzatnak 2010. évtől 
kezdődően, lejáratig 8.103 e Ft 
összegben. 
Az elmúlt évben nagy értékű, modern 
irodai berendezés megvásárlására 
került sor. A vételárat (2.080 e Ft) 
2010. évtől kezdődően bérleti díj 
formájában fizetjük ki. Az 5 éves 
bérlet lejárata után az önkormányzat 
tulajdonába kerül a berendezés. 

Fialka György 
polgármester

 

TÁJÉKOZTATÓ BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL 
Ezúton hívjuk fel az ingatlan tulajdonosok figyelmét arra, 
hogy az ingatlan vagy a jogosultak adatainak megváltozását 
a földhivatalhoz be kell jelenteni. 
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 27. § 
(2)-(3) bekezdései értelmében: 
(2.) bekezdés Az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi 
jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelő, illetőleg a 
használó a változás bekövetkezésétől, illetőleg a 
tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles 
bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak 
- a) az ingatlan határvonalában, területében, továbbá a 
földrészlet művelési ágában - ideértve a művelés alól 

kivett területet is - és a föld minőségében bekövetkezett 
változást, 
- b) a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, 
illetve lebontását. 
(3.) bekezdés A jogosult - a (2.) bekezdésben 
meghatározott határidőben – köteles bejelenteni nevének 
(cégnevének), illetve lakcímének (székhelyének és 
telephelyének) megváltozását. 
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy bejelentési 
kötelezettségüknek minden esetben tegyenek eleget! 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal
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TÁJÉKOZTATÓ AZ IVÓVÍZ PROGRAM JELENLEGI ÁLLÁSÁRÓL 

Köztudott, hogy az EU ivóvíz minőségre vonatkozó 
előírásainak a kistérség jelenlegi vízminősége nem felel 
meg. Ezért az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési 
ügynökség irányításával egy program indult, amely ennek 
a problémának a megoldását célozza. 
Az első lépcső lezárult, amely eredményeként Csépa 
határában fúrt kút vize alkalmas a program 
megvalósítására. Erre alapulva elkészültek azok a tervek, 
amelyek a víz felszínre hozását és a környék vízellátását 
biztosítják. 
A víz állami tulajdon, annak kitermelését, és feltételeit 
szabályok határozzák meg. Az önkormányzatnak ill. a 

polgármesternek nem áll jogában a szabályok felett 
döntést hozni (meggátolni, eladni stb.). 
Van viszont, ill. volt joga abban, hogy a Vízmű melyik 
településen működjön, és a közel 700 milliós beruházás 
Csépára kerüljön. A dolog lényege, hogy ez a vízműtelep 
10-15 főnek munkát tud biztosítani, valamint a térség 
vízellátásából eredő iparűzési adó Csépa költségvetését 
növelje. Az elkészült pályázat tényszerűen így készült. A 
következő években komoly feladat és munka vár a 
településre. 

Fialka György  
polgármester

 

MEGKEZDŐDÖTT A 2010/11-ES TANÉV 
Augusztus 31-én ünnepélyes keretek 
között megnyitottuk az új tanévet. 
A tanév előkészületei már augusztus 
második felében megkezdődtek. 
Nevelőtestületi megbeszéléseken, 
értekezleteken határoztunk az előttünk 
álló feladatokról. 
Intézményeink továbbra is társulásban 
működnek. 
A tanévet minden intézményegységben 
jó körülmények között kezdhetik meg a 
gyermekek. A nyár folyamán a csépai 
óvodában a folyosó festésére, az 
iskolában két tanterem felújítására 
került sor a fenntartó önkormányzatunk 
intézményfenntartó gondoskodásában.  

A tanév rendje  
Az első tanítási nap: 2010. szeptember 
1. (szerda),  
A tanítási napok száma 
száznyolcvanhárom nap.  
A szorgalmi idő első féléve 2011. 
január 14-ig tart. Az iskolák 2011. 
január 21-ig értesítik a tanulókat, 
kiskorú tanulók esetén a szülőket az 
első félévben elért tanulmányi 
eredményekről.  

Tanítási szünetek  
- őszi szünet: 2010. november 2 - 5.  
A szünet előtti utolsó tanítási nap 
október 29. (péntek), a szünet utáni első 
tanítási nap november 3. (szerda).  
- téli szünet: 2010. december 22. - 
2011. január 2.  
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2010. 
december 21. (kedd), a szünet utáni 
első tanítási nap 2011. január 3. (hétfő).  
- tavaszi szünet: 2011. április 15-26.  
A szünet előtti utolsó tanítási nap 
április 15. (péntek), a szünet utáni első 
tanítási nap április 27. (szerda).  
A szorgalmi idő alatt öt munkanapot 
tanítás nélküli munkanapként 
használunk fel, amelyből egy tanítás 
nélküli munkanap programjáról a 
nevelőtestület véleményének 

kikérésével az iskolai 
diákönkormányzat jogosult dönteni.  
Továbbképzés 1 nap  
DÖK gyereknap 1 nap  
Hulladékgyűjtés 1 nap 
Kirándulás 2 nap  
Az intézményben összesen: 66 fő 
dolgozik, ebből 52 fő közalkalmazott, 3 
óraadó,10 fő közhasznú, 1 fő rehab. 
foglalkoztatott.  
Óvónői képesítéssel rendelkezik: 10 fő 
Szakképzett dajka: 3 fő, egy fő vállalta 
saját erőből a dajkaképző elvégzését a 
távozó dajka helyett 
Tanítói képesítéssel rendelkezik: 13 fő, 
a tanítók közül 7 fő rendelkezik 
szakkollégiumi illetve műveltségterületi 
végzettséggel 
Tanári végzettséggel rendelkezik: 10 fő  
Szociálpedagógus végzettségű: 1 fő 
Gyógypedagógus tanári végzettségű: 3 
fő, ebből jelenleg 1 fő GYES-en van, 1 
fő félállásban dolgozik, 1 fő 
helyettesítőként alkalmazott 
Pedagógiai asszisztens: 1 fő 
Egy tanító Gyesen van, az ő álláshelyét 
helyettesítéssel töltjük be. 
A tantestületünkben személyi 
változások történtek.  
Csongrádi Béla technika szakos kolléga 
kezdi munkáját az iskolákban. Csépán 
testnevelést és technikát, Tiszakürtön 
technikát fog tanítani. A jobb szakos 
ellátás érdekében tovább folytatjuk az 
áttanításokat, illetve óraadókat 
alkalmazunk. Dobainé Nagy Éva 
kolléganő, aki jelenleg ének szakon 
másodéves főiskolai hallgató, ebben a 
tanévben Tiszakürtön is tanítani fogja 
az ének-zene tantárgyat. A kémia, 
földrajz tantárgyak tanítását a szakos 
kollégák mindkét iskolában ellátják. A 
tiszakürti iskolában biológia szakos 
óraadót alkalmazunk, aki 
helyettesítőként a csépai iskolában is 
tanítani fog, Nem tudjuk szakosan 
ellátni Tiszakürtön a rajz, ének, 

testnevelés, Csépán a testnevelés, ének 
tantárgyakat. Csépán a pedagógiai 
munkát segíti Sántáné Solymosi 
Bernedett, aki a Hivataltól a 
Munkaügyi Központ által közvetített 
munkatárs.  
A társulásban lévő intézmények 
gyermekei tanulóinak létszáma: 
Csépa óvoda: 76 fő 
Csépa iskola: 166 fő 
Tiszakürt óvoda: 46 fő 
Tiszakürt iskola: 153 fő 
Az iskolába 22 első osztályost írattak 
be, tanításukban változás ők ebben az 
évben kezdik a sakktanulást is. A 
különböző osztályokba vidékről érkező 
tanulók száma 5 fő. 
Összesen: 441 fő 
Az előző évhez képest csökkenő. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan ezen a 
nyáron is szerveztünk tábort a 
gyerekeknek. Ők a nyárból egy hetet 
tartalmasan tölthettek el szervezett 
körülmények között a csépai 
Önkormányzat balatonszárszói 
üdülőjében. Köszönöm a táboroztatók 
munkáját.  
A 2010/2011. tanév célkitűzései: 
A sokoldalú harmonikus 
személyiségfejlesztés; 
Gyermekközpontú és családorientált 
szemlélet kiszélesítése; 
A HHH helyzetű gyermekek 
fejlődésének elősegítése, 
esélyegyenlőségének növelése. 
Minden gyermek önmagához képest 
fejlődik, és jól érzi magát az 
intézményben 
Nevelőmunkánk alapvető feladatai: 
A nevelési programunkban 
meghatározott cél-feladat gyakorlati 
megvalósítása. 
Pedagógiai munkánk alapját az alábbi 
kulcspontok képezik, melyek a 
mindennapokban valósulnak meg: 
Anyanyelvi nevelés kiemelt szerepe 
valamennyi tevékenységi formában 
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Differenciált nevelés-oktatás 
Környezettudatos magatartásforma 
kialakítása, az emberi környezettel 
kapcsolatos tájékozottság bővítése  
Környezet iránti érzékenységre nevelés, 
amely a tudatos felelősségvállalás 
alapja. 
Cselekvő tapasztalás biztosítása. 
Esélyegyenlőség megjelenítése a 
dokumentumrendszerben 
Az életkori sajátosságokhoz, egyénhez 
igazodó fejlődés- fejlesztés elősegítése, 
a tevékenységekre épülő nevelés  
Az óvoda és az iskola 
együttműködésének szélesítése, az 
átmenetek minél zökkenő mentesebbé 
tétele.  
Hagyományaink figyelembe vételével, 
ünnepek, ünnepélyek megtartása.  
A vezetés főbb feladatai: 
Jó kapcsolat kialakítása, megőrzése a 
szülőkel, a tanintézményekkel, a 
fenntartóval és egyéb intézményekkel. 
A törvényi rendelkezések betartása 
Az intézményegységek nevelő-oktató 
munkájának koordinálása 
Értékelés, ellenőrzés megvalósítása 
Költséghatékony gazdálkodás  
A tanévet 8 tanulócsoporttal, 2 
napközis csoporttal és 1 tanulószobai 
csoporttal kezdjük. SNI-s tanulóink 
számára rehab. foglalkozásokat 
szervezünk. Ebben a tanévben is várjuk 
tanulóinkat szakköri, sportköri 
foglalkozásainkra. A foglalkozásokra 
történő jelentkezést követően a 
foglalkozásokon való részvétel 
kötelező. Az igazolatlan órák itt is 
gyűlhetnek. 
Oktató nevelőmunkánkban, e tanévben 
is a legfontosabbnak tekintjük a tantervi 

követelményrendszer mind 
hatékonyabb elsajátítatását 
tanulóinkkal, a magatartás és a 
szorgalom javítását, az iskolai házirend 
betartását. Az 5.- 6. osztályban tovább 
folytatjuk a nem szakrendszerű 
oktatást. Részt veszünk az IPR 
működtetésében E mellett kiemelt 
feladatunk a 8. és az 1. osztályosokkal 
való törődés.  

A 2010/2011-es tanévben tovább 
folytatódik az Útravaló 
Ösztöndíjprogram. A 4 elemből álló 
ösztöndíjprogram célja a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
támogatása, valamint a 
természettudományok iránt érdeklődő 
diákok tehetséggondozása.  
A mentorok és a pályázatban résztvevő 
tanulók az előírásnak megfelelően 
készülnek a választott középiskolába 
való bejutásra. 
Az osztályfőnökök, osztályok 
beosztása: 

1.o. Otrosinka Ferencné  
2.o. Deák Mónika 
3.o. Pintér Lászlóné  
4.o. Papp Ágnes  
5.o. Kovácsné Németh Mária 
6.o. Obernáné Nagy Gizella  
7.o. Surányi Zsolt  
8.o. Gergely Sándorné  

Sni-s gyermekekkel Bálint Erzsébet 
tanárnő foglalkozik. Napközis csoportot 
vezeti Kuti Gáborné, Surányi Zsolt, 
Mészáros Mária. 

Változó világban élünk az oktatást sem 
kerülik el a változtatások. Ebben a 
tanévben új elemként jelentkezik az 

értékelés változtatása, az évfolyam 
ismétlés eldöntése. A második félévtől 
a második osztálytól kezdődően minden 
évfolyamon érdemjegyekkel fogunk 
értékelni. Év végén, ha nem teljesíti 
valaki a tantárgyi követelményeket a 
tantestület dönt az évfolyam 
ismétlésről, minden osztályban. 

Megszűnik tehát, hogy alsó 
tagozatban nem lehet évet ismételni. 

Másik újdonság, a tankötelezettség és a 
családi pótlék folyósításának 
összefüggése. A családi pótléknak 
része az iskoláztatási támogatás. 
2010. aug. 30-tól a tanköteles korú 
gyermek rendszeres iskolába 
járásához kötődik, ezen kötelezettség 
megszegése pedig  az ellátás 
megszüntetését eredményezi.10 
igazolatlan  óra mulasztás után a 
jegyző végzéssel felhívja az 
iskoláztatási támogatás jogosultját, a 
szülőt a várható 
jogkövetkezményekre. 50 igazolatlan 
óra mulasztás után elrendeli a gyermek 
védelembe vételét és a teljes összegű 
iskoláztatási támogatás folyósításának 
megvonását. Remélem ez a törvényi 
rendelkezés segíti majd iskolánkat 
abban, hogy nem lesz olyan tanuló, akit 
250 óra mulasztás miatt nem tudunk 
osztályozni, mint eddig előfordult ez  
négy öt  tanuló esetében egy évben.  
Kívánok az iskolaév előttünk álló 183 
tanítási napjához mindenkinek 
egészséget, jókedvet, sok örömöt, 
kitartást és sikereket! 

Turóné Guba Anna 
igazgató

 

Gyermekek a közlekedésben 
Köztudott, hogy a közlekedés legveszélyeztetettebb 
résztvevői a gyermekek. Fejlődésük, önállóságuk 
kialakulásához hozzátartozik a közlekedésre nevelés is. A 
gyermekek szemével nézve az utca teljesen más alakot ölt, 
mint ahogyan azt a felnőttek látják. A szakemberek 
gyakran felhívják a figyelmet arra, hogy a közlekedő 
gyermek másként lát, hall, gondolkodik és cselekszik, 
mint egy felnőtt. Tudomásul kell vennünk, hogy életkori 
sajátosságai, pszichológiai adottságai határozzák 
meg teljesítőképességét és ezek bizony a 
közlekedésben elfoglalt szerepük szempontjából is 
bizonyos korlátokat jelentenek számukra.  
A gyermekek megosztott figyelme általában 
gyengébb, mint a felnőtteké. Általában a számukra 
fontos dolgokra összpontosítanak és eközben 
minden más érdektelenné válik. Jellemzően 
elsősorban a számukra érzelmileg fontos tárgyak, 
történések foglalkoztatják őket.  

A 3-6 éves gyermekek a közlekedési környezetről alig 
rendelkeznek tapasztalatokkal. Számukra a külvilág tele 
van új és érdekes helyzetekkel, történésekkel és ezeket ők 
fel akarják fedezni. Az óvatosság fogalma ekkor még 
ismeretlen. Magatartásukat elsősorban a spontaneitás 
irányítja, bár a különböző zajokat korán meg tudják 
különböztetni egymástól, ám az irány meghatározása még 
gondot okoz. Hallás után sokszor tévesen értelmezik 

merről is jön a jármű, amelyet még nem látnak, 
csak a hangját hallják. A távolságot is a 
felnőttektől eltérő módon ítélik meg: a kb. 
50m-ről érkező járművet egyszerűen 
"kicsinek" látják, de az még nem tudatosul 
bennük, hogy ez a jármű 50 km/h sebesség 
esetén akár 3 másodperc alatt odaérhet, ami 
igen veszélyes lehet.
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CSÉPA KÖZSÉGNEK KELL-E A KULTÚRA? 
Bizonyára egy pillanatra sokan 
megtorpannak, olvasva ezt a kissé 
agresszívnek tűnő címet. 
Kedves csépai lakosok! Augusztus 14-
én, zenés jótékonysági rendezvényt 
szerveztem polgármesteri hivatalunk 
támogatásával, az árvízkárosult 
honfitársaink megsegítésére. Azt 
hiszem, tudhatta mindenki, mert 
számtalan, sok színes hirdető plakát, és 
névre szóló meghívóval adtuk tudtára 
ezt, kedves lakosainknak. Fellépő 
szereplőink közé, a 180 km távolságban 
élő, Gyöngyösi Kiss Anna, kiváló 
tehetségű magyarnóta-énekest kértem 
fel, hogy elismert művészetével 
ismertesse meg, és szórakoztassa Csépa 
község lakóit. –Mondom, lakóit! Mert 
lakosságunk szerintem nem abból a kb. 
70 megjelent főből áll, akik tették 
tiszteletüket és megtekintették 
előadásunkat, hanem ha információim 
nem tévesek, akkor 2000, azaz, 
kettőezer személy lakja kis 
községünket. A számok arányát 
matematikára lefordítva annyit jelent, 
hogy 100 csépaiból,   3 személy az, aki 
érdemesnek találta és megtisztelte azt a 
műsort, amit oly sok fáradozással 
településünk lakosai számára, az Ő 
szórakoztatásukra készítettünk, akikkel, 
hacsak egy pár óra erejéig is, de 
feledtetni akartuk az utóbbi korszak 
nehéz megpróbáltatásait, keserű 
pillanatait. Előadásunk hangulatát 
kísérő, szívből jövő tapsok, a 
rendezvény befejezése utáni, és a mai 
napig is tartó gratulációkból arra tudok 
következtetni, hogy a lelkes közönség, 
maximális megelégedettségére szolgált 
műsorunk tartalma és minősége. 
Távolmaradásával, minden kedves 
lakosunk, aki zenét és kultúrát kedvelő 
személynek „állítja” be magát, az 

bizony egy kulturális élménnyel lett 
szegényebb! Önök szegényebbek lettek, 
nekem pedig a szégyenérzetem 
gazdagodott. Az említett művésznő 
egész napját feláldozta, hogy egy, a 
kulturális centrumoktól távoli 
településre is eljuthasson a művészet, és 

cserébe, akiknek kedveskedni akart, 
illetve akartunk-, távolmaradásukkal, 
közönyösségükkel fejezték ki 
„köszönetüket” ezen figyelmességért. 
Elmarasztalásom Csépa lakosságának 
szól, de legnagyobb sajnálkozásom a 
polgármesteri hivatal és 
társszervezeteiben dolgozókat illeti, 
hiszen közös rendezés címén, nekik 
kellett volna megjelenésükkel példát 

mutatni! A megjelent 70 főnyi 
közönségünket hálánkkal és 
megbecsülésünkkel méltatjuk! 
Műsorunk a félháznyi látogatottság 
ellenére kiváló hangulatban telt el, 
amiért köszönetemet és hálámat 
nyilvánítom ki:  
- Gyöngyösi Kiss Anna /Gyöngyös/ és 
Bordás Cecília /München/ 
nótaénekeseknek, 
- Lakatos Brigitta /Kunszentmárton/ 
könnyűzene énekesnek, 
- Bódi Renáta községünk musical 
színészének 
- Papp Erzsébet és Harmati Helga, 
Mosoly Klub énekeseinek 
- Mosoly Klubunk énekkarának 
- Bácsalmási Sándor és Lakatos Sándor 
/Kunszentmárton/ kísérő zenészeknek 
- Valamint: Fialka György, Zarnócz 
Pálné, Dobákné Deák Éva, Csehné 
Szvoboda Margit, Pintér László, 
Kaszanyi László és Viktorin Róbertnek, 
technikai segítségükért. 
A műsor bevétele 60.000 Ft-ot ért el, 
mely összeg, az utólagos 
adományokkal együtt 78500 Ft-ra 
növekedett. A pénzadomány egy árvíz 
sújtotta település 
gyermekintézményének lesz utalva, 
melynek eredményéről és 
fogadtatásáról, remélhetőleg már a 
következő számunkban be is 
számolhatunk. 
Községünk adományozását köszönöm 
az adományozottak nevében is! 
Búcsúzóul, kedves falubeli 
lakosainknak, nagyobb vágyat és 
vonzódást kívánok a zene, a művészet, 
és a kultúra iránt! 

Sánta Béla 
főszervező

 

„Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van, soha sincs jó idő, mindig esik az eső!” 
Ez a népdalszöveg nem az esős nyári időszakban jutott az 
eszembe. 
Számtalanszor elhangzott már a faluban, hogy nincsen 
elegendő rendezvény, nincs program a művelődési házban, 
nincs kulturális esemény, ahová a lakosság elmehetne. A 
falun élők hátrányos helyzetben vannak a városiak 
lehetőségeihez képest. Bizonyos szempontból ez igaz. Nincs 
mozi, színház, stb. 
De ha van, és az akár ingyenes, akár jelképes összegű a 
belépőjegy, bizony kevesek által látogatott. 
Pld. májusban a csépai Művelődési Házban Népszerű 
filmslágerek, musical részletek, spirituálék c. koncert volt 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Karnagyok 
Kamakórusának előadásában. 
Augusztus 14-én, szombaton Sánta Béla, csépai nótaszerző 
jótékonysági koncertet szervezett az árvízkárosultak részére. 

Rangos vendégek, falubeli lelkes tehetségek 
közreműködésével, közismert és saját szerzeményeit kísérte 
hegedűn. 
Mindkét rendezvényen sokkal népesebb lehetett volna a 
nézőtér! Ha a fiatalokat megkérdezzük, milyen zenét 
szeretnek a nagyszülők, rögtön rávágják, hogy a nótákat. De 
akkor miért nem voltak jelen a nótakedvelők? Igen, meleg 
volt. Miért nem vitték el, kísérték el a fiatalabb családtagok 
az időseket? Meleg volt. Sorolhatnám még a példákat, hogy 
mikor és miért vagyunk érdektelenek, ráadásul valami 
hiányérzet sok emberben ott motoszkál, csak nem ismeri fel, 
hogy tehetne ellene valamit. 
A kifogásokat könnyebben felsoroljuk. Keressük a 
megoldásokat! Az adott lehetőségekkel pedig, éljünk! 

Kovácsné Németh Mária
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CSÉPAI  NAPLÓ 
Dr. Surányi Lajos ösztöndíj 

2007. augusztus 20-án került sor az Egészségház névadójára, ekkor Dr. Surányi Lajos főorvos úr em-
lékére és tiszteletére az Ő nevét vette fel az intézmény. Az Ő kezdeményezésére, de már a felesége által 
létrehozott ösztöndíj átadására minden évben ezen a napon kerül sor. 
 
Szirom Tamás a Szolnoki Szé-
chenyi István Gimnázium Ide-
gen nyelv tagozatán érettségi-
zett. 
Jelenleg a Dunaújvárosi Főis-
kola Gépészmérnöki Szak, 
Karbantartási Szakirány hallga-
tója. Angol középfokú és német 
alapfokú nyelvvizsgával ren-
delkezik.  
Tanulmányai során megismer-
kedik a különböző motorok, 
technikai rendszerek működé-
sével és tervezésével, a hibás 
gépek helyreállítási módszerei-
vel, valamint a számítógépes 
modellezés művészetével. Az 
üzemlátogatások során megerő-
södött benne, hogy jól döntött 
mikor ezt a szakirányt válasz-
totta. 
Tanulmányai befejezése után a 
gépek karbantartásával és fej-
lesztésével és számítógépes 
modellezéssel szeretne foglal-
kozni. 

Tanulmányi előmenetele segí-
tése érdekében Csépa Község 
Képviselő-testülete érdemesnek 
tartotta a Dr. Surányi Lajos 
ösztöndíj elnyerésére.  

Csépa Községi Önkormányzat Dr. 
Surányi Lajos ösztöndíjat adomá-

nyozott 2010. évben 
Szirom Tamás és 
Zarnócz Tamás 

csépai lakosoknak, akik felsőokta-
tási intézmény nappali tagozatán 

tanulnak. A díj átadása a 2010. au-
gusztus 20-i községi ünnepség kere-

tében történt. 

Zarnócz Tamás a középiskolát a 
Kecskeméti Bolyai János Gimnázi-
umban végezte. Az évfolyam leg-
jobb matematikusa volt. Ezután 
sikeres felvételt nyert a Budapesti 
Műszaki Egyetem matematika sza-
kára, ahonnan az első évfolyam 
elvégzése után átjelentkezett a Sze-
gedi Tudományegyetem Természet-
tudományi és Informatikai Karának 
matematika szakára. Angol közép-
fokú nyelvvizsgával rendelkezik. 
Választott szakiránya az alkalma-
zott matematika. 
Nagy hangsúlyt fektet tanulmányai-
ra, szeretné a mesterképzést is elvé-
gezni. Súlyozott tanulmányi átlaga: 
4, 39. 
Tanulmányai befejeztével alkalma-
zott matematikusként - amennyiben 
lehetősége lesz rá – szülőfalujához 
minél közelebb szeretne elhelyez-
kedni valamelyik kutatásfejlesztő 
cégnél. 

Tanulmányi előmenetele segítése 
érdekében Csépa Község Képvise-
lő-testülete érdemesnek tartotta a 
Dr. Surányi Lajos ösztöndíj elnye-
résére.  
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AUGUSZTUS 20. – ÜNNEPI BESZÉD 
Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Csépaiak! 
Megemlékezni jöttünk e szobor 
tövéhez, megemlékezni arról az 
emberről, aki nekünk hazát, államot 
hagyott örökül. Előző évek szónokai 
példásan sorba szedték Szent István 
ténykedését. Méltatták munkássága 
jelentőségét, magasztalták – méltán -, 
de tudnunk kell, egyetlen örökség sem 
örök.  
Aki a történelemből egy kicsit többet is 
olvasott, az tudja, hogy ezen örökség 
alkotása nem volt olyan egyszerű, s 
nem volt az olyan konfliktusmentes, 
mint amilyen pátosszal beszélünk róla.  
Kétségtelen, hogy Szent István saját 
korában a legnagyobb volt. Elfoglalta 
népünk hazáját – házát-. Kialakította 
morális erkölcsi normáit. Megalkotott 
az állam alapját és felépítményét. Erős 
államot alkotott. 
Mi is az állam feladata? Biztonságot 
adni! Megvédeni az országot kívülről, - 
rendet, igazságot, békét teremteni 
belülről! 
Nos, ha ma ezen mértékkel mérünk, 
akkor valóban emlékezni jöttünk. 
Sok okunk az ünneplésre nem lenne, 
mert hazánk jelenlegi helyzete erre 
indokot és okot pillanatnyilag nem 
szolgáltat.  
A társadalom a benne élő emberek 
összessége. Az állam a társadalom 
közügyeinek intézésére rendelt, 
közérdekből eljáró, a hatalmat legitim 
és formalizált módon gyakorló 
szervezetrendszer. Hibás okfejtés lenne, 
ha az összes problémát másra hárítva 
„mosom kezeim alapon” kivonulnánk a 
felelősség alól. Kétségtelen, hogy sok-
sok hibával számtalan téves okfejtéssel 
ideologizáltuk meg sorsunk alakulását.  

Elfeledkeztünk azon alapértékek 
megőrzéséről: 
- mint a tudás, 
- a munka 
- tisztesség, 
- a hit, 
- a szolidaritás…. és sorolhatnám. 

Helyette a média által motiválva 
süllyedtünk le a „szabadság” feneketlen 
tengerébe. Ezen emberi alapjogokkal az 
unióban is csak úgy fogunk és úgy 
tudunk Európai lenni, ha betartjuk az 
élet írott és íratlan szabályait. Így van 
ez szűkebb környezetünkben. 
Jelenlegi hivatásomban minduntalan 
felmerül bennem a kérdés. Megfelelek-
e, megfelelünk-e a kor kihívásainak? 
Eleget teszek, eleget teszünk-e 
közösségünknek, Csépa lakosságának? 
Lassan meg kell vonni ennek a 
mérlegét is. Határozott igennel tudok 
csak válaszolni! Ebben a nehéz 
gazdasági helyzetben, morális válsággal 

küszködő társadalmi viszonyok között 
is nem hogy talpon maradtunk, hanem 
évről, évre töretlenül fejlődtünk. Hálás 
vagyok a sorsnak, hogy az eltelt 2 
ciklus alatt olyan képviselőkkel 
dolgozhattam, akik megértették az idők 
szavát. Ha más testületek acsarkodó, 
széthúzó, sokszor egyéni érdekeket 
előtérbe helyezve hasonlítom hozzánk-, 
akkor én Csépa képviselő testületét  
ideálisnak, és példanélkülinek ítélem – 
pozitív értelemben. Csak így lehet 
olyan munkát végezni, amely Szent 
István művéhez, hajlékához 
hagyatékához hozzáteszik azokat a 
téglákat, amely a kezünkben van. 
Nos Csépán ez történt. Megújultak az 
útjaink, középülteink, parkjaink 
járdáink, gépeink. Jelentős tartalékkal 
bírunk a még nehezebb időkre. Előre és 
nem utólag gondolkodunk. Szükség is 
van rá, mert jövőre indul egy közel 1 
milliárdos fejlesztés Csépán, amely az 
egész Tiszazug vízellátását fogja 
szolgálni. Újra kezünkben a sorsunk, az 
Önök kezében!  
Most azonban azt mondom: nekünk van 
okunk ünnepelni. Ünnepeljünk úgy, 
hogy fogjuk meg egymás kezét, a 
megszentelt kenyérből együnk egy 
falatot, hogy erőnk és hitünk legyen 
újra vetni, s majd jövőre aratni! Közben 
peregjenek le előttünk történelmünk 
filmének kockái. Hazamenve újult 
erővel lássunk a hétköznapok 
dolgaihoz! 
Ehhez kívánok Csépa valamennyi 
lakójának békét, bölcsességet, s jó 
egészséget! 

Fialka György 
polgármester

  

Ó Szent István dicsértessél, menny és földön tiszteltessél! 
De főképpen nálunk ma, mint országunk Oszlopa! 
Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat! 
Szent István, nézz Mennyből le a szép magyar népedre! 

Mi, kik téged Pártfogónknak választottunk Szószólónknak 
Szólj Istennél érettünk, légy mindenkor mellettünk! 
Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat! 
Szent István, nézz Mennyből le a szép magyar népedre! 

 

 
Az aug. 20-i ünneplő közönség 

 
Makula Annabella 8. o. tanuló és Turóné Guba Anna 

igazgatónő koszorúz a Szent István szobornál 
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FALUNAP 2010 

Idén július 3-án került sor a VII. Csépai 
Falunapi rendezvényre. A délelőtt a 
sport jegyében telt: az érdeklődők 
kedvükre válogathattak a horgászat, 
sakk és futball között. 
Önkormányzatunk ajándékaként a 
gyermekek késő délutánig 
birtokolhatták teljesen ingyen, szüleik 
pénztárcáját megkímélve az 
ugrálóvárat, hálós trambulint és az óriás 
csúszdát. Egész nap ital- és ételbüfé, 
valamint kirakodóvásár állt 
rendelkezésére a nagyközönségnek. 
Délutáni programunk a Madzag 
Bábszínház (Tímár Zoltán és Szabados 
Zoltán kiváló bábművészek) 
előadásában a Lúdas Matyival indult. 
Párhuzamosan helyi kötődésű amatőr 
művészeink és gyűjtőnk kiállítását 
tekinthették meg az érdeklődők a 
Vackor Művészeti óvodában.. Vitkóné 
Kürthy Katalin kerámia, grafika és 
akvarell munkái, Dr. Obernáné Berkes 
Anna vert csipke és ifj. Havrilla Sándor 
intarzia munkái, Csetényi Mihályné 
népviseletes babakiállítása sok látogatót 
vonzott. A 80 éves kecskeméti Gyenes 
Kertészet virágkiállításán vásárolni is 
lehetett a szebbnél szebb virágokból. 
Az arcfestés a gyermekek legnagyobb 
örömére az idén is a program része volt, 
melyet az óvó nénik (Bozsik Ibolya, 
Kiss Magdolna és Réti Sándorné) 
készítettek. Közben a színpadon a 
kunszentmártoni mazsorettek zenés-
táncos bemutatóját csodálhatták meg az 
érdeklődők, a színpad mögötti füves 
területen a kiskunfélegyházi íjászok 
jóvoltából bárki kipróbálhatta a 
sporteszközöket. Az előző év sikerei 
alapozva két, immáron állandó 
programunkat, helyi sajátosságként 
hagyománnyá alakítottunk Tápai 
Tamás helyi sztárvendégünk, aki az 
elmúlt időkben nemzetközi és országos 
versenyeken kimagasló sikereket ért el 
motoros kaszkadőr bemutatóival. Az 
idén nem sikerült megúsznunk a 
falunapot vihar nélkül, ezért ez a 
műsorszám a vizes útszakasz miatt a 
meghirdetetthez képest később 
kezdődött, a galambröptetés pedig rossz 
idő miatt elmaradt. A csépai Mosoly 

Klub Énekkarától - az idén Sánta 
Bélával kiegészülve, aki hegedűn 
kísérte őket - színvonalas, magyar 
nótákat és népdalcsokrokat hallhattunk. 
(Többéves lelkes munkájukat elismerve 
augusztus 20-án megkapták a „Csépa 
községért kitüntető díjat.) Ezen a 
helyen ismételten szeretnénk 
megköszönni megértésüket, hogy a 
program csúszása miatt később tudták 
elkezdeni műsorukat. Az idei évben a 
Vöröskereszt Helyi Szervezete 
kezdeményezésére a jubiláló véradók 
elismerésére is a Falunapon került sor 
az Önkormányzati kitüntetések átadását 
követően. 
A térségi Vöröskereszt képviseletében 
Tóth Lenke kunszentmártoni titkár 
méltatta az önkéntes véradók önzetlen 
felajánlását, mellyel emberéleteket 
menthetnek bizonyos esetekben, de 
mindenképen hatékonyan 
közreműködnek a betegek 
gyógyulásában. - Megköszönve 
rendszeres véradásukat: adta át 
számukra az elismerő okleveleket, és a 
jelképes ajándékokat.  
Valamennyi véradónak, - akik 
önzetlenül segítik rászoruló ember 
társaikat - Csépa Község 
Önkormányzata és a lakosok nevében 
megköszönjük rendszeres véradásukat, 
további jó egészséget kívánunk! 
2010-ben kitüntetettek névsora: 
Hegedűs László ötvenszeres (50) 
Bertus Tamásné harmincszoros (30) 
Kiss István huszonötszörös (25) 
Farkas Csaba hússzoros (20) 
Polovics Sándor hússzoros (20) 
Talmácsi Béla hússzoros (20) 
Beri István tízszeres (10)  
Berényi Zoltán tízszeres (10) 
Farkas Marianna tízszeres (10) 
Hürkecz Gábor tízszeres (10) 
Nagy László tízszeres (10) 
Palotainé Molnár Emma tízszeres (10) 
Rostás Sándor tízszeres (10) 
Zarnócz Istvánné tízszeres (10) 
Egy újabb vihart követően a Kelet 
Lányai Hastánccsoport mozgatta meg a 
közönség fantáziáját (műsorszámuk 
első része a sztárvendég előtt, második 
része pedig utána következett). Az esti 

sztárvendégünkkel, a GRÁCIA 
hegedűtrióval minden korosztályt 
igyekeztünk megcélozni. A csépai 
tánccsoportra az időhöz kötött 
programok után került sor, akik a kiírt 
programoktól eltérően csak a népi 
táncos műsorszámukat adták elő. 
Elnézést az időcsúszásért, reméljük 
jövőre nem jön közbe vihar és időben 
megtarthatják bemutatójukat. A Szilver 
Tánc Stúdió két versenytáncos párja 
latin-amerikai táncaival megkoronázta 
az esti programot. A Leskovics 
Pirotechnika tűzijátéka vonzotta a 
legnagyobb tömeget. Évről évre 
megszokott magas színvonalú 
bemutatójukat az idén is felülmúlták, 
mindenki megelégedésére. A hajnalig 
tartó disco zárta a programot, melyhez 
a zenét Szóró Ákos biztosította. 
Az érdeklődés, a látogatottság a 
tervezettnek megfelelően alakult: 
csúcsidőben 1000 fő körül voltak.  
A rendezvény egésze alatt vendégeink 
biztonságáról a polgárőrség, a helyi 
körzeti megbízott és a rendezőség 
gondoskodott. Orvosi ellátásra és 
rendőrségi beavatkozásra nem volt 
szükség.  
A rendezvény a magunk által elvárt 
színvonalnak teljes mértékben 
megfelelt és megvalósult. 
A szervezőbizottság nevében 
köszönetet mondunk a háttérben 
dolgozó valamennyi segítőnknek, akik 
nélkül a Falunap nem lett volna 
zökkenőmentes. Köszönet tehát: a 
csépai Sportegyesületnek, a Kinizsi 
Horgászegyesületnek, Csetényi Mihály 
nyugalmazott tanárnak, a Mosoly Klub 
vezetőjének, Dobákné Deák Évának, a 
Konyha valamennyi dolgozójának, a 
Gamesz állandó és közhasznú 
munkatársainak, a polgárőröknek, a 
rendőrségnek és a lebonyolítási 
munkákban résztvevő szervező 
bizottság tagjainak, s nem utolsó sorban 
állandó fotósunknak, Kovács 
Sándornak. 

A szervező bizottság nevében: 
Sajó Judit és Zarnócz Pálné

 
Falunapi torna 

A hagyományoknak megfelelően a Csépai Falunap 
délelőttjén idén is megrendezésre került a kispályás focitorna. 
A tornát a községi Sportegyesülete szervezte. 
Idén először csak falubeli csapatok nevezhettek, ezzel is 
kiemelve a torna helyi jelentőségét. 
A villámtornára az alábbi csapatok részvételével került sor: 
1; „Rossz passz” csapatvezető: Diószegi Sándor 

2; „Nőfalók” csapatvezető: Cseh Zsolt 
3; „Ifjúság” csapatvezető: Varga Balázs 
4; „Kékfrankos” csapatvezető: Sajó István 
Eredmények: 
I. Nőfalók – Rossz passz 1:0 Góllövő: Bottlik Elek 
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II. Kékfrankos – Ifjúság 5:0 Góllövők: Vaszil Róbert, Burján 
Zoltán, Enyedi Imre „Szurkáló”, Kovács László, Enyedi 
Nándor 
III. Nőfalók – Ifjúság 0:4 Góllövők: Varga Balázs 3, Kiss 
Norbert 
IV. Rossz Passz – Kékfrankos 1:2 Góllövők: Kugyela 
Krisztián, Enyedi Imre 2 
V. Nőfalók – Kékfrankos 0:5 Góllövők: Vaszil Róbert 2, 
Enyedi Imre, Bódi Richárd, Burján Zoltán 
VI. Rossz Passz – Ifjúság 3:1 Góllövők: Horváth Bence, 
Bugyi Zsolt, Kugyela Krisztián, Varga Balázs 
A Torna végeredménye: 
I. helyezett: „Kékfrankos” 9 pont 12:1 gólarány 
II. helyezett: „Ifjúság” 3 pont 5:8 gólarány 
III. helyezett „Rossz Passz” 3 pont 4:4 gólarány 
IV. helyezett „Nőfalók” 3 pont 1:9 gólarány 

A „Kékfrankos” minden mérkőzését megnyerve lett első, a 
többi csapat egyenlő pontot gyűjtve, az egymás elleni 
eredmény alapján került elbírálásra. 
A Torna legjobb játékosa: Burján Zoltán, „Kékfrankos” 
A Torna legjobb kapusa: Gácsi Tibor „Kékfrankos” 
A Torna legeredményesebb játékosai: Enyedi Imre 4 gól 
„Kékfrankos”, Varga Balázs 4 gól „Ifjúság” 
A mérkőzéseket közmegelégedésre Varjasi Ferenc vezette. 
Köszönjük segítségét! 
Az egész sportrendezvényre sajnos rányomta bélyegét Cseh 
István pályagondnok tragikus halála. A csapatok néma 
főhajtással rótták le kegyeletüket. 
A Sportegyesület nevében köszönöm a rendezvényt támogató 
és munkával segítő közmunkásaink aktív segítségét! 

Sajó István 
Csépai SE elnökségi tag

 
Jubileumi sakktalálkozó 1965-2010 

Az életünk folyamán velünk történt 
eseménnyel előbb-utóbb a feledés 
homályába merülnek, emlékké válnak. 
Egy eseménysorozat felidézésére 
vállalkoztunk e kerek évforduló – 45 év 
– alkalmából a Falunapon. 
A találkozót – a versenyt megelőzően 
felhívást tettünk közzé a Csépai 
Naplóban, s a legidősebb korosztálytól 
a legfiatalabb sakkozóig mindenki 
névre szóló meghívót kapott. 
Természetes, hogy a nyár az egyéni, a 
családi programok miatt több ember 
számára nem tette lehetővé a 
megjelenést. Sajnáltuk 
távolmaradásukat, de a megjelentek 
családias hangulatban, szeretettel 
idézték fel emlékeiket – a versenyek 
egy-egy izgalmas pillanatát, az 
utazásokat, a sakktábori élményeket.  
Elsőként Turóné Guba Anna 
igazgatónő köszöntötte a megjelenteket, 
majd Csetényi Mihály röviden 
áttekintette a 45 év történetét.  
1965-ben kezdődött az általános 
iskolások felmenőrendszerű sakkozása.  
Iskolai, járási, megyei, majd országos 
döntők sorozata – melyeknek iskolánk 
kezdettől fogva résztvevője volt.  
1969-ben jutottunk először a megyei 
döntőbe: Kocsis Ágnes kisdobos, 
Dombi Julianna és Kanyó Mária pedig 
úttörő kategóriában – aki az országos 
versenyre is eljutott Dunaújvárosba, 
majd 21 alkalommal további 17 tanuló 
is bekerült – volt, aki több alkalommal 
is. 
Csapatversenyben 15-ször képviseltük 
Szolnok megyét az országos 
döntőben.1992-ben harmadikok 
lettünk: Bujdosó Gabriella, Cseh 
Szilvia, Csongrádi Anikó, Kovács 
Kinga felállásban. Kétszer voltunk 
negyedikek, egy alkalommal hatodikok. 
Több alkalommal szerepeltünk 
„szakmai versenyeken” ÁFÉSZ, majd 

ÁFEOSZ, illetve Szabad Föld kupákon, 
- ahol árukkal, tárgyjutalmakkal 
díjaztak bennünket. 
Az 1970-es évektől fokozatosan 
megnőtt a meghívásos évenként 
visszatérő gyermekversenyek száma. 
Felszabadulási Kupa, November 7-i 
Kupa, Tiszazug Kupa, Kevi Kupa – 
Túrkeve, Fegyverneki Kupa, 
Örményesi Kupa. Gallasz Béla 
emlékverseny Szentes, ahová 
rendszeresen jártunk. Távolabbi 
helyekre is eljutottunk: Tata, Naszály, 
Kalocsa, Pozsony, Cegléd, 
Kunszentmiklós, Jászberény, Zsámbék 
és még sok település. 
A Tiszazug Kupát iskolánk alapította, 
mely rangos versennyé nőtte ki magát, 
több helyről jöttek a versenyre. 
Kunmadaras, Jászberény, Túrkeve, 
Szentes, Szelevény, Tiszasas, Tiszaug, 
Kunszentmárton, Tiszakürt. 
A 29 év alatt csak kétszer került a kupa 
Szentesre, 27 alkalommal helyben 
maradt.  
Alaposabb ismeretszerzés céljából 
sakktáborban vettünk részt több 
alkalommal is, Felsőcsatár (Vas 
megye), melyet Palkó István, a Vas 
Megyei Sakkszövetség elnöke 
szervezett, illetve Balatonberény, 
Balatonlelle és Vác. 
A feszes napi „szellemi sakk” 
könnyítése céljából rendszeresen volt 
reggeli torna, futás, illetve délután túra, 
ahol ismerkedhettünk a szép vasi 
tájakkal – időnként átruccanva osztrák 
testvéreink földjére. Jómagam is, de 
tanítványaim egy része is őrzi az onnan 
hozott vándorbotot.  
Sakkszakköri foglalkozások 1982-től 
vannak iskolánkban. Órarendszerinti 
sakkoktatást a 2. osztályban 1992/93-as 
tanévtől vezettünk be. A Falunapon 
jubileumi kiállítást rendeztünk: ki-ki 
egyénileg készített tablójára rögzítette 

éremgyűjteményét, okleveleit, 
újságcikkeket. 
Iskolánk fából készült vándorkupája, 
melyre minden évben „bevésetik” a 
legeredményesebb sakkozó neve – 
korosztályonként. Mindezek kedves 
emlékeket idéztek fel az idősebb és 
fiatalabb sakkozókban egyaránt. 
Eddig 54 helységben sakkoztunk kb. 
300 alkalommal. Elért eredményeink 
köszönhetőek segítőinknek, a község és 
az iskola vezetőinek, támogatóinknak, 
akiket elismerésben részesítettünk: 
Almádi Emil Tiszaföldvár, Bódi Gyula 
Csépa, Fejes Józsefné Csépa, Fialka 
György Csépa, Dr. Kanyó Mária 
Szeged, Kecskés Julianna 
Kunszentmárton, Dr. Nagy Zoltán 
Kecskemét, Mészáros Gyula Miskolc, 
Sirkó Béla Kunszentmárton, Palotai 
Zoltán Csépa, Palkó István 
Szombathely. 
A mérkőzések előtt Peták Kálmán 
köszöntötte a találkozó résztvevőit a 
Megyei Sakkszövetség nevében. Ezek 
után kezdődött a sakkjáték egymás 
között fiatalok-idősek. 
Végezetül Mészáros Gyula nemzetközi 
mester - iskolánk volt tanulója - 16 
fővel szimultánt játszott. Eredmény: 15 
győzelem, 1 döntetlen Hajdú Gyulával. 
A verseny befejeztével a mestert is 
kupával köszöntöttük, a szponzorokhoz 
hasonlóan. A sakktalálkozó résztvevőit 
Csépa Község Önkormányzata ebéddel 
tisztelte meg, melyet a résztvevők 
köszönettel vettek. 
Köszönjük a Polgármesteri Hivatal, 
Dobákné Deák Éva, Havrilla Sándorné 
képviselőnő, Sajó Judit egykori 
sakkozó mindenre kiterjedő segítségét! 

Csetényi Mihály 
ny. tanár 
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SAKK: EGY VOLT DIÁK SZEMÉVEL 
Tanulmányaimat az akkor még Csépai 
Általános Iskolában kezdtem meg 
1989-ben. Az általános iskola vidám 
évei után Mezőtúrra kerültem, ott 
tettem sikeres érettségi vizsgát a 
Szegedi Kis István Református 
Gimnázium és Szakközépiskolában. 
Ebbe az iskolába járt Csetényi Mihály 
tanár bácsi is. Ma is sokan járnak oda a 
környékről. Mezőgazdasági 
gépészmérnök diplomámat szintén 
Mezőtúron szereztem meg, a Tessedik 
Sámuel Főiskola, Mezőgazdasági 
Főiskolai Karán (TSF-MFK). A 
főiskola után másoddiplomát szereztem 
a gödöllői Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Karán (SZIE-GÉK). 
Ott okleveles gépészmérnök lettem, 
gyártás- és gyártmányfejlesztő 
szakirányon. Az egyetem elvégzése 
után viszonylag rövid idő után sikerült 
elhelyezkednem a MÁV- Gépészet 
ZRt.-nél. A cseppet sem 
könnyű vasúti vizsgák letétele 
után a Bp.-ferencvárosi 
Körzeti Járműfenntartási 
Központban 
járműreszortosként 
dolgoztam. Jelenleg az 
istvánteleki telephelyen 
dolgozom hasonló 
munkakörben. A munkám 
igen felelősségteljes és 
szerteágazó, tele van 
kihívásokkal és 
nehézségekkel. Feladatom 31 
db preferált motorvonat 
karbantartásának irányítása, 
megszervezése, végrehajtatása és a 
kapcsolódó munkák szakmai 
felügyelete.  
Az általános iskolában a sakk-oktatás a 
2. osztálytól indult. Nekem 
megtetszettek a figurák és rögtön meg 
is szerettem ezt a játékot (sportot), 
hiszen minden parti más, semmi sem 
ugyanolyan, szóval izgalmas. Egyik 
korai emlékem az, amikor Csetényi 
tanár bácsi megszámoltatta a népes 
társasággal, hogy mennyi négyzet van 
egy sakktáblán. Én nem elkezdtem 
számolgatni egyenként, hanem 
összeszoroztam a sorokat az 
oszlopokkal és kijött a 64 mező. 
Egyszer még tanár bácsit is sikerült 
legyőznöm, de valószínűleg csak azért, 
mert elmondása szerint fájt a feje. Ezt 
nem csodálom, mert általában tele volt 
mindig a sakkszakkör terme lelkes 
tanulókkal, akikkel bizony nem volt 
egyszerű bánnia. 

Voltam a híres sakktáborban 
Felsőcsatáron, ahol sikerült 
megutálnom a paprikás chipset és akkor 
voltam először külföldön, mert az 
osztrák határt sikerült illegálisan 
átlépnünk a határkő keresése során. 
Voltam Balatonlellén, ahol Dúró 
Józsika rettenetesen félt az esti 
tűzijátéktól. Sakkoztam Kecskeméten 
hollandok ellen és egy Sipos 
vezetéknevű 5-6 éves kisfiúval is, aki 
még a nevét sem igazán tudta leírni, de 
ennek ellenére igencsak megizzasztott. 
Remélem, hogy sikerült neki jó 
eredményeket elérni az életben is. 
Kalocsán is jártam, ahol a végeredmény 
nem igazán tetszett, hiszen Varga 
Jóskával azonos pontunk volt, de mégis 
ő kapta az aranyérmet. Rendszeresek 
voltak a szentesi, szolnoki versenyek, 
emlékversenyek. Többször kaptam meg 
a fa vándor kupákat. Büszke vagyok, 

hogy ott szerepel a rajtuk a nevem. Sok 
helyen vettem részt különböző 
versenyeken, bár igazán fényes és 
jelentős sikereket sohasem sikerült 
elérnem. Voltak nagy ellenfeleim, pl. 
Cseh Vali, Kovács Gyuszkó, Buczkó 
Ildi, akikkel igen komoly partikat 
játszottunk le, változó sikerrel. 
Rengeteg élménnyel gazdagodtam, 
voltak rossz élményeim is, de leginkább 
a jókra emlékszik az ember. 
Megtanultam logikusan gondolkozni, 
taktikázni és az időmet beosztani, 
megtanultam azt, hogy nem szabad 
lebecsülni az ellenfelet, mert senkire 
sincs ráírva, hogy milyen képességei 
vannak.  
Rengeteg partit játszottam már 
életemben és remélem, hogy még fogok 
is jó néhányat játszani. Manapság már 
nem igazán sakkozok, legfeljebb az 
Interneten keresztül.  
A falunapi sakkversenyen jól éreztem 
magamat. Többször készültem már, 

hogy részt veszek majd a 
rendezvényen, de nem alakultak úgy a 
dolgaim. A szervezésre nem lehet 
panasz. Nem vagyok igazán ismert a 
faluban, de jó volt ismerősökkel 
találkozni. Jól meg volt szervezve 
minden, bár arra számítottam, hogy 
több régi sakkozó lesz majd ott a 
megmérettetésen. Örülök, hogy az 
utánpótlással sincs semmi baj, jól állták 
a sarat a korosabb és tapasztaltabb 
sakkozókkal szemben. Én Palotai 
Pannával – a szomszéd kislánnyal – 
játszottam egy partit, igen ügyes volt, 
bár látszott rajta, hogy félénksége még 
nem nagyon hagyta kibontakozni őt. 
Tetszett az érem- és tablókiállítás is az 
elsősök termében, sok régi emlék jutott 
ott eszembe és örülök, hogy én is 
részese lehettem az akkori sakkozók 
csapatának. 
Emlékszem, hogy a meghívott 

Mészáros Gyula 
sakkmesterrel játszottam 
már korábban a Művelődési 
Házban egy szimultánparti 
keretei között. Akkor kb. 60 
fővel is játszott egyszerre. 
Akkor is a végéig sikerült 
kitartanom, aminek 4-5 db 
„Sakkélet” című újság lett a 
jutalma. Azóta is megvannak 
ezek az újságok. A falunapi 
sakkversenyen a 
nagymesterrel játszott partim 
a hátrányommal indult, 
eléggé passzív voltam, 
leginkább csak kivártam, 

hogy milyen stílusú lesz a játék. A 
mester sem igyekezett rögtön nyerni, 
gondolom, hogy úgy érezte, hogy 
viszonylag sima meccs lesz. A döntő 
momentum az volt, amikor a kedvenc 
figurámmal – a huszárral – sikerült 
„sakk/bástyát” adnom. Ettől a ponttól 
kezdve vettem át az irányítást. A mester 
támadott ugyan, de jól védekeztem. A 
végjátékban sajnos elvesztettem a 
koncentrációt, mert sokan gyűltek már 
körénk, nem tudtam már nagyon 
figyelni. A vége döntetlen lett, de ez 
csak rajtam múlott, hogy így alakult. 
Nem baj, nem voltam dühös, leginkább 
a játék volt a lényeg. 
Igyekszem majd jövőre is úgy alakítani 
a dolgaimat, hogy részt tudjak majd 
venni a következő falunapi 
sakkversenyen. Örülök, hogy részt 
vettem a versenyen. 

Hajdú Gyula 
egykori diák
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ŐSZIKÉK HÍREK 
Ismét eltelt egy év és már lassan a nyár 
is, de ebben az évben is megünnepeljük 
az időseket, mint már ötödik éve 
rendszeresen.  
A bentlakásos részlegünk teljes 
létszámmal működik, 21 fő az ápolási 
gondozási napoknak megfelelő létszám. 
Elmondhatom azt, hogy az intézmény 
tárgyi feltételei teljes mértékben 
adottak, az idős lakók kényelmes 
elhelyezése biztosított. A személyi 
feltételek tekintetében is megfelelünk 
az előírásoknak, a bentlakás és a 
szociális étkezés tekintetében. Jelen 
évben a határozott idejű működési 
engedélyünk határozatlan idejűvé válik. 
2010 évben elindult a bentlakásos 
részleg férőhelyeinek bővítése is, és a 
napokban megkapjuk a 21 fő ellátására 
jogosító működési engedélyt. 
Mentálhigiénés asszisztensünk Dobainé 
Nagy Éva aki nagy lelkesedéssel végzi 
a munkáját, és bátran mondhatom, hogy 
az idősek szívesen fogadják, nagy 
szükségük van a lelki támogatásra. 
Örömmel mondhatom, hogy dolgozik 
nálunk egy önkéntes is, Szabó Imréné, 
munkáját anyagi juttatás nélkül végzi, 
és ahogyan szabadideje engedi, és 
kitartóan részt vesz az intézmény 
munkájában. A műsorok szervezésében 
nagy segítséget kapunk Papp Erzsébet 
részéről is. Az önkormányzat 
alkalmazásában két segédgondozót 
kaptunk, mert a leromlott rossz állapotú 
lakók ápolásához nem elég egy 
gondozónő.  
A házi segítségnyújtás létszáma is 
bővült, jelenleg 54 fő idős gondozását 
végezzük rendszeresen, ez segítséget 
jelent, hogy minél tovább az 
otthonukban maradhassanak. A 
gondozói feladatokat hét fő látja el, 
ebből egy fő az állandó, és öt fő pedig 
az önkormányzat alkalmazásában áll. 
Ez nagy lehetőséget jelent számunkra, 
mert így a férfimunkákat is el tudjuk 
vállalni, fűnyírást, favágást és 
egyebeket, ezzel is segítve az idős 
lakosságot, mert 75 forint óránként 

igazán méltányos, ez azonban nem 
jelenti azt, hogy még az ablakfestést, 
tyúkól takarítást és a fűszerpaprika 
kapálását is gondozókkal végeztetjük 
el. A szakképzettséget igényelő 
munkákat nem tudjuk elvállalni, ne is 
kérjék gondozóinktól. Ők nem 

napszámosok és nem cselédek, nem 
lehet kihasználni azt, hogy csak 
hetventöt forintos órabérért dolgoznak, 
igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, 
de a törvény szigorúan meghatározza, 
hogy milyen munkákat lehet házi 
segítségnyújtás keretein belül végezni. 
Köszönettel fogadjuk a bizalmat 
mellyel hozzánk fordultak, remélem 
rászolgálunk. Bármilyen problémájuk 
megoldásában segítünk, mi nem 
csapunk be senkit és nem használjuk ki 
más gyengeségét, rászorultságát.  
Nem vizsgálhatjuk meg az igénybe 
vételi eljárás során, hogy ki érdemes és 
ki érdemtelen a segítségnyújtásra, az 
ellátás nem függhet a múltban 
elkövetett bűnöktől. Mi csak azt nézzük 
ki a rászoruló, és segítünk, ahol szükség 
van ránk.  
A házi segítségnyújtásra egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetünk, mert a drága 
bentlakásos ellátást váltja ki, és az idős 
ember az otthonában maradhat, mert az 

idegen környezetet nagyon nehéz 
megszokni. 
Ez az ünnepség szép példája generációk 
közötti együttműködésnek, mert a 
szervezésben és a műsor 
összeállításában is részt vesz a fiatalabb 
generáció is, és együtt vannak 
nagymamák, nagypapák, gyermekek, 
unokák, sőt dédunokák.  
Ez az ünnepség az idősek ünnepe, de 
engedjék meg, hogy a 
munkatársaimnak köszönetet mondjak 
a sok munkáért amit egész évben 
végeztek, hiszen itt mint egy 
házasságban jóban és rosszban együtt 
élünk. Sok esetben nehéz, már 
türelmesnek lenni, de muszáj, mert a 
betegségtől az öregségtől leromlott idős 
szervezet már nehezen alkalmazkodik a 
folyamatosan változó környezethez.  
Nagyon megnehezíti munkánkat a 
folyamatosan változó jogszabályokhoz 
való alkalmazkodás, a változó 
elvárások, és dokumentációs rend.  
Az ünnepségen a rossz idő ellenére 
130-an vettek részt. Elmondhatom, 
hogy nehéz feladatot kaptunk az esős 
idő miatt, mert a rendezvényt bent 
kellett megtartanunk, és féltünk hogy 
elférünk-e ilyen sokan, de sikeresen 
megoldottuk a feladatot. A rendezvény 
Polgármester Úr megnyitójával 
kezdődött, és örömmel fogadtuk biztató 
szavait. Az intézményvezető 
beszámolója után immár 
hagyományosan, a Mosoly Klub 
előadása következett, majd Bódi Renáta 
énekelt nekünk. Mindenki aki hallotta 
már énekelni büszkén mondhatja el, 
hogy Csépa ismét gyarapodott egy 
tehetséggel. A műsor után kezdődött az 
ebéd, mely igazán finomra sikerült, a 
konyhának köszönhetően, majd, ki 
beszélgetéssel, ki táncra perdült, vagy 
csak hallgatta a zenét, töltötte el a 
délutánt. 
Remélem mindenki jól szórakozott, és 
tartalmasan töltötte el ezt a napot! 

Cselédes Józsefné 
intézményvezető
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EGYHÁZI HÍREK 
Hitet és reményt keresőknek 
Gyakran előfordul, hogy felnőttek, 
fiatalok felfedezik, hogy Isten létezik; 
felfedezik Krisztus tanításának vagy a 
Katolikus Egyháznak szépségét, erejét, 
s szeretnének maguk is Jézus 
követőjévé válni: szeretnének 
megkeresztelkedni, elsőáldozáshoz 
járulni. Hasonlóan gyakori, hogy olyan 
szülők, akiket korábban nem vonzott a 
kereszténység vagy eltávolodtak attól, 
egyszerre találkoznak Jézussal, s 
szeretnék nagyobbacska gyermekeiket 
is vallásosan nevelni. Ismét máskor 
házasságra készülő fiatalok szeretnének 
megkeresztelkedni, elsőáldozáshoz 
járulni. Mi az útja, ha felnőttek, 
fiatalok, gyermekek szeretnének 
megkeresztelkedni, elsőáldozáshoz, 
bérmáláshoz akarnak járulni? 
Egyesek azt szeretnék, hogy mihelyst 
ők pl. a keresztséget kérik, a 
lelkipásztor azonnal szolgáltassa ki azt. 
Esetleg hivatkoznak arra, hogy az ő 
gyermekkorukban vagy egy másik 
plébánián szó nélkül vagy kis 
előkészítéssel megkereszteltek, 
elsőáldozáshoz engedtek valakit.  
Mit mond a Katolikus Egyház?  
Amikor valaki megkeresztelkedik - 
hasonlóan ha áldozik vagy bérmáláshoz 
járul - ,azt jelzi, hogy új életet akar élni, 
Jézus törvényei szerint a keresztények 
közösségében. Isten ehhez adja a maga 
erősítő és megszentelő-felszentelő 
segítségét, kegyelmét.  

Az Egyház meghív minket,  
hogy vegyük komolyan Istent és az 
Egyházat, akinek a szentség vételével 
átadjuk életünket,  
hogy vegyük komolyan önmagunkat, 
döntésünket: és ha igent mondunk 
Istennek, akkor azt éretten, felkészülten 
mondjuk ki. 
Vagyis az Egyház azt mondja: Aki a 
szentségekhez járul, annak jól fel is kell 
készülnie erre: hogy a szentség ne csak 
szép ünnepség legyen, hanem valóban 
az élet átadása Jézusnak, az Egyháznak. 
(Egyházi Törvénykönyv 843/2. kánon; 
vö.840. kánon)  
Az elmúlt évszázadokban Európa 
országaiban a társadalom és az egyes 
emberek életét átszőtték a vallási 
ünnepek, szokások. Természetes volt, 
hogy a megszületett gyermeket 
megkeresztelték, a kisiskolást 
elsőáldozáshoz vitték, a nagyobbakat 
bérmáláshoz. Ekkoriban azonban a 
gyermekek számára természetszerűen 
biztosítva volt a vallásos környezet, a 
vallásos nevelés a családban és a 
társadalomban.  
A mai világban a vallás helyzete más. 
Sem a társadalom, sem a család nem 
biztosítja automatikusan a keresztény 
nevelést. Így a Katolikus Egyház 
hangsúlyozottabban kötelességének 
érzi, hogy legyen segítségére a 
szentséget kérőknek a kereszténység 
elmélyítésében; s azok egy komoly 
felkészülés után járuljanak a 

keresztséghez vagy más szentséghez.... 
(Készült: a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia dokumentuma alapján)   
Szeretettel hívok és várok minden 
érdeklődő felnőttet, aki szeretne 
megismerkedni a katolikus hittel és 
vallással, ill. aki szeretne részesülni a 
Katolikus Egyház szentségeiben 
(keresztség, elsőáldozás, 
bérmálkozás, házasságkötés, 
házasságrendezés). I. Találkozó: 
szept. 30-án (csütörtök) 18.30-kor a 
plébánián. II. Találkozó: okt. 7-én 
(csütörtök) 18.30-kor szintén a 
plébánián. Érdeklődni és jelentkezni 
a következő telefonszámom lehet: 06-
56-323-155, vagy e-mail-ben: 
lengyel.zsolt@vaciegyhamegye.hu. 

Lengyel Zsolt 
plébános

SIMA LIBÁK CSERKESZŐLŐBEN 
2010 második 24 órás vetélkedője Cserkeszőlőben került megrendezésre augusztus 27-28-án. Természetesen erről az 
eseményről a csépai csapat sem maradhatott le. A minimum létszámot jelentő 15 fő nehézkesen akart összejönni, de ahogy ez 
lenni szokott, megoldottuk a problémát és végül nagyon jó csapat állt össze. Péntek reggel - még itthon - lázas gyakorlásba 
kezdtünk lila pólóinkban, hiszen az első feladat egy zenés-táncos produkció bemutatása volt, melyben minden csapattagnak 
szerepelnie kellett. Cserkébe érkezvén mind a hét csapat előadta műsorát, melyek közönsége a fürdő vendégeiből és a 
helyiekből állt. Miután átvonultunk a vetélkedő színhelyét adó sportpályára, elkezdődött az alvás nélküli móka.  

ŐŐrröölltt  ffűűsszzeerrppaapprriikkaa,,  
ssaavvaannyyúú  kkááppoosszzttaa  ééss  

ssaajjáátt  tteerrmmeellééssűű  
zzööllddssééggeekk  

((bbuurrggoonnyyaa,,  kkááppoosszzttaa,,  
hhaaggyymmaa,,  zzeelllleerr,,  

ssáárrggaarrééppaa,,  ggyyöökkéérr,,  
kkaarrffiiooll  ssttbb..))  
kkaapphhaattóókk!!  

TTrreezznnyyáákk  KKáárroollyy  CCssééppaa  
SSoommooggyyii  uu..  1199//aa..  

A szervezők változatos, mulatságos feladatokkal vártak minket. Volt hídépítés 
spagetti tésztából, bizsubogozás, pelenkából narancsléivás, fogkrém- és ropievő 
verseny, szívószálas babválogatás, szerelmi vallomás a szervezőknek, nagyítóval 
tojássütés… A nap vége felé éhségünket az általunk készített babgulyással 
csillapítottuk, melyre szintén pontot kaptunk. 
Éjfél után túrára indultunk, melynek keretében körbejártuk a falut, és Petőfi verset 
szavaltunk, szalmában fogpiszkálót kerestünk, ügyességi feladatokat oldottunk 
meg.  
A reggel esőt hozott magával, mely rányomta bélyegét a második napra. Inkább 
benti feladatokat kaptunk és ekkor egy kis buli is belefért a programba. Tíz órához 
közeledve fáradtság látszódott a csapatokon, de a paródiák mosolyt és ez által 
éberséget csaltak arcunkra.  
Bár a mi tyúkunk tojt meg először, a vetélkedőt az ötödik helyen zártuk. Ez a 24 
óra azonban remekül összekovácsolta a tiszazugi fiatalokat. Új barátságok 
szövődtek, a régiek megerősödtek és nem számított melyik csapat hol végzett a 
végső összesítésben, mert mindenki ugyanakkora tapsot és ovációt kapott! 

Maródi Kata 
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ÓVODAI HÍREK 

Az óvoda dolgozói polgármester úrral a kékcsei 
polgármesterasszony és az óvoda meghívásának eleget 
téve augusztus 27-én látogatott el a rendezvényükre. A 
falu Guiness rekordot döntött a magyarnóta- és népdal 
éneklésben. Mi is velük nótáztunk. Megnéztük az új 
óvodát és iskolát, szakmai tapasztalatcserét folytattunk. A 
kékcsei óvodával testvér óvodai szerződést kötöttünk. 
Innen is gratulálunk az eredményükhöz, és még egyszer 
köszönjük a szívélyes vendéglátást. 
Óvodánkban a nyári nagytakarítás után tiszta, esztétikus 
környezet fogadta a gyerekeket. Augusztus 31-én rövid 
műsorral köszöntek el az a volt nagycsoportos óvodások, 
és kezdték meg az első osztályt. Az idei tanévben 76 
kisgyermek jött óvodába, januártól még 10-en 
csatlakoznak hozzánk, így évvégére 86-an leszünk. 

Átdolgoztuk az oktatási törvénynek megfelelően a helyi 
nevelési programunkat, melyet a képviselőtestület 
jóváhagyott. A személyi feltételek nem változtak, a tárgyi 
feltételeink biztosítottak a zavartalan működéshez. Ebben 
az évben két dolgozót köszöntöttünk: Kiss Magdolna 
óvónőt 30 éves jubileuma, és Havrilla Sándorné óvónőt 25 
éves jubileuma alkalmából. Mindkettőjüknek szívből 
gratulálunk és további jó munkát, erőt, egészséget 
kívánunk az elkövetkező esztendőkhöz! 
A személyi jövedelemadó 1% -ból óvodánk 128 950.-
Ft-ot kapott az adományozóktól. Köszönjük 
segítségüket! 

Szelei Ferencné tagintézmény vezető

 
 

Szerkesztőségünkbe egy nagyon kedves levél érkezett. Paczolay Sándorné Béke úti lakosunk két unokája írta - 
Tímea debreceni, Erika readingi (Anglia) lakos -. Köszönettel átvettük, és most megosztjuk Önökkel is. 

Kedves Csépai Napló! 
Két és fél hetet töltöttünk a nagymamánknál gyermekeinkkel 
együtt, és szerettük volna a tudomásukra hozni, hogy 
mennyire tetszett nekünk a játszótér, amit a focipálya szélén 
építettek. 
Szerintünk nagyon jó, hogy létrehoztak egy olyan helyet, 
ahol kicsik és nagyok egyaránt találkozhatnak. Míg a 
nagyobbak focizhatnak, a kicsik a játszótéren szaladgálhatnak 
pajtásaikkal. Az a tény, hogy van ott egy játszótér, a kicsiket 
és az anyákat is egyaránt összehozza. A szülők 
megbeszélhetik hátköznapjaikat, míg csemetéik szabadon 
játszhatnak. Régen kellett már Csépának egy ilyen hely, ami 
a kisebbeket is lefoglalja. Szerintünk a játékok is ötletesen ki 
vannak találva, még talán egy homokozó jó lenne, mert a 
gyermekek amint találnak egy porkupacot, nyomban azt 
nyomogatják, ássák. Egyébként nagyon tetszik, hogy a 
faluban épült ez a két jó minőségű játszótér. 

Reméljük, hogy mindenki büszke rá, és célszerűen 
használják, hogy minél tovább tartson! Hiszen az ilyen 
játszóterek a gyermekek koordinációs és szociális 
fejlődésében nagyon sokat jelentenek. 
Szívesen látnánk még olyan fejlesztést, melynek keretében 
létrehoznának egy fürdőhelyet a Holt-Tiszánál. Mi 
gyerekként a Borishoz jártunk a nyolcvanas években, és a 
kilencvenes évek elején, ami sok kellemes és maradandó 
élményt jelentett számunkra. Mai napig is szívesen látogatjuk 
a Borist, és nagy örömet jelentene számunkra (és 
gyermekeinknek is), ha egy nap megint kitisztítva láthatnánk. 
Akkor biztos, hogy nem a tiszaugi holtágra járnánk fürödni! 
Tisztelettel: 

Erika Hutchinson és 
Muszkáné Paczolay Tímea

 

KIÉ A JÁTSZÓTÉR? 
Természetesen a gyerekeké! Az önkormányzat évek óta 
pályázott játszótérre. Az idei sikeres pályázat nyomán, a nyár 
folyamán elkészült a falu két, egymástól távoli pontján. 
Mindkettőt a gyerekek- szüleik és nagyszüleik örömére-, 
lelkesen használatba vették. Meddig lehet ezeket használni? 
Meddig maradnak használhatók? Szerintem jelentősen függ a 
felnőttektől, szülőktől, gyerekektől. A szülők megtanítják-e 
gyerekeiket, unokáikat az érték megőrzésére. A már 
kamaszkorú ifjúság belátja-e, hogy ezek a játszótéri eszközök 
nem az ő súlyukhoz, erejükhöz szabott, de a gyerekeik 
használhatják majd egykor, ha megőrizzük. A szemem előtt 
lévő játszóteret-az óvoda közelsége miatt-, Vackor 
játszótérnek neveztem, a falunap óta látom, „hallom”. A 
sikongató, csivitelő, vidám gyerekhangok jelzik, hogy 
önfeledt játékkal telik az idő. Anyukák és apukák, nagy-és 
dédszülők kísérik a gyerekeket a játszótérre. A környezet 
tisztaságára ügyelnek a gyerekek érdekében, hiszen a 
szétszórt mogyoróhéj felhasíthatja a kisgyerek kezét, talpát, 
mert bizony jól esett a nyári nagy melegben mezítláb 

szaladgálni a fűben az egyik mászókától a másikig, vagy 
éppen a csúszdáig. A játék hevében, a melegben 
megszomjaztak. Ez természetes. A szülők ekkor jó példával 
mutatták a helyes megoldást gyerekeiknek. A hozott üdítős 
üvegek tartalma elfogyott, de az üvegek szépen 
visszakerültek a kosárba, reklámszatyorba, és természetesnek 
tartják, hogy tiszta környezetet hagynak maguk után. Másnap 
ugyan itt szeretnék a szabad idejüket eltölteni kicsinyek és 
nagyobbak szüleik kíséretében. 
A játszóterek hamarosan kiegészülnek az Gamesz 
szakemberei által készített padokkal, hogy a pihenni vágyók 
kényelmesen tölthessék idejüket. 
Azért a játszótér körül nem minden olyan fényes. Akad 
nagyobbacska gyerek, aki azt a fogást keresi, hogyan lehetne 
rongálni. Ő a tisztaságra sem figyel. Gyerekek, felnőttek, 
őrizzük meg a játszótereket! Remélem unokáim is 
használhatják majd! 

Kovácsné Németh Mária

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 

  

 

 

Elmúlt a nyár, de emlékei megmaradnak 
 

 

 

 
Havrilla Sándorné jubileumi köszöntése 

 

Fotók: Kovács Sándor 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


