
Békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván 
a község minden lakójának Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nevében: Fialka György polgármester 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kívánnak a Csépai Napló szerkesztői 

Gárdonyi Géza: Fel nagy örömre! 
Fel nagy örömre! ma született,  
Aki után a föld epedett.  
Mária karján égi a fény,  
Isteni Kisded Szűznek ölén.  
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,  
Nézd csak örömmel Istenedet. 

 

 

 

 
A Vackor Művészeti Óvoda Mikulás ünnepsége 

 
Jelenet a Mosoly Klub 
Énekkarának 
„betlehemi játékából” 
(A saját karácsonyi 
ünnepükön kívül 
előadták még az 
ovisoknak és az 
időseknek is.) 

 
Az Őszikék dolgozói kirándultak. Cikk a 8. oldalon 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 2 
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő testülete 
2010. december 9-én ülést tartott. A rendeletek 2011. 
január 1-jétől lépnek hatályba. 
Csépa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/1996./XII.16/ rendelete a magánszemélyek kommunális 
adójáról 
Adó mértéke: 
5.§. /1/ A magánszemélyek kommunális adójának évi 
mértéke e rendeletben meghatározott, egy helyrajzi 
számon nyilvántartott összes építmény után, illetőleg 
lakásbérleti jogonként évi 6000,- Ft. 
/2/ Amennyiben az adóalanynak több helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott beépített vagy beépíthető, közművesíthető 
belterületi földrészlet képezi tulajdonát adótárgyanként az /1/ 
bekezdésben meghatározott adó mértékét fizeti. 
Mentességek, kedvezmények: 
6.§. /1/ Mentes az a belterületi földrészlet, amelyre az építési 
szabályzat alapján építeni nem lehet, vagy a településen lévő 
közművek közül legalább 2 nem érinti. 
/2/ Mentes az adófizetése alól az a magánszemély, aki 80. 
életévét betöltötte. 
/3/ 50% -os kedvezmény illeti meg a Kósa szőlőben levő 
lakóházat. 
/4/ Mentesség adható kérelemre a 70 életévét betöltött 
személy részére,  
a.) egyedülállók esetében, amennyiben havi jövedelme 
nem haladja meg az 50.000 Ft-ot 
b.) két vagy többszemélyes háztartás esetén az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg a 40.000 Ft-ot. 
A bejelentés /bevallás/ szabályai: 
7.§. /1/ A magánszemélyek kommunális adójának 
megállapításához szükséges adatot az adózó bevallás 
benyújtásával köteles szolgáltatni az adott év január elsejei 
állapotnak megfelelően. 
A bevallás benyújtásának határideje az adókötelezettség 
keletkezésétől /változásától/ számított 15 nap, ami a rendelet 
bevezetés évében január 31. 

/2/ Nem kell újabb bevallást tenni amíg adókötelezettséget 
érintő változás nem következik be. 
Az adó megfizetése: 
8.§. /1/ A kommunális adókötelezettséget az adóhatóság 
kivetéssel állapítja meg. 
/2/ Az adóévre kivetett adót két egyenlő részletben 
március 15-ig, illetve 
szeptember 15-ig kell megfizetni. 
Több oka volt, amiért a testületnek ehhez a megoldáshoz 
kellett folyamodni. 
Az első és legfontosabb, hogy az ivóvízminőség javító 
programhoz önerőt kell képezni, amelynek összege 22 millió 
Ft. Ezt 3 év alatt kell összegyűjteni, amely évi kb 7 millió. A 
6000 Ft csak évi 3,5-4 millió Ft-ot jelent, amely mellé az 
önkormányzat mellé teszi a hiányzó 3-4 millió Ft-ot.  
Nem új dolog ez, mert régen ezt községfejlesztési 
hozzájárulásnak hívták. Ezen adónem 1996. óta nem változott 
és az 1200 Ft-os mérték ma már e beszedéssel járó 
postaköltséget sem nagyon fedezi. Az pedig, hogy eddig 
miért nem kellett emelni, az ezért volt, mert az önkormányzat 
minden eddigi fejlesztéshez ki tudta gazdálkodni az önerőt. 
Tulajdonképpen a lakosság több 100 milliós fejlesztéshez 
ingyen jutott hozzá. Egyéb iránt is ez az összeg napi 2/3 szál, 
vagy havi 1 doboz cigaretta ára! 
A szilárd hulladék elszállításáért, az ivóvíz szolgáltatásért 
fizetendő díjat nem az önkormányzat szabja meg, hanem a 
szolgáltató. Januártól ez is változik: 
Csépa Község Önkormányzatának 16/2010.(XII. 17.) 
rendelete 
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
3/2004.(II.27.) rendelet módosítására. 
Csépa, Község Önkormányzatának Képviselő testülete a 
köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 
tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló 3/2004.(II. 27.) rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja:

1.§ A rendelet 2.számú melléklete helyébe e rendelet szerinti 2.számú melléklet lép: 
2.sz melléklet 

3/2004(II.27.) önkormányzati rendelethez 
Megnevezés Ürítési 

gyakoriság 
Egységnyi díj Egy ürítés 

díja 
Havidíj összesen 

Lakossági 
kommunális 
szilárd hulladék 
ürítési és 
ártalmatlanítási díj 

Hetente 1 
alkalom 

3,372 Ft/l+ ÁFA 80 l esetén 
269,77Ft+ 
ÁFA 

120 l esetén 
404,64Ft 
+ÁFA 

240 l esetén 
809,28Ft 
+ÁFA 

1100 l esetén 
3709,2Ft 
+ÁFA 

 

 
269,77x52 
12 hó 

1169Ft+ 
ÁFA 
1461 Ft/hó 

404,64x52 
12 hó 

1753Ft+ 
ÁFA 
2191 Ft/hó 

809,28x52 
12 hó 

3507Ft+ 
ÁFA 
4384 Ft/hó 

3709,2X52 
12 hó 

16073Ft 
+ÁFA 
20091Ft  

Nem Lakosság 
szilárd hulladék 
elszállítása és 
ártalmatlanítása 

Szolgáltatóval 
kötött külön 
megállapodás 
szerint 

Szolgáltatóval 
kötött külön 
megállapodás 
szerint 

  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



3 
A díjfizetésben kedvezményben részesülnek a 120 l edényt 
használó egyszemélyes háztartások ahol a havidíjból 200 Ft-t 
az önkormányzat térít meg a szolgáltatónak. 
Csépa Község Önkormányzat képviselő-testületének 
17/2010.(XII.10.) önkormányzati rendelete a település 
ivóvízellátás és szennyvíz elvezetés szolgáltatás 
díjtételének megállapításáról szóló A 10/2005.(III.15.) 
rendelet módosítására 
Az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási díj változása 2011.január 
01-től. 
fogyasztott víz díja: 233 Ft/m3+ÁFA 
kibocsátott szennyvíz díja: 243 Ft/m3+ÁFA 
vízterhelési díj mértéke: 24 Ft/m3+Áfa 
alapdíj fogyasztási helyenként: 260Ft/hó/f.hely 
A testület elfogadta 2011. első félévi munkatervét. A 
nyilvános üléseken szeretnénk, ha a lakosaink közül mind 
többen megjelennének és figyelemmel kísérnék az 
önkormányzat munkáját. Így első kézből értesülhetnek az 
elért eredményekről, gondokról. Aktív részesei lehetnek 
üléseinknek. Segíthetik a testület munkáját. 
2011. január 27. (csütörtök) 14 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2./ Csépa Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendelet-tervezete 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó 
3./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzben és 
természetben nyújtott támogatásokról, valamint a személyes 
gondoskodásról szóló 2/2007.(III.23.) rendelet módosítására 
(Őszikék Egyesített Szoc. Intézmény intézményi térítési 
díjak) 
Előterjesztés: Fialka György polgármester 
tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó 
4./ Pénzügyi Bizottság munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Sajó István pénzügyi bizottság elnöke 
5./ Pályázat kiírása jegyzői álláshely betöltésére 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2011. február 24. (csütörtök) 14 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2./ Csépa községi önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó 
3./ Közfoglalkoztatási terv elfogadására javaslat 
Előterjesztő: Berényi Veronika jegyző h. 
4./ Művelődési Ház és Könyvtár rendezvénytervének 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Zarnócz Pálné művelődési ház vezető 
2011. március 24. (csütörtök) 14 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2./ Az ivóvíz és szennyvízszolgáltatás gyakorlati kérdéseiről 
tájékoztató 
Előterjesztő: Fialka György Polgármester 
Balogh Pál Víz- és Kommunális Kft Vezetője 
3./ Tájékoztató a szilád hulladék beszedés helyzetéről 
Előterjesztő: Berényi Veronika jegyzőh. 
4./ Tájékoztató a Falunap előkészületeiről 
Előterjesztő: Harvilla Sándorné alpolgármester 
2011. április 28. (csütörtök) 14 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató 

Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2./ Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-
tervezete az önkormányzat 2010. évi költségvetés 
végrehajtásáról 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó 
3./ Beszámoló az önkormányzat belsőellenőrzési 
tevékenységéről 
4./ Beszámoló az Életet az Éveknek és a Csépa Községért 
Alapítványok tevékenységéről és gazdasági helyzetéről 
Előterjesztő: Havrilla Sándorné alpolgármester 
Előkészítésért felelős: kuratórium elnöke 
5./ Jegyzői pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
6. Beszámoló civil szervezetek tevékenységéről 
2011. május 26. (csütörtök) 14 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2./ Beszámoló a gyermek- és ifjuságvédelmi tevékenységről, 
helyzetéről 
Előterjesztő: Jegyző 
előkészítésért felelős: gyermekjóléti szolgálat vezetője, és 
gyámügyi előadó 
3./ Előterjesztés a 2011. év I. negyedévi előirányzat 
módosítására 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
4./ Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására 
Előterjesztő : Fialka György polgármester 
2011. június 23. (csütörtök) 14 óra 
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2./ Javaslat a képviselő-testület II. félévi munkatervére 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
Érvényes, de eredménytelen volt a szavazás az Őszikék 
Egyesített Szociális Intézmény vezetői munkakör betöltésére.  

Az önkormányzat 2010. december 16-án 
KÖZMEGHALLGATÁST tartott. 
Napirendek: 
1./ Polgármesteri tájékoztató a költségvetés jelenlegi 
állásáról, a községben lévő utak, intézmények felújítási 
munkálatainak üteméről 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2./ Egyebek 

A járdák tisztaságáról 
Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy a lakóházak előtti járda 
tisztántartása és síkosság-mentesítése a tulajdonos feladata és 
kötelessége. 
Kérjük, ne felejtsék el! A szülők reggel iskolába indulás előtt 
figyelmeztessék a gyerekeket, ne az úttesten közlekedjenek. 
A gépjárművek közlekedését akadályozzák, de a nagyobb baj 
azt, hogy komoly baleseti forrás. A szülők gyerekkel, 
kutyákkal az út közepén, szinte teljes szélességben 
közlekednek. Nyáron is veszélyes. Különösen most, amikor a 
fékút szinte kiszámíthatatlan. A rendőrséget is megkértük, 
fokozottan ellenőrizzenek, ha kell, büntessenek, egészen 
addig, amíg ez a jelenség el nem múlik. Higgyék el, ez az 
Önök érdekében történik! Inkább 5 perccel később érjen 
minden gyerek haza, de érjen haza, hiszen MINDENKIT 
HAZA VÁRNAK! 
Az ünnepek alatt szeretnénk vendégségbe menni, nyugodtan 
ünnepelni. Sajnos a betörések, a vagyon elleni 
bűncselekmények ilyenkor még inkább elszaporodnak. 
Fokozott lesz a rendőri, a közterület felügyeleti jelenlét. A 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 4 
polgárőreink is járőrözni fognak. Azonban nem 
elhanyagolandó az az odafigyelés, amit a szomszédok, az 
utcán járók tapasztalnak. A jelzés ne maradjon el, sértett 
mindenki lehet, és a gyanús mozgásokat jelezzék! Nem lehet 
elégszer leírni a telefonszámokat: 

A KUNSZENTMÁRTONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG: 
56/560-610, VAGY 107 
A CSÉPAI POLGÁRŐRSÉG: 30/621-7501 
Kérjük, vigyázzanak értékeikre, egymás biztonságára! 
Békés, boldog karácsonyunk csak így lehet.

Kedves Olvasók! 
A Csépai Napló, a község önkormányzata által finanszírozott újság, a lakosság tájékoztatását tartja szem előtt. Az évente 6 
alkalommal megjelenő összeállítás XII. évfolyamának 6. számát tartják a kezükben. Tizedik alkalommal készült év végi 
melléklet. A naptár fotóin, mint eddig, most is a falu egy-egy jellegzetességét, épületét, emlékművét, a csépai tájat látják. Az 
volt, és az idén is az a célom a képek válogatásánál, hogy Csépa lakosai, a Csépához kötődő emberek a naptár láttán 
érezhessék, hogy ennek a falunak van múltja, és bizakodjanak a falu jövőjében is, amiért együtt, összefogva tudunk a legtöbbet 
tenni. A korábbi naptárakon szerepelt a 2001-ben felállított Szent István-szobor, a felújított temető- stáció, az országzászló, a 
temetői harangláb, a Tisza és a Holt-Tisza számtalan arca. A falu egykori és mai központja: a katolikus templom, a hivatal 
épülete, az egykori óvoda, ma Őszikék Otthon épülete. A hagyományt őrző szüreti felvonulás, a táj egyik-másik különleges 
növénye, még ha gyomnövény is. A mostani összeállítás jelzi, hogy még rengeteg érték van a közvetlen közelünkben. A naptár 
mellékletek megvalósításához Kovács Sándor fotói álltak rendelkezésemre.  Kovácsné Németh Mária 

EGYHÁZI HÍREK 
Hogy jutok el Betlehemig? 

Tessék mondani, hogy jutok el a Deák utcáig? Ilyen és 
hasonló mondatokkal gyakran találkozhatunk, amikor 
falunkat nem ismerő ember szólít meg bennünket. De olyan 
kérdés nemigen hangzik el így advent táján, hogy „Tessék 
mondani, hogy jutok el Betlehemig?”. Persze nem csak azért 
nem kérdezik ezt az emberek egymástól, mert Betlehem nem 
ebben az országban található, hanem azért sem, mert nem 
hiszik el, hogy az igazi Karácsonynak a lényege épp ebben 
áll, hogy eljussunk Betlehemig. Természetesen nem magát a 
várost kell felkeresnünk, hanem azt a betlehemi barlangot, 
ahol az Istengyermek pihen. December 24-ig lélekben el kell 
jutnunk Betlehemig.  
Az első Karácsony esete intő példaként szolgálhat nekünk. 
Akkoriban az egész választott nép várta a Messiást, és mégis 
még a barlanghoz fizikailag legközelebb élő betlehemiek sem 
jutottak el oda, ahová évszázadokon keresztül igyekezett a 
választott nép. Voltak olyanok, akik messze földről útnak 
indulva saját tudományos tapasztalataik nyomdokain 
haladtak, de Betlehem városában még ők is elvesztették az 
általuk felfedezett, őket vezető csillagot. Nemcsak az 
intelligens okosak tudománya mondott csődöt abban a 
városban, hanem – mint azt az evangéliumból is tudjuk – a 
legegyszerűbb pásztorok sem fedezték fel maguktól az 
általuk már bizonyára régóta jól ismert barlang titkát azon az 
éjszakán. „Ellegeltetgettek” a misztérium körül anélkül, hogy 
arra sétálva rátaláltak volna. Ki juthat el akkor Betlehemig? 
Mint tudjuk, a bölcsek Heródes palotájában kaptak eligazítást 
a Szentírás szavainak nyomán, a pásztorokat pedig angyali 
szó ébresztette rá a nagy eseményre. Az Úristen volt az, aki 
őket elvezette Fiának jászlához. Bár Teremtőnk úgy alkotott 

meg minket, hogy emberi képességeink felismerhetik Őt 
ebben a világban, mégis azt tapasztaljuk, hogy magunktól 
eltévedünk. Az Isten adta emberi okosságot vagy azt a 
bizonyos intuitív hetedik érzéket sem használjuk jól, hogy 
eltájékozódjunk. A bűntől megszédült ember csak tekereg 
mindenfelé céltalanul. Hála Neki, Ő elvezet minket 
Betlehemig! 
A kérdés csak az, hogy hagyjuk-e magunkat vezetni? A 
bölcseknek le kellett szállniuk szellemi képességeik büszke 
magasáról ahhoz, hogy átjussanak a barlang alacsony 
nyílásán. A pásztoroknak pedig el kellett hinniük az éjjeli 
angyalszón keresztül érkező isteni tanítást, hogy mindennapi 
életterük szinte közvetlenül érintkezik a természetfeletti 
Istennel, hogy azután ezzel a hittel útra kelve eltaláljanak a 
jászolhoz. Úgy a bölcseknek mind a pásztoroknak fel kellett 
adni saját elképzeléseiket, tapasztalataikat ahhoz, hogy 
megérkezzenek a Karácsony igazi titkához. 
El akarsz jutni idén karácsonyra Betlehemig? Ha igen, akkor 
ne ülj magas lóra: szokásaid és eddig szerzett tapasztalataid 
gőgös magabiztosságára, és ne légy kicsinyhitű, vagy 
egyenesen hitetlen, hogy megkérdőjelezd azt, hogy Ő idén is 
el akar jönni személyesen hozzád. Az Úr kész arra, hogy 
elvezessen Fiának születéséhez. Ha nyitott vagy arra, hogy Ő 
vezessen téged, akkor meglátod jeleit, amelyek egyenesen az 
Istengyermekig visznek téged. Betlehem nincs messze, csak 
jótól kell kérdezni, merre kell menni. Ha az Urat kérdezed, Ő 
eligazít, sőt Ő maga elvezet téged oda. 
Szívből kívánom, hogy mindnyájan eljussunk oda. Idén 
Karácsonykor találkozzunk Betlehemben!

 Egyházközségünk programjai 
♪ December 24-én 15 órakor Pásztorjáték a csépai gyermekek előadásában 
♪ December 24-én Szenteste, éjféli szentmise 
♪ December 25-én (Urunk, Jézus Krisztus születésének ünnepén) 10 órakor szentmise 
♪ December 26-án 10 órakor szentmise 
♪ December 27-én, Szent Család vasárnapján 10 órakor szentmise, melynek keretében megáldjuk a jubiláns 
házaspárokat 
♪ December 3-én 17 órakor Év végi hálaadó szentmise 
♪ Január 1-jén, Szűz Mária, Isten Anyja ünnepén 10 órakor szentmise 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit plébániánk programjaira! 
Áldott, békés, kegyelemteljes Karácsonyt és nagyon boldog Új Esztendőt kívánok! 

Lengyel Zsolt  
plébániai kormányzó  
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ÓVODAI HÍREK 
Évvége felé számot vetünk, mit is tettünk az elmúlt 
hónapokban. Október hónapban beszámoltunk az év 
indításáról. 
Jánoshidán szakmai műhelymunkán, Homokon 
továbbképzésen vettünk részt. 
Azóta több esemény is történt óvodánkban. November 16-án 
került megrendezésre az Egészségnevelési hetünk, melyen a 
Tiszakürt község nagycsoportos óvodásai, és az első 
osztályosai, valamint a csépai elsősök is részt vettek. 
Óvodánk rajzversenyt hirdetett az említett gyerekek számára 
„Ép testben-ép lélek” mottóval. Felkértük a zsűri tagjainak 
Zarnócz Pálné Művelődési Ház igazgatóját, valamint Juhász 
Lászlóné védőnőt, hogy értékeljék a munkákat.  
Az óvodások közül  
1. helyezett Lukács Nelli,  
2. helyezett:Gyurik Krisztina,  
3. helyezett . Halmai Gréta, a csépai óvoda Napsugár 
csoportos nagycsoportosai;  
4. helyezett: Varga Dóra Tiszakürt Óvoda. 
 Az iskolások közül: 
1.helyezett: Kanalas Bianka Csépa Petőfi Sándor Ált. Iskola,  
2. helyezett: Felföldi Máté Tiszakürt Általános Iskola.  
Különdíjban részesült: Gulyás Dávid és Péter Márk közös 
munkája 
A nyertes képeket az orvosi rendelőben és a védőnői 
váróteremben láthatják községünk lakói. 
A jó hangulatú vetélkedőt közös mozgással vezettük le. A 
sok friss gyümölcs, és tejtermékek elfogyasztása után jól esett 
a zenéstorna.  
A szülői fórumon Dr. Nagy Imre háziorvos tartott előadást a 
cseppfertőzések megelőzéséről, valamint kezeléséről. 
Az őszi Ovi-galériában Hevesi Ferenc festő tájképeit 
tekinthették meg a gyerekek Évszaki koncertet az általános 
iskolánk kórusa adott, színvonalas műsorukat Dobainé Nagy 
Éva tanárnőnek köszönjük.  
Az egészséges ételeket a konyha biztosította számunkra, 
köszönjük támogatásukat. 
Az integrációs óvodai fejlesztő programnak köszönhetően a 
Ciróka Bábszínház Madzag színpadának előadásában 

gyönyörködhettek a gyerekek és a felnőttek egyaránt. Az 
interaktív játékkal szinte mindenki részese lehetett az 
előadásnak. December 6-a a Télapó várásának izgalmával telt 
el, a gyermekek kis műsorral kedveskedtek mindhárom 
csoportban. 
December 8-án Réti Bernadett kezdeményezésére igazi 
meglepetés vendéget hozott óvodánkba, aki a nagycsoportos 
gyerekeket lepte meg sok-sok ajándékkal és nagyon hasznos 

eszközökkel. Dr Szabó Iván ügyvéd úrnak és Dettinek 
nagyon szépen köszönjük az ajándékokat. Ügyvéd úr 
megígérte, hogy még eljön az óvodába, a nagyokat pedig 
elviszi egy budapesti kirándulásra a Csodák Palotájába. 
Ezen a héten az adventi készülődésével, a mézeskalács 
illatával volt tele az óvodánk. A szülők együtt tölthették az 
egész délelőttöt gyermekeikkel. Örülünk, hogy többen is 
éltek ezzel a lehetőséggel. 
A közelgő ünnepek alkalmából Boldog Békés Karácsonyt és 
eredményekben gazdag Új évet kívánnak a kedves 
olvasóknak az óvodás gyermekek és az óvodai dolgozók. 

Szelei Ferencné 
tagintézmény-vezető

MIKULÁS ÜNNEPSÉG AZ ÓVODÁBAN 

A gyerekek már izgatottan várták ezt a napot. Nagy 
készülődéssel töltötték az utóbbi heteket a gyerekek és a 
pedagógusok. Az ünnepségre a kecskeméti Ciróka 
bábszínház színészeit hívtuk meg. Igen nagy segítséget adott 

számunkra az integrációs program által nyert támogatás, amit 
az előadás költségeire tudtunk fordítani. 
A színészek: Tímár Zoltán, Fülöp József és Szabó Balázs a 
Csalóka Péter című darabbal kedveskedtek számunkra, ami 
nagyon aranyos és tréfás történet is egyben. A színészek 
nagyon sokszor bevonták a gyerekeket az előadásba. 
Segíthettek, szerepelhettek a darabban, ami még kedvesebbé, 
érdekesebbé tette számukra az előadást. 
A műsor után a Télapó is megérkezett, akit az óvodások már 
nagyon vártak. Mindegyik csoport nagyon ügyesen adta elő 
az óvónők által megtanított verseket, dalokat. A Télapó a 
gyerekeket az ügyes szereplésért egy-egy szaloncukorral 
ajándékozta meg.  
Míg a gyerekek szerepeltek, addig a Télapó krampuszai a 
gyerekek csizmájába tették a mikuláscsomagokat. Mire a 
kicsik csoportjaikhoz visszamentek a cipőcskéjükben találták 
a csomagjaikat. Így telt el az ovisok Télapó bulija. 

Diószeginé Buczkó Ildikó 
Szülői munkaközösségi tag 
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ISKOLAI HÍREK 

MŰHELYFOGLALKOZÁS 
Iskolánk a 2007/08. tanévben kezdte el az Integrációs 
Pedagógiai Rendszer /IPR/ szerinti nevelést. Az elmúlt évek 
alatt az iskolás gyermekek és a szülők megtapasztalhatták és 
átélhették a rendszer számtalan előnyét. Tanulóbarát 
tantermek kialakítása, tanulók egyéni fejlesztése, szülőkkel 
való rendszeres találkozás, továbbtanulásra felkészítés, 
múzeum- és színházlátogatások, kirándulások, projektek, 
egyéni szociális megsegítések, fejlesztő játékok beszerzése, 
mind-mind a program keretén belül valósultak meg. Az 
intézmény vezetése és a pedagógusok döntő többsége 
elhivatott az integrációs gyakorlat mellett. 
Pedagógusaink több akkreditált és belső továbbképzésen 
sajátították el a módszer elemeit, alkalmazásának lehetőségét. 
Napjainkra olyan tudásra és tapasztalatra tettek szert, amit 
átadni képesek a programba most belépő iskolák pedagógusai 
számára. A környező települések, Cibakháza és Tiszaföldvár 
iskoláinak vezetői és pedagógusai látogattak hozzánk 
műhelyfoglalkozásra 2010. december 12-én. Tiszakürtön és  

Csépán négy osztályban, hat bemutató órán hospitáltak a 
vendég kollégák. Csépán Kovácsné Németh Mária tanárnő az 
ötödik osztályban magyar, Obernáné Nagy Gizella tanárnő a 
nyolcadik osztályban történelem órán mutatták be a 
tanulásszervezés új elemeit. A tanórákat szakmai 
megbeszélésen értékelték és elemezték a pedagógusok a 
szaktanácsadó részvételével. Vizsgálták a tevékenységeket, a 
pedagógusok attitűdjét, az osztály viszonyulását, az 
eszközhasználatot, a tanulóbarát környezet jellemzőit. 
Kiemelt szerepet kapott a tanulásszervezés a differenciálást 
elősegítő módszerek, a tanulók egyéni fejlesztésének elemei. 
A bemutató órákkal, a szakmai megbeszélésekkel, a vezetett 
dokumentációk ismertetésével, valamint a személyes 
konzultáció biztosításával bátorítást nyújtottunk az IPR 
szerinti nevelést kezdő iskolák pedagógusainak. Örömmel 
tölt el, hogy tantestületünk tagjai vállalkoztak az új 
módszerek elsajátítására és vállalják azt, hogy továbbadják 
szakmai tudásukat az érdeklődő kollégáknak. Köszönöm 
munkájukat! Turóné Guba Anna 
  igazgató

RENDEZVÉNYEK 
November 16-án Tiszakürtön 
rendezték meg a 3. 4. osztályos tanulók 
„Komplex tanulmányi versenyét”. A 
csépai és a tiszakürti diákok nyolc 
csapattal szinte minden területen 
összemérték erejüket. Magyar, 
matematika, rajz, technika, ének-zene, 
környezetismeret témákban kellett a 
legjobban teljesíteniük. A gyerekek sok 
tapasztalattal, élménnyel tértek haza. 
Gratulálunk minden résztvevőnek, 
valamint Pintér Lászlóné és Papp 
Ágnes felkészítő tanároknak. 
Eredmények: 
3. osztály: I. Tiszakürt, II. Csépa, III. 
Tiszakürt, IV. Csépa. 4. osztály: I. 
Csépa, II. Tiszakürt, III. Csépa, IV. 
Tiszakürt 
November, az egészség hónapja. Ebből 
az alkalomból első osztályos diákjaink 
az óvoda szervezésében Egészségügyi 
vetélkedőn vettek részt volt óvodás 
társaikkal. A játékos feladatokon 
keresztül számot adtak az egészséges 
életmóddal kapcsolatos tudásukról. 
Köszönjük az ovisok vendéglátását. 
November 20-án „Biztonságosan két 
keréken” elnevezésű területi versenyen 
Kunszentmártonban vettek részt 
diákjaink. Elméleti és gyakorlati 
feladatokat kellett megoldaniuk.  
Résztvevők: Gyóllai Nikolett, Cselédes 
Dóra, Túri Bence, Tóth Vendel,  
November 26-án este a Művelődési 
Házban iskolánk megtartotta Műsoros 
Estjét. Ez alkalommal is rengetegen 
voltak kíváncsiak a gyerekek kiváló 
teljesítményére. Színvonalas színpadi 
előadások, zeneművek szórakoztatták a 
közönséget. Minden osztály lelkesen 
készült a tehetségüket is bemutató 
előadásokra. Elismerés jár minden 
felkészült tanulónak, és a felkészítő 

pedagógusoknak. Köszönjük a szülők 
támogatását, mely 50000 Ft. 
December 6-án látogatta meg 
iskolánkat a Mikulás, aki az alsó 
tagozatosokhoz is bekopogtatott. Az 
osztályok osztálykeretben ajándékozták 
meg egymást. Tanulóink játékkal, 
zenével, tánccal töltötték a délutánt. 
Köszönjük a közreműködő 
szereplőknek és a szülőknek a 
segítséget.  
December 14-én Tanulóink 
Tiszakürtön az „Ügyesség, bátorság” 
elnevezésű játékos vetélkedőn vettek 
részt. A számos feladat igazi erőpróbát 
jelentett számukra. A harmadik helyen 
végeztek. Résztvevők: Kolompár 
Marcelina, Rostás Jázmin, Lakatos 
Dániel, Oberna Dominik, Vaszil 
György, Marsinszky Beáta, Pólik-Bodó 
Karolina, Rostás Valentina, Szvoboda 
Máté, Papp János, Rostás Lajos, 
Horpácsi Boglárka, Danyi Alexa, Szalai 
Barbara, Hauser Dániel, Szalai László 
December 9-én a felsős 
munkaközösség foglalkozása keretében 
7. osztálynak Surányi Zsolt tartott 
osztályfőnöki órát. Nagyon jól sikerült, 
kooperatív feladatok keretében 
mutatták be, hogyan ismerkednek a 
foglalkozásokkal. 
December 10-én Tiszaföldvár és 
Cibakháza tantestülete hospitált 
intézményünkben. Bemutató órát tartott 
Kovácsné Német Mária az 5. 
osztálynak magyarból, valamint 
Obernáné Nagy Gizella a 8. osztályos 
tanulóknak történelemből. Mindkét 
nevelő kooperatív feladatokat mutatott 
be. Elismerés a minta értékű bemutató 
tanításokért. Az óramegbeszélések után 
iskolánk integrációs anyagába 
tekintettek be a pedagógusok. A 

hospitálás végén kitöltött kérdőívekben 
rendkívül elismerő véleményeket 
fogalmaztak meg vendégeink. 
Sakk eredmények: 
Szent István Kupa Kunszentmárton 
Serdülő: 
I. Velő Norbert 
Ifjúsági: 
I. Makula György 
II. Berényi Róbert 
III. Szepesi Nikolett 
Kecskeméti Ősz sakkverseny 2010. 
október 9. 
4. Szepesi Nikolett 
5. Gyóllai Nikolett 
Szepesi Sándor 
Laczkó Sándor 
Borsos Norbert 
Márton Kupa Sakkverseny nov. 14. 
Serdülő: I. Cseh József, II. Velő 
Norbert, III. Pillár Richárd, IV. Szepesi 
Nikolett. Ifjúsági: I. Szvoboda 
Krisztián, II. Makula György, III. 
Berényi Róbert. 
Felnőtt: 2. Zarnócz Sándor 
Kecskeméti Tél Sakkverseny 2010. 
november 27. 
I. helyezés Gyóllai Nikolett IV. kcs. 
II. helyezés Cselédes Dóra IV. kcs. 
   Pólik Bodó Karolina II. kcs. 
   Marsinszky Beáta I. kcs 
III. helyezés Multyán Bernadett III. kcs 
   Palotai Anna I. kcs. 
IV. helyezés Kurucz Zsuzsanna 
Iskolánk diákjai és dolgozói lelkesen 
készültek a karácsonyi ünnepekre. A 
hagyományos karácsonyi 
ünnepségünkön az első osztályosok 
szerepeltek 2010. december 21-én 12 
órakor a Művelődési Házban. 

Mészáros Mária 
tagintézmény-vezető
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Szállj, szállj az ég felé....  
2010. december 9-én a harmadik osztályos gyerekek 
tanulmányi kiránduláson voltak a Kecskeméti Katonai 
Repülőtéren. 
Az izgalom nagy volt, hiszen nem akármilyen helyszínre, 
hanem a NATO egyik katonai támaszpontjára készültünk. A 
legizgalmasabb katonai eszközöket, a vadászgépeket 
szerettük volna látni.  
A gyerekek előző nap repülőgépeket rajzoltak, színeztek, 
melyek közül a legsikeresebbeket magunkkal vittük 
ajándékba. 
A katonai repülőtéren egy délelőttöt kitöltő programot 
biztosítottak számunkra a honvédség szakemberei. Két 
szakavatott katonai kísérő vezetésével ismerkedtünk meg a 
repülőbázissal. Először a múzeumban jártunk. Itt a régi és az 
új repülési eszközöket láttuk. A vadászpilóták ruhája, a gépek 
fekete doboza igazi különlegesség volt számunkra. 
Izgalmas filmvetítésen ismerkedtek meg a gyerekek a hazánk 
légvédelmét biztosító harci gépekkel, a repülőtéren folyó 
munkával.  
A gyermekek érdekes tájékoztatást kaptak a vadászgép 
pilóták, a technikai személyzet munkájáról, a szigorú, sok-
sok tanulást, tudást igénylő feladatokról. A repülőgépek 
technikai adatai fantasztikusak voltak. 
A tanulók először kissé ijedten és megilletődötten fogadták a 

szigorú szabályokat, amelyeket a látogatás idején nekik is be 
kellett tartaniuk, de mindannyian még a legvásottabbak is 
példamutatóan viselkedtek. Ügyes kérdéseket tettek fel, 
érdeklődve figyeltek minden információra. 
A legérdekesebb része a programnak talán az volt, mikor 
kivittek minket egy hangárba, és beleülhettek a gyerekek egy 
MIG 29-es gépbe, egy oktató vadászgépbe, és megnézhették 
Magyarország legmodernebb harci gépét a Gripent is. 
Körbejárhatták ezeket, megcsodálhatták milliónyi 
műszerüket. 
A program végén a buszból még megnézhettük az 
irányítótornyot, a kifutópályákat, a harci helikoptereket.  
Természetesen ekkorra már mindenki katona, pilóta, 
ejtőernyős szeretett volna lenni. 
Visszatérve a polgári életbe, bementünk Kecskemét főterére 
és megnéztük az adventi vásárt, ahol egy kis vásárolgatásra is 
lehetőség volt. 
Szeretnék köszönetet mondani a harmadik osztályos 
gyerekek nevében Palotai Zoltán szülőnek, aki rendkívül 
jutányosan vitt el minket erre az izgalmas kirándulásra a 
Volán Rt. támogatásával. 

Pintér Lászlóné 
osztályfőnök

A Műsoros esten 
A hagyományos november végi péntek délután 5 órakor kezdődött a Műsoros est. Az osztályunk A magyar atom című darabot 
adta elő. Betszikét, a szomszéd lányt alakítottam, aki a bomba felrobbantásának visszaszámlálását vezette. Miután nem robbant 
fel a bomba, gúnyosan beszélt, majd elhagyta a színpadot. Igaz, az én szerepemhez nem kellett nagy erőfeszítés, mégis én 
néztem ki a legröhejesebben. Ami a Műsoros esten a legjobban tetszett, az a Silver tánc és Az oroszlánkirály részlete volt. De 
az összes közül szerintem a 7. osztályosok paródiája volt a legviccesebb. Az énekkarban Rostás Marika és Hauser Barbara 
szólóját örömmel hallgattam. 
Sokan az osztálytársaim közül, ahogy én is, elérzékenyültünk, mikor rádöbbentünk, hogy ez az utolsó közös előadásunk a 
Műsoros eseten. Nyolcadikosok vagyunk. Mikor hazaértem, boldogan meséltem el Nagyszüleimnek, hogy mi történt, és hogy 
rendkívüli élményben volt részem. 

Váradi Beatrix 8. osztályos tanuló 
 
 

A Csépai Iskolásokért Alapítvány köszönetet mond azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 % -ával 
támogatták alapítványunkat. A felajánlott összeg 356 459,- Ft. 
Az alapítvány ebből az összegből a közeljövőben az iskola folyosójára kényelmes ülőbútorokat vásárol, ahol a 
gyerekek el tudják tölteni szabadidejüket. 
Kérjük, továbbra is támogassák alapítványunkat! Ezáltal is segítsék az iskolás gyermekek esélyegyenlőségét! A 
Csépai Iskolásokért Alapítvány számlaszáma: 69800023-15200488. 

Pintér Lászlóné 
a kuratórium elnöke 
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ŐSZIKÉK HÍREK 

A szociális munka napja közeledtével, (november 12), ezt a 
néha mostohán kezelt területet is érdemes áttekinteni.  A 
magyarországi szociális munka történetébe szeretnék 
betekintést nyújtani. Az egész történetet teljességében a 
helyhiány miatt csak címszavakban, rövidített formában 
tudom közzé tenni.  
Mindig is voltak szegények és gazdagok,  és vélhetően 
lesznek is . A szegényekről,az elesettekről, a gyengébbekről 
minden magára valamit is adó társadalom, lehetőségeihez 
képest, igyekezett gondoskodni. 

A szociális gondoskodás fejlődése Magyarországon 
I. István: Törvénye az özvegyek és az árvák védelméről. 
I. László: III. törvénykönyve a halottak (a talált idegen 
halottak is) kötelező eltemetéséről. 
1222: II. András Aranybullájában az özvegyek védelméről 
rendelkezik. 
1198: Pápai oklevél a kői bencés monostor szegénygondozói 
tevékenységéről. 
1232: A kalocsai érsek Bácson cisztercita ispotályt alapít a 
szegényeknek. 
XIII. sz.: Lovag és ispotályos rendek létrejötte (Johanniták, 
Szent Antal-rend, Szentlélek-rend, stb.). 
XIII. sz.: Papok és világiak részvételével „Kalandos 
Társaságok” alakulnak a holtak végtisztességének megadása 
céljából. 
XIV. sz.: A céhek szociális önsegítő tevékenységének 
megjelenése. 
XVI. sz.: Városi ispotályok alapítása. 
1723: III. Károly felállítja a Helytartótanácsot, mellyel a 
szegényügy kérdését kívánja szabályozni. 
1775: Mária Terézia rendelete „a koldusok és kóborlók 
megrendszabályozásáról”, a közbiztonság érdekében. 
1788: II. József rendelete „a koldusok és tekergők 
kóválygásának megakadályozásáról. 
1817: Erdélyi ínségakciók – kolduspénztárak felállítása. 
1825-48: Dolgozóházak létrehozása azon szegények részére, 
akik munkára alkalmatlanok, és „közsegedelmet” igényelnek. 
1828: Brunszvik Teréz grófnő létrehozza az első óvodát. 
1851: A községi illetőség intézményének bevezetése: 
„elszegényedés esetén a községi vagyonból való gyámolításra 
„szólít fel. 
1867: Belügyminiszteri rendelet a koldulás megszüntetéséről, 
mely felhívja a törvényhatóságokat, hogy a munkaképeseket 
juttassák keresethez, a községek pedig maguk tartsák el 
munkaképtelen szegényeiket. 
1868: Báró Eötvös József általánosan kötelező „Népiskolai 
törvény”-e. 
1871: A XVIII. tc. előírja, hogy a község – a helyi 
viszonyokhoz képest – gondoskodni tartozik azon 
szegényeiről, akik magukat közsegély nélkül fenntartani nem 
képesek. 
1872: A XXXVI. tc. előírja a főváros részére a szegények 
kisegítő segélyezését. 
1875: A III. tv. rendelkezik a nyilvános betegápolás 
költségeiről. 
1886: A XXII. községi törvény kimondja a községi 
szegénysegélyezés általános kötelezettségét. 
1891: Óvoda-látogatási kötelezettség előírása – Európában 
elsőként. 
1891: A XIII. tv. bevezeti a vasárnapi munkaszünetet. 
1891: A XIV. tv. bevezeti az iparban a kötelező betegségi 
biztosítást. 
1898: A XXI. tv. felállítja az Országos Betegápolási Alapot. 
A szegény betegek ápolása, szállítása és gyógyszerekkel való 
ellátása állami feladattá válik. 

1901: Széll Kálmán törvénye alapján: a gyermekvédelem 
állami feladat. 
1905: Az Erdélyi Múzeum settlement kísérlete Kolozsvárott. 
1906: Az Országos Gyermekvédő Liga megalakulása. 
1907: A XIX. tv. rendelkezik az ipari és kereskedelmi 
alkalmazottak betegség- és balesetbiztosításáról. 
1907: Igazságügyi jogvédelem a gyermekvédelemben. 
1912: Hilscher Rezső vezetésével megkezdi tevékenységét 
Újpesten a Főiskolai Szociális Telep. 
1915: Az anya- és csecsemővédelem érdekében megalakul az 
Országos Stefánia Szövetség. 
1919: Áprilisban megszületnek a Forradalmi 
Kormányzótanács rendeletei a munkások betegségi- és 
balesetbiztosításáról, a gyermekágyi segélyről és a 
biztosítottak körének kiterjesztéséről. 
1920: Felállítják a Népjóléti Minisztériumot. 
1925: Johan Béla vezetésével elindul a Zöldkereszt, mely az 
egészségügyi és szociális gondozás megszervezését tűzi ki 
célul. 
1927: P. Oslay Oswald egri Ferenc-rendi házfőnök bevezeti 
az Egri Normát. Az egri normás szegénygondozás szervezete 
három elemű: 1. Szegénygondozó hivatal, 2. Szegényügyi 
bizottság, 3. Szegénygondozó nővérek. 
1928: A XL. tv. előírja az ipari, a kereskedelmi, a kohászati 
és a bányászati dolgozók nyugdíj- és rokkantsági biztosítását. 
1928: A szegedi egyetemisták agrár-settlement kísérlete. 
1931: Rendelet születik a nyilvános betegápolás, az állami 
gyermekvédelem és a szegényellátás költségeinek 
fedezéséről. 
1938-39: Esztergár Lajos szatmári kísérletében közjóléti 
szövetkezeteket alapít. 
1940: Magyary Zoltán megalakítja a Komárom vármegyei 
Közjóléti és Gazdasági Szövetkezetet. 
1940: A XXIII. tc. létrehozza az „ONCSÁ”-t (az Országos 
Nép- és Családvédelmi Alapot), melynek feladata a 
sokgyermekes szegény családok önálló keresethez juttatása, 
és a gyermekvédelem ellátása. 
1944: December 22-én újjászervezik a Népjóléti 
Minisztériumot, mely felügyeli a szegény- és menekültügyet; 
gondozza a hadifogságból és a deportálásból hazatérteket; 
felelős a lakásügy, a társadalombiztosítás, a 
gyermekvédelem, a hadigondozás és az egészségügyi 
igazgatási feladatok ellátásáért. 
1945: A 6300 ME rendelet értelmében a szociálpolitika és 
szociális gondoskodás állami feladattá válik. 
1945: Bevezetik a hadigondozási díjat és segélyt. 
1945: Pályaudvari étkeztetőket és átmeneti otthonokat 
hoznak létre. 
1946: Nemzeti Segély – Siess, Adj, Segíts (SAS) – Magyar 
Gyermekért elnevezésű társadalmi mozgalmak szerveződnek. 
1946: Állami étkezési-, tej-, felruházási akciók indulnak. 
Napközi otthonokat, bölcsődéket, óvodákat, szegényházakat 
alapítanak és szociális konyhákat állítanak fel. 
1950: A Népjóléti Minisztérium „átszervezése” Egészségügyi 
Minisztériummá. 
1961: Vakok és csökkentlátók rendszeres szociális 
segélyének bevezetése. 
1963: Egészségügyi miniszteri rendelet a rendszeres szociális 
segélyről. 
1968: Megnyitja kapuit az első Nevelési Tanácsadó. 
1972: Szociális szervező képzés indul a Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. 
1973: Pszichopedagógus képzés indul a Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. 
1975: Társadalombiztosítási törvény születik. 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 9 
1979: A Magyar Tudományos Akadémián elindul a 
Társadalmi beilleszkedési Zavarok (TBZ) kutatása. 
1985: A TBZ kutatás eredményeképpen 12 Családsegítő 
Szolgálat jön létre – kísérleti jelleggel –, mely hamarosan 
országos hálózattá épül ki. 
1985: Szociálpolitikus képzés indul az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen, Ferge Zsuzsa vezetésével. 
1986: IV. tv.: Családjogi törvény a családi jogállásról, szülői 
felügyeletről, gondozásról, nevelésről, vagyonkezelésről, 
törvényes képviseletről, a szülői felügyelet megszüntetéséről 
és szüneteltetéséről. 
1987: A Szociális és Egészségügyi Minisztérium létrehozása. 
1988: Megalakul a Hilscher Rezső Szociálpolitikai 
Egyesület. 
1988: Megalakul a Szociális Munkások Magyarországi 
Egyesülete. 
1989: Szociálismunkás-képzés indul – kísérleti jelleggel – 
Szekszárdon. 
1990: Megalakul a Magyar Családsegítők Országos 
Kamarája (1996-tól: magyar Családsegítők Egyesülete). 
1990: A Szociális és Egészségügyi Minisztérium új 
elnevezése: Népjóléti Minisztérium. 
1990: Az országban hat helyen indul el – főiskolai és 
egyetemi szinten – szociálismunkás-képzés. 
1991: Megalakul a Magyarországi Szociális Munkást és 
Asszisztenst Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete 
(Iskolaszövetség). 
1992: Társadalombiztosítási Önkormányzatok jönnek létre. 
1993: Szociális törvény születik. 

1993: Egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási pénztárakat 
állítanak fel. 
1993: Elindulnak az első PHARE szociális segélyprogramok. 
1993: A III. törvény rendelkezik a szociális igazgatásról és 
ellátásokról. 
1995: Megalakul a Szociális Szakmai Szövetség, melynek 
alapító tagjai: a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, a 
Magyar Családsegítők Országos Kamarája, a Magyarországi 
Szociális Munkást és Asszisztenst Képző Iskolák Szövetsége 
és a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete. 
1995: A Ph. D. fokozat elérése is lehetővé válik 
Magyarországon. 
1995: A Szociális Szakmai Szövetség elfogadja a Szociális 
Munka Etikai Kódexét. 
1995. A köznyelvben „Bokros csomagként” ismert 
gazdaságpolitikai intézkedések megszüntetik a családi pótlék 
és a GYES alanyi jogosultságát, amely a társadalom széles 
tömegeinek ellenérzését vívja ki.  
1997. Megszületik a Gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvény  
1999. A Népjóléti Minisztériumot Szociális És Családügyi 
Minisztériummá alakítják  
A szociális gondoskodás történetének áttekintéséből jól 
látszik, hogy a társadalmak fejlettségi szintjükhöz képest 
mekkora szerepet vállaltak a szegényekről, elesettekről való 
gondoskodásban. Mindenképpen ki kell emelni az egyházak, 
a civil szerveződések szerepét.  
A szociális területen dolgozók nagyon nehéz munkát 
végeznek, minden év november 12-én az Ő munkájukról 
emlékezünk meg. 

Az intézményünk dolgozói 
kiránduláson vettek részt. Gödöllőn és 
Miskolctapolcán voltunk. Két 
csoportban tudtunk elmenni, az 
intézményben is kellett szolgálatot 
teljesíteni. Az első csoport esős időben, 
a második csoport pedig szép napos 
őszi időben , volt, de nagyon jól érezte 
magát, csodálatos élményekkel 

gazdagodtunk. Sokan gondolhatják, 
hogy örüljünk, ha dolgozhatunk, 
természetesen minden dolgozó nevében 
mondhatom, hogy mindannyian nagyon 
örülünk, és hálásak vagyunk, hogy 
itthon dolgozhatunk, de ez a kirándulás 
nem „úri passzió”, hanem fontos 
segítség a munkánk során. Az igazi 
közösséget építő hatását mi is csak 

utólag éreztük, azóta a munka is sokkal 
jobban halad, egymást egy másik 
oldaláról ismerhettük meg. Minden 
dolgozó nevében elmondhatom, hogy 
nagyon jól éreztük magunkat, reméljük 
legközelebb is lesz rá lehetőség. 

Cselédes Józsefné 
intézményvezető

 
ANYAKÖNYVI HÍREK 

Házasságkötés: - 
 
Születés: 
Juhász Róbert és Túri Kinga gyermeke: Juhász Boglárka 
Beri Cintia és Bódi Norbert gyermeke: Bódi Norbert József  
Czinka László Tibor és Lingurár Henrietta gyermeke: Czinka 
Karola Krisztina 

Halálozás: 
Túri Mihályné szül. Szilágyi Rozália 
Cseri László 
Trencsényi Józsefné szül. Mészáros Katalin 
Harangozó Gyuláné szül. Bori Mária 
Cseh György 
Cseh Imre 
 

ANTOINE DE SAINT-EXUPERY: FOHÁSZ 
Uram, a mindennapok küzdelméhez adj erőt nekem. Kérlek, 
segíts meg engem a lépésről lépésre feléd haladás 
művészetére, hogy föltaláljam magam a napi forgatagban, 
hogy idejében és talpraesetten tudjak dönteni. Ügyeimben 
okosan gyümölcsöztessem tapasztalataimat, és segíts, hogy 
helyesen tudjam beosztani az időmet. Add, hogy biztosan 
érezzem, mely ügyem nem tűr halasztást. Segíts, hogy időt 
találjak a lelki és szellemi feltöltődésre is! Kérlek, segíts, 
hogy mindig kellőképpen készülhessek fel az előttem álló 
feladatra!  
Add meg Uram a kegyelmet, hogy akivel csak találkozom, 
arra tudjak odafigyelni, és úgy tudjak neki segíteni, mintha 
Téged hallgatnálak, és Neked segítenék! 

Add, hogy mélyen megértsem: nehézség, sikertelenség, 
kudarc és zsákutca is lehet sorsom része, sőt ezek 
szükségesek ahhoz, hogy felnőjek és megérjek. 
Kérlek, szükség esetén a kellő pillanatban küldj valakit, aki jó 
szívvel szembe meri mondani az igazságot. 
Tudom Uram, hogy számtalan nehézséget nem a lázas 
tevékenység, hanem az idő old meg. Te jól tudod, mekkora 
szükségünk van az őszinte barátságra. 
Add, hogy kiérdemeljem az életnek ezt a legértékesebb, 
legszebb, leggyöngébb, hatalmas ajándékát. Kérlek, tartsd 
távol tőlem a szorongást okozó gondolatot, miszerint életem 
hiábavaló lenne. Ne azt add Uram, amit kívánok, hanem azt, 
amire szerinted valóban szükségem van. Kérve kérlek, taníts 
meg Uram, a lépésről lépésre feléd haladás művészetére.
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,,FÉNYT REJT A VILÁG” 

Köszöntöm az újság olvasóit, akik megtisztelnek 
érdeklődésükkel! 
A tiszaugi Szőke Tisza Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Fogyatékosok Otthona idén ünnepli fennállásának 60. 
évfordulóját. Ez alkalomból november 25-én megrendezett 
ünnepi műsor részeként lépett fel a csépai néptánccsoport, 
ahol a csoport tagjai együtt táncoltak sérült ellátottainkkal. 
Az integrált tánc megvalósítása nagy szakmai kihívás volt, de 
ami a legfontosabb, hogy ellátottaink számára esélyt jelentett 
életük kiteljesedéséhez. 
Elmondhatom, hogy az idén is pezsgő élet folyt az intézmény 
falain belül. Megrendezésre került a családi nap, ahol a csépai 
Mosoly Klub Énekkara Sánta Béla hegedűkíséretével, 
színvonalas műsorral járult hozzá a nap sikeréhez. A délelőtt 
folyamán Nagy Ferencné Julika igyekezett lakóink kreatív 
tudását bővíteni, kézügyességét fejleszteni. 
Köszönet illeti meg őket, hisz lehetővé tették, hogy 
változatlan színvonalon rendezhettük meg rendezvényeinket: 

- Mosoly Klub Énekkara, valamint kísérőjük, Sánta Béla, 
- Néptánccsoport tagjai: Mészáros Mária, Gortva Zoltán, 
Kocsis Brigitta, Veres Péter, Horváth Nóra, Rozmis István, 
Molnár Nikoletta, Pillár Róbert, Kis Edina,  
Ez úton szeretném megköszönni Gortva Zoltánnénak, hogy 
rendelkezésünkre bocsátotta a Hagyományőrzők népviseleti 
ruháit. 
Kívánok mindannyiuknak sok erőt, egészséget, kreativitást és 
megújulási képességet, hogy nem hétköznapi 
tevékenységüket minden rászoruló javára még sokáig 
művelhessék. 
A szeretet ünnepe közeledtével, pedig kívánok minden 
kedves községbelinek és újságolvasónak szívmelengető 
ünnepet. 

Bódi Zoltánné 
Lakóotthon vezető

 

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS ÜGYNÖKSÉG SAJTÓKÖZLEMÉNYE 
Telephelyfejlesztés: nyertes pályázatok 

Több mint 400 új munkahelyet 
hoznak létre az Észak-Alföldi 
Operatív Program 
telephelyfejlesztéssel kapcsolatos 
nyertes pályázatai. Megszülettek a 
legújabb támogatói döntések.  
A pályázat segítségével a mikro, kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban 
KKV-k) infrastrukturális fejlesztést 
tudnak végrehajtani, ezáltal javul a 
vállalkozások üzleti környezete, 
valamint közvetve a régió 
foglalkoztatási helyzete. A pályázati 
kiírás szerint lehetőség van a KKV-k 
működési helyszínéül szolgáló 
meglévő, működő telephelyek 
modernizációjára, bővítésére, a nem 
megfelelő telephelyeik cseréjére, a 
telephelyek kihasználtságának 
növelésére. Mindezek hozzájárulnak a 
régiós kis- és középvállalkozások 
tőkeellátottságának és egyben 

versenyképességének növeléséhez, 
valamint a régió foglalkoztatottsági 
szintjének megtartásához, növeléséhez.  
A nyertes cégek főként 
kereskedelemben, energiaszektorban, 
ipari technológiák gyártásában, 
építőanyag gyártásban tevékenykednek.     
Az 56 nyertes pályázó a vissza nem 
térítendő támogatást olyan 
tevékenységekre kívánja fordítani, mint 
például a meglévő épületek felújítása, 
bővítése, irodák-, raktárak -, 
üzemcsarnokok építése, eső- és 
szennyvízelvezető rendszerek kiépítése, 
szennyeződésmentesítés, járdák-, 
parkolók-, utak építése, gépek 
beszerzése, gyártósorok telepítése, talaj 
kollektor kialakítása valamint 
különböző infrastruktúrák kiépítése.  
A pályázatot nyert cégek összesen 
1.716 db munkahelyet tartanak meg, és 

további 413 fő számára teremtenek új 
munkalehetőséget.   
Az ÉAOP 1.1.1/D 
„Telephelyfejlesztés” című pályázati 
kiírás eredményei számokban: 
- Fenntartott munkahelyek: 1.716 fő 
- Teremtett munkahelyek: 413 fő 
- Elszámolható összköltség: 
5.732.250.783 Ft 
- Támogatás összege: 2.738.674.446 Ft 
- Nyertes projektek száma: 56 db 
Megyei lebontásban: 
- Hajdú-Bihar Megye: 28 db nyertes 
projekt, 1.314.005.157,- Ft 
megítélt támogatással. 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megye: 13 db 
nyertes projekt, 740.392.415,- Ft 
megítélt támogatással. 
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye: 15 
db nyertes projekt, 684.276.874,- Ft 
megítélt támogatással.
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SPORTHÍREK 

Szeretett szülőfalumtól immár 40 éve távolabb élek 
családommal Kecskeméten, de mégsem szakadtam el Tőle, 
hiszen sűrűn látogatunk haza, mert van kiért és van miért. 
Más világ ez már, mint gyermekkorunkban volt, de jó érzés 
látni, hogy fejlődik a falu, és higgye el mindenki, az veszi 
észre jobban, aki nem naponta látja a változásokat. 
Különösen megérezhető ez az elmúlt tíz évben. Legyen 
minden csépai büszke a falu vezetőire és szorgos lakóira, 
hogy ilyen ínséges időkben is a Tiszazug élhető települése 
Csépa. 
A község számos infrastrukturális fejlődése mellett kellemes 
meglepetést okozott 2009-ben a labdarúgó csapat megyei I. 
osztályba történt felkerülése. Erre álmodni som mertem, hogy 
ez megtörténik. Megtekintve a listát, sok- sok megyebeli 
városokkal mérkőzik a csapat, és nem is akármilyen 
eredményeket produkálva. Ez kiváló MARKETING is, 
hiszen sok helyütt /megkockáztatom/ eddig nem is hallottak a 
falu létezéséről, 

A gyermekkori emlékeimből és apukám elmondásaiból 
tudom, hogy az elmúlt évszázad harmincas éveiben a járási 
bajnokságban induló csapat, majd háború utáni Kinizsi éa a 
Barátság SE-ket követő csépai SE addigi legjobb csapata az 
1959-60-ban a megyei 1.osztályba jutásért küzdött, de az 
osztályozó mérkőzést a szolnoki Olajbányász ellen 
elveszítette. 
Nagyszerű érzés számomra és még nagyon sokunk számára, 
hogy a kis falusi csapatból „felnőtt" megyei csapattá érett 
Csépa labdarúgása. 
GRATULÁLOK az Önkormányzatnak, a 
Képviselőtestületnek, a Csapat játékosainak, rendezőknek, és 
a csépai SE-ben egykori ki váló játékostársamnak, a csapat 
Edzőjének Fiaka Gyurinak, az elért eredményekhez. 
További sikereket kívánok úgy az önkormányzati munkához, 
mint a futballcsapat jó szerepléséhez mindannyiuknak! 
/HAJRÁ CSÉPA/ 

K. Varga Sándor Kecskemét

EREDMÉNYES SZEZONT ZÁRT A LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY 
A Csépa Községi Sportegyesület a 
2010-11-es bajnokság őszi szezonjában 
7 csapatot szerepeltetett. Egy felnőtt 
U19; U16; U13; U11; U9; U7 
korosztályokban. 
A felnőtt csapat célkitűzése a 8-10 hely 
megszerzése volt. Különös 
óvatossággal fogalmaztuk meg 
elvárásainkat, hiszen váratlanul 2 csatár 
és 1 kapus is bejelentette távozási 
szándékát. Így 1-2 igazolással és az 
ifiből felhozott játékosokkal 
egészítettük ki a keretet. A tabellára 
tekintve várakozáson felüli eredményt 
könyvelhetünk el, több nagy múlttal 
bíró, s jelentős lélekszámú városokat 
megelőzve. 
Az U19 csapatnál fő cél volt az utolsó 

helyről való elkerülés, amely valójában 
teljesült. Komoly gondok mutatkoznak 
az edzéslátogatottság terén. Úgy 
gondolják, hogy az eredmény magától 
jön. Nos, most ez bebizonyosodott. 
Hiszen több csapattal szemben még 
félidőben 1-2 gólos vezetés után a 
mérkőzés végére 1-2 gólos vereség lett 
az eredmény. Fizikai állóképesség, az 
edzés hiánya egyértelműen 
megmutatkozik. Fiatalok! Tudomásul 
kell venni, hogy MUNKA és 
FEGYELEM nélkül nincs eredmény! 
Szép eredmények, jelei mutatkoznak 
korosztályos csapatainknál is. Míg a 
tavalyi évben szinte csak a vereségek 
jellemezték a szereplést 2010 őszére 
már győzelmekről is beszámolhatunk. 

Érezhető a pozitív változás az U13 és 
az U7 csapatoknál. 
Az egyesület elnökeként köszönöm a 
községi Önkormányzatnak, hogy 
biztosította az anyagi feltételeket a 
nyugodt felkészüléshez és szerepléshez. 
Úgy érzem, ennek meg is feleltünk.  
Köszönöm a csapatokat felkészítő 
edzők, testnevelő tanár munkáját, a 
szülők lelkes hozzáállását, s a játékosok 
helytállását, a rendezők részvételét! 
A közelgő ünnepekre Kellemes 
karácsonyt, Boldog Újévet! 
A tavaszi szezonra való felkészüléshez 
erőt és egészséget kívánok! 

Kómár Károly 
SE Elnök

TABELLA 
Megyei I. osztály Felnőtt 15. forduló 2010/2011 

hely csapatnév mérkőzés győzelem döntetlen vereség lőtt gól kapott gól gólkülönbség pont 
1. NAGYIVÁNI KSE 15 14 1 0 45 16 29 43 
2. VETERINER-TÚRKEVE 15 9 3 3 35 15 20 30 
3. ÚJSZÁSZ VVSE 15 8 3 4 22 13 9 27 
4. KISÚJSZÁLLÁSI SE 15 8 1 6 26 22 4 25 
5. KUTE 15 7 3 5 28 19 9 24 
6. CSÉPA KSE 15 7 2 6 21 23 -2 23 
7. KARCAGI SE 15 6 4 5 22 21 1 22 
8. TÖRÖKSZENTMIKLÓS  15 6 4 5 18 17 1 22 
9. KUNHEGYES ESE 15 5 4 6 26 20 6 19 
10. SZAJOL KLK 15 5 4 6 30 28 2 19 
11. JÁSZAPÁTI VSE 15 5 3 7 9 20 -11 18 
12. TISZAFÜREDI VSE 15 4 4 7 29 37 -8 16 
13. BESENYSZÖGI SE 15 4 3 8 21 33 -12 15 
14. FEGYVERNEK KSE 15 4 2 9 19 31 -12 14 
15. JVSE-ROSENBERGER 15 2 6 7 19 28 -9 12 
16. ABÁDSZALÓKI SE 15 0 5 10 11 38 -27 5 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 
A MŰSOROS EST KÉPEKBEN: A 2 – 8. OSZTÁLYOSOK 

  

  

  

 

 

 A 3. osztályosok kirándulása. Cikk a 7. oldalon 
 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


