
 

 

 
Kistérségi Petőfi-szavalóverseny Cikk a 7. oldalon 

 

 

 
Sakkozóink Cikk a 7. oldalon 

 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére közös 
ünnepséget tartott a csépai Petőfi Sándor Általános Iskola és Csépa 
Község Önkormányzata. Az alsó tagozatosok Szivárvány; a felsősök 
szavalóversenyen, „Ki mit tud?”-on, valamint történelmi vetélkedőn 
vettek részt. Az esti ünnepi rendezvényt a 7. osztályosok „Márciusi 
ifjak” című előadása nyitotta meg. Ezután fáklyás felvonulásra, a ’48-as 
emlékműnél koszorúzásra került sor.  
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
A Képviselő testület 2011-ben január 
04-én, január 27-én, február 10-én, és 
február 24-én és március 08-án tartott 
ülést.  
Önkormányzatunk 2011. évi 
költségvetése 
A költségvetés előkészítése a 
legfontosabb kérdés. A tervezés 
időszakában: 40 millió körüli 
forráshiány mutatkozott 
költségvetésünkben. Az önkormányzat 
csak akkor pályázhat forráshiányra, ha 
az államilag kötelezően előírt feladat. 
Minden kiadás, ami az önkormányzat 
által felvállalt feladat – pl. idősek 
otthona- hiába mutatunk ki 
forráshiányt, nem támogatják, de nem 
is köteleznek végrehajtására.  
A költségvetés nagy takarékosság, sok 
lemondás, rengeteg kompromisszum 
árán készült el. Nagyon megnehezítette 
helyzetünket, hogy az állam évről-évre 
közel 10.000 e Ft-os elvonásokat hajt 
végre az önkormányzatok berkein 
belül, úgy hogy a feladatokat közben 
meghagyja. A testület tagjai és az 
intézményvezetők sorozatos 
egyeztetéseket, vitákat folytattak. 
Csépa Község Önkormányzatának 
2011. évi költségvetését három 
alkalommal terjesztették a Képviselő-
testület elé, még elfogadásra került. Az 
Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 3/2011.(III. 09.) 
rendeletben (megtekinthető az 
önkormányzat hirdetőtábláján és a 
honlapon.) költségvetésben 291.237 e 
Ft költségvetési bevétel és 298.231e Ft 
költségvetési kiadás és 6.994e Ft 
működési hiány szerepel. Ez a 
költségvetés azonban nem tartalmazza a 
társulásban lévő oktatási intézményeink 
által kimutatott működési hiányt, csak a 
legszükségesebb, a fenntartáshoz 
nélkülözhetetlen kiadások vannak 
betervezve, és szinte semmilyen 
fejlesztés nem szerepel benne. A 
lakosságnak is részt kell vállalnia a 
terhekből, minden egyes ember, minden 
egyes intézmény komoly felelősséggel 
bír, hogy ez a költségvetés 
megvalósuljon.  
Csépa Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 3/2011.(III. 09.) 
rendeletének indokolása Az 
Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről Az Önkormányzat 
költségvetési politikájának fő vonásai 
célja és keretei 2011. évben 
A 2011 évi tervezés a költségvetési 
koncepcióban a képviselő-testület által 

meghatározott szempontok és a bevételi 
források által megszabott keretek között 
történt. Fő szempont az intézmények 
működtetésének biztosítása a működési 
bevételi források maximális 
feltárásával. Fontos a megkezdett 
beruházások pénzügyi fedezetének 
biztosítása, a pályázati lehetőségek 
maximális kihasználása. A folyamatban 
lévő fejlesztéseken túl, további 
fejlesztési kiadás, csak az alapvető 
működés biztosításán túlmenően 
rendelkezésre álló források 
függvényében lehetséges. 
Az önkormányzat költségvetésének 
előirányzatai 
A/ BEVÉTELEK 
Intézményi működési bevételek: 
Az intézményi működési bevételek 
összege 66.051 E Ft. Magába foglalja 
az intézményi térítési díjakat, az 
önkormányzati lakások és helyiségek 
bérleti díját, a temetői bevételeket és a 
gépjármű üzemeltetésből adódó 
bevételeket. A közel 20.000 e Ft-os 
bevétel kiesés, az óvoda uzsonna, az 
iskola tízórai és uzsonna 2011. március 
01-től való megvonása eredményezi. 
Az Egyesített Szociális Intézménynél 
pedig 2011. január 01-től a nappali 
ellátás feladat szűnt meg. 
Önkormányzat sajátos működési 
bevételei: 
A helyi adó bevételek 2011 évben 
növekedtek. Adó mérték emelésére a 
magánszemélyek kommunális adójánál 
került sor, 1200Ft-ról 6000 Ft-ra nőtt az 
ingatlan után fizetendő összeg. A 
gépjármű adóztatásban sem történt 
törvényi változás, bár a gépjárműpark 
öregedésével csökkenhet a kivetett adó 
összege. Az elmúlt évben meglévő 
hátralékos állomány egy része 
behajtásra került. A hátralékok 
csökkentésére 2011 évben is nagy 
hangsúlyt kell fektetni a bevétel 
növelése érdekében. Az átengedett 
adók közül a személyi jövedelemadó 
bevétel az előző évihez viszonyítva 
1.044 E Ft–tal csökkent. 
Támogatások, kiegészítések 
Az egyes normatívák fajlagos 
mértékében csökkentek, vagy szinten 
maradtak. A lakosság szám azonban 
tovább csökkent 1885-re. A 
közfoglalkoztatás során felmerülő 
költségeknél 5% saját erő, a többi 
központi forrás. Összességében az 
állami költségvetésből származó 
bevétel a sok negatív tényező 
következtében 2010 évben 7.137 E/ Ft-

tal csökkent, még 2011-ben további 
7.460 E Ft-tal csökkent. 
Önkormányzatok sajátos felhalmozási 
és tőke bevételei 
A Csépa, Béke út 201. szám alatti 
ingatlan eladásából származik. Itt kerül 
tervezésre a lakbér bevétel is. 
Véglegesen átvett pénzeszközök 
Az átvett pénzeszközök működési 
bevétel az OEP finanszírozás az 
egészségügyi ellátásban, a betöltött 
orvosi álláshelynél kis mértékben 
csökken, ugyanakkor csökken a 2009. 
évihez is viszonyítva a fogorvosi 
finanszírozás kiesése miatt. 
Finanszírozási műveletek bevételei 
E bevételi jogcím részben a lakás 
támogatás visszatérüléseit részben a 
régi lakáshitelek befolyó törlesztéseit 
tartalmazza. 
B/ KIADÁSOK 
Folyó működési kiadások 
Kiemelt előirányzatai a személyi 
juttatások, munkaadókat terhelő 
járulékok, dologi kiadások, működési 
célú pénzeszköz átadások, társadalom 
és szociálpolitikai ellátások. 
 A személyi juttatások előirányzat az a 
soros előre lépések és a minimálbér 
emelésből adódó változásokon kívüli 
egyéb emeléseket nem tartalmaz. 
Jelentős növekedést jelent a 2011-ben 
esedékes jubileumi kifizetések összege. 
A személyi kifizetéseknél a 
közalkalmazottak étkezési 
hozzájárulása 2011 március 01-től 
megszűnik.  Az állandó állományi 
létszám nem változik. 1 álláshely 
viszont átcsoportosításra került 2011. 
január 01-től a műszaki szervezettől a 
szociális étkezésre. A járulékok 
előirányzat összege ebben az évben 
nem változik. 
A dologi kiadások előirányzata ez 
évben is kemény megszorításokat 
tartalmaz. A közüzemi kifizetések a 
2010 évi kiadásokon alapulnak. Minden 
területen nagyon fontos az ésszerű, 
takarékos gazdálkodás. 
Támogatás értékű működési kiadás 
A működési célú pénzeszközátadás 
előirányzat 10773 E/Ft melyből 9573 E 
FT az intézményfenntartó társulás 
közoktatási intézmények 
finanszírozását tartalmazza. A 
Település szövetség 
Katasztrófavédelem és egyéb 
társulásoknak (Műszaki, 
Idegenforgalmi) 230.000 Ft, valamint 
900E/FT az orvosi ügyelet és készenlét 
támogatása. Államháztartáson kívülre 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 3 
átadott működési célú pénzeszköz: 
3.900 E Ft. Ez a sportkör és egyéb 
civilszervezetek támogatását foglalja 
magába. 
Társadalom és szociálpolitikai 
ellátások 
 Az ellátások a 2010 évi felhasználás 
figyelembevételével kerültek tervezésre 
a nyugdíj minimumhoz kötődő 
támogatások összege változatlan 
maradt a nyugdíj minimum nem 
emelkedett. Emelni kellett az ellátottak 
számának emelkedése miatt az ápolási 
díj előirányzatát. Az önkormányzati 
sajáterő az ápolási díjnál 25%, a 
bérpótló juttatásnál 20%, a 
lakásfenntartási támogatásnál 10 %. A 
közgyógyellátásból a szigorú feltételek 
miatt egyre többen kiesnek, ezért az 
előirányzata is csökken.  

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 
Felújításként 2011. évben a ravatalozó 
felújítása került betervezésre. 
Tartalékok 
Az általános tartalék 2.000 E/Ft és 
céltartalékként 7956 E Ft. A tavalyi 
évben a Képviselő-testület a 
kommunális adó emeléséből származó 
többletbevételt az ivóvízminőség javító 
program csépai önerejének 
megteremtésére irányította. Mivel a 
normatív támogatás társadalmi, 
gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott települések 
támogatása jogcím közel 8.000e Ft 
felhalmozási bevételt biztosít, ezért a 
kommunális adó ilyen jellegű 
igénybevételére nincs szükség, azaz a 
magánszemélyek kommunális adója 

jogcím bevétele működési célra 
fordítható 
Fenti költségvetés eredményeképpen 
alkotta meg a Képviselő-testület új 
2/2011.(II.24.) számú nyersanyagnorma 
rendeltét. Áremelkedés nem 
tapasztalható, ám az óvodánál az 
uzsonna, az iskolánál a tízórai és az 
uzsonna nem szerepel. Sajnos 
önkormányzatunk 2011. március 1-től a 
fenti étkezési formákat nem tudja 
biztosítani. Tisztában vagyunk vele, 
hogy a szülőknek többletmunkát, 
többletköltséget jelent. Mégis 
megértésüket kérjük, hiszen 
intézményeink működőképességének 
biztosítása csak ezen kedvezőtlen 
döntésekkel tartható fenn.

Intézményi térítési díjak 2011. évre 
 

 Élelmezési nyersanyagköltség 
egy ellátottra jutó összege (Ft) 

ÁFA összege (Ft) Tér.díj (Ft)/ adag 

Óvoda 
Tízórai 48 12 60 

Ebéd 120 30 150 

Iskola 
Ebéd 143 36 179 

 
Egyesített Szociális Intézmény 

 Étkezési nyersanyagnorma és 
rezsiköltség (Ft) 

ÁFA összege (Ft) Tér.díj (Ft)/ adag 

Reggeli 107 27 134 
Vacsora 107 27 134 
Ebéd hétfőtől-péntekig 226 57 283 
Ebéd szombat, vasár- és ünnepnap 238 60 298 
Előfizetéses ebéd 226 57 283 

 
Közfoglalkoztatás: eltérően az 
eddigiektől 6-8 órás és a 4 órás 
foglakoztatásban felvenni kívánt 
dolgozók bérezésére kaptunk fix 
összeget, meghatározva milyen 
időtartammal, hány főt alkalmazhatunk. 
A közfoglalkoztatás feltétele a bérpótló 
juttatás, 28.500 forintos szociális 
támogatásról van szó. A 6-8 órás 
foglalkoztatás keretében 10-12 fő, 4 

órás foglalkoztatásban kb. 80 fős 
foglakoztatást teszünk lehetővé. Ezt a 
lehetőséget nem tudjuk minden főnek 
felajánlani, az érintett személyeknek 
kell a lehetőséget megkeresni, hogyan 
tudja megszerezni ezt az időt, mert 
2012-től csak az kaphat támogatást, aki 
rendelkezik 1 hónapos munkaidővel. 
A márciusi ülésén a szociális 
rászorultságtól függő pénzben és 

természetben nyújtott 
támogatásokról, valamint a 
személyes gondoskodásról szóló 
2/2007. (III. 23) rendelet 
módosítására kerül sor, amelybe 
várhatóan a lakókörnyezet 
karbantartását is bele kell foglalni. Aki 
nem tartja be a rendeletben 
meghatározott feltételeket, nem kaphat 
bérpótló támogatást.

 
Közhírelés 

Civil szervezetek pályázata 
Csépa községben működő civil szervezetek 2011. évben is 
benyújthatták pályázataikat önkormányzati támogatásra. 
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek 
társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat 
célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, 

bevonásuk Csépa község rendezvényeibe. A település 
hírnevének öregbítése, az elért eredmények, hagyományok 
megőrzése. 
Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat: 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 4 
a) társadalmi szervezetek vagy alapítványok, vagy 
egyesületek, amelyek tevékenységüket ténylegesen Csépa 
községben Csépa községért folytatják. 
Az önkormányzat a nehéz gazdasági év ellenére is támogatni 
kívánja a civil szervezeteket. Önként, ingyen, sok-sok 

társadalmi munkával, vesznek részt a szervezeteink tagjai a 
község közösségi életében, rendezvényein, és 
közrendvédelmében. Csekély az anyagi lehetőség, azonban 
az újság hasábjain szeretném ezúton is megköszönni 
munkájukat, az időt, amelyet sokszor a családtól vesznek el.

 
„Életet Az Éveknek” Alapítvány 

Az alapítvány kezelője határozatlan időtartamra a kuratórium, melynek elnöke: Szvobodáné Kiss Anikó, titkára: Hajdú 
Gyuláné. Tagjai: Tassy Jenőné, ifj. Harmatos Józsefné, Cseh Ferencné ifj. 
A kuratórium tagjai e tevékenységüket társadalmi munkában végzik. 
 

Kisebbségi Önkormányzat 
Az együttműködés szabályait a Csépa Önkormányzat képviselő- testülete és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-
testülete Együttműködési Megállapodásban állapította meg. 
Elkészítette Csépa Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet a Községi 
Önkormányzat jóváhagyott. 
A Kisebbségi Önkormányzat székhelye: 5475 Csépa, Béke u. 114. Megfelelő tárgyi körülmények között a kisebbségi 
önkormányzat ebben az épületben működik. CKÖ Elnök fogadó órája: péntek 16-19 óráig. 
 

Csépa közbiztonsági helyzetéről 
A közbiztonsági helyzetünkről sokszor, 
sok helyen és sokat beszélünk. 
Biztonságérzetünk nagyban 
befolyásolja, hogy testi épségünk, 
gyerekeink, értékeink veszélyben 
érezzük. A háziállatokról nem is 
beszélve. Amint kibújnak a bőrükből, 
tollukból, már nem is annyira 
azonosíthatóak…. A gázpalacknak egy 
a formája, a pénznek nemcsak szaga 
nincs, hanem a sorszámait sem írja fel 
soha senki, ha otthon tárolja. Az 
aranyakról ha 1-2 fénykép lenne, és ha 
több lenne a riasztó berendezés. Talán 
akkor… Sokan emlegetik a „ boldog 
időket”, amikor levágták a kezét annak, 
aki lopott. (Jó sok fogyatékossági 
támogatást kellene kifizetni!!) 
Sajnos a közbiztonsági hangulatunk 
nem tréfa, testületünk ezt érzékeli, és az 
önkormányzatot az vezérli, hogy a 
közbiztonsági helyzetről egyre 
gyakrabban tárgyal, tart fórumot, 
testületi ülést, hogy a Csépa községben 
élő lakosság érezze, hogy vannak 
intézkedések, és valóban csökkenni fog 
a bűnözés, nyugodtabban hajthatjuk 
álomra a fejünket. Élő a kapcsolat a 
rendőrség, a polgárőrség és az 
önkormányzat között.   
Csépán az elmúlt évben az 
önkormányzattal történő 
együttműködés eredményeképp a 
körzeti megbízott iroda másik épületbe 
költözött, az iroda felújítása és 
berendezésének modernizációja 
túlnyomó részt végre lett hajtva. 
A 2011. február 21-ei ülésen részt vett 
Egedi István r. alezredes a 
kunszentmártoni Rendőrkapitányság 
Vezetője és beszámolt a 

kunszentmártoni Rendőrkapitányság 
2010. évi szakmai munkájának 
jellemzőiről, a közbiztonság érdekében 
tett rendőri intézkedésekről. 
2010.évben mindösszesen 1 sérülés 
nélküli baleset történt Csépa 
belterületén, melynek okozója 
személygépkocsi vezető volt, a 
balesetben az ittasság nem játszott 
szerepet. 
Szabálysértés miatt 2010-ben 58 
esetben folytattak le eljárást csépai 
lakossal szemben (a összesen 
beérkezett feljelentések 10%-a) 
Vagyon elleni bűncselekmények száma 
összesen:  45  
A következő időszak fő feladatait 
Kapitány Úr az alábbiakban határozta 
meg: 
- A bűnügyi munka eredményeit 
lehetőleg növelni kell, az 
elkövetkezendő időszakban kiemelten 
kell kezelni a nyomozati munka 
szakmai színvonalának, a felderítés 
eredményességének növelését.  
- Határozott fellépés szükséges az 
időskorúak sérelmére elkövetett 
bűncselekmények megelőzése, 
visszaszorítása, az elkövetők felderítése 
érdekében. 
- A lakosság szubjektív 
biztonságérzetének javítása érdekében 
emelni szükséges a tulajdon ellen 
szabálysértések előkészítő eljárásai 
szakmai színvonalát. 
- A szolgálatellátás során kiemelt helyet 
kell biztosítani a közterületek, 
nyilvános helyek, közösségi életterek 
rendjének. Erősíteni szükséges a látható 
rendőrség szerepét, az egyenruhás 

szolgálat elérhetősége fokozottabban 
jelenjék meg. 
- közterületi jelenlét fokozása 
- közlekedésbiztonság javítása 
- a szabálysértési szankció álljon 
arányban az elkövetett cselekmény 
súlyával és kellő visszatartó erőt fejtsen 
ki. 
- kezdeményező szerep a 
bűnmegelőzésben. 
A rendőrség munkáját, erőfeszítéseit 
önkormányzatunk elismeri. Kevés 
pénzből, kevés emberrel dolgoznak. 
Azonban az egymás iránti 
felelősségünk a jövőben még 
hangsúlyosabb kell, hogy legyen. 
Felírni a közelben álló gépkocsi 
rendszámát, ha a szomszédnál 
távollétében ismeretlen behatoló 
mozgását észleljük, hívjuk fel a 
rendőrség ingyenes 107-es 
telefonszámát, vagy a 56/560-610 
telefonszámot, ahol a kunszentmártoni 
Kapitányság Ügyeletese fog 
bejelentkezni. 
A riasztók, kamerák felszerelését meg 
kell fontolni. Ügyeljünk magunk és 
mások biztonságára, értékeire! A 
lakossági jelzés nagyon fontos. Sok 
embernek egy használt kerékpár 
eltulajdonítása gondot okoz, hiszen 
azzal járna munkába, pótlása talán fél 
havi jövedelme. Az a háztartás, ahol 
csak öt tyúkot tulajdonítanak el, a 
szabálysértési értékhatárt nem éri el, de 
a tulajdonosnak a mindennapi friss 
tojás, a hétvégi ebédhez való nagyon 
fog hiányozni. A törvények módosítása 
várható, szigorúbb büntetésekre lehet 
számítani.
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Földhivatal felé bejelentési kötelezettség 
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”. 
A Földhivatal kéri az Ügyfeleit, hogy bejelentési 
kötelezettségüknek minden esetben tegyenek eleget!

 
E-ON felhívás 

Az E-ON minden évben felhívja az 
ellátási területén lévő 
ingatlantulajdonosok és kezelők 
figyelmét a településeken (kül- és 
belterületen egyaránt) meglévő kis-, 
közép- és nagyfeszültségű elektromos 
hálózatok, vezetékek mentén, a 
biztonsági övezeten belüli fák, bokrok, 
magasabb növényzet (akár élő, akár 
elszáradt, gondozott, vagy gondozatlan) 

eltávolítására, gallyazásának 
elvégzésére. 
Kérjük, hogy felelősségüket átérezve, a 
törvényi kötelezettségüknek tegyenek 
eleget! Vezetékek által érintett 
ingatlanjaikon mérjék fel, hogy hol nem 
felelnek meg a fák, bokrok a 
jogszabályi előírásoknak, és tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket, vagy a 
gallyazásra, vagy a fák kivágására, 
alacsonyabb növésű fák telepítésére! 

Amennyiben szakmai segítségre, 
egyeztetésre van igény, úgy az E-on 
szakemberei állnak rendelkezésre. 
Kérjük, hogy az élet- és 
vagyonbiztonság megtartása érdekében 
ne kezdjék el a munkát mindaddig, 
amíg nem egyeztették az elvégzendő 
feladatokat és azok végrehajtási 
feltételeit az E.ON Szolnoki régió 
központjával 5000 Szolnok, Verseghy 
u. 3. Tel: 56/506-152.

 

Kormányablak 
Integrált Ügyfélszolgálati Iroda 

2011. január 03-án a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
épületében 5000 Szolnok, Kossuth tér 5/a megkezdte 
működését az Integrált Ügyfélszolgálati Iroda. 
Az ügyfelek terheinek csökkentése érdekében e naptól 
kezdődően lehetőség nyílik, többféle, eredetileg más-más 
hatóságok döntését igénylő kérelmet egyszerre, egy helyen is 
benyújtani. 
A Kormányablak hétfőtől péntekig 8.00- 20.00 óráig áll az 
ügyfelek rendelkezésére, annak érdekében, hogy ne csak 
munkaidőben, hanem munkaidőn túl is lehessen majd 
ügyeket intézni.  
Az Ügyfélszolgálati Irodán lehetőség nyílik arra, hogy: 
- az ügyfél az ügyfélszolgálati munkatársak segítségével 
ügyfélkaput létesítsen 
- az ügyfélkapunk keresztül az egészségügyi  
- a gyermekgondozási segély, anyasági támogatás, családi 
pótlék, gyermeknevelési támogatás igénylése iránti kérelmét 
előterjessze. 
- a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának 
közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 3003. évi CXXVIII. 
törvény 17. §. (9) bek . szerinti kártalanítási eljárás iránti 
kérelmét, valamint, 
- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. Tv 22. §-a szerinti utazási költségtérítés igénylése 
iránti kérelmét 

- továbbá az önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértési 
ügyekben a határozat végrehajtásának mellőzésére irányuló 
méltányossági kérelmét előterjessze. 
Az Ügyfélszolgálati Iroda tájékoztatást nyújt az ügyfelek 
részére az eljárás menetéről, valamint az eljárással 
kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről: 
- a Magyar Igazolványok, Magyar hozzátartozói 
igazolványok által biztosított diákkedvezmények 
bejegyzésére 
- a nem magyar állampolgárok által Magyarországon 
házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot 
létesíteni kívánó ügyfeleknek a bemutatott külföldi okiratok 
elfogadhatósága ügyében 
- a Magyarországon élő magyar állampolgár, hontalan, 
illetőleg a menekültként elismert személy külföldön történő 
házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiadása ügyében 
- gyermekgondozási díj igénylése, valamint terhességi-
gyermekágyi segély igénylése ügyében 
- az egyéni vállalkozói tevékenységet végző, illetve egyéni 
vállalkozást alapítani kívánó természetes személyek részére 
egyedi ügyük intézéséhez internetes kapcsolati lehetőséget, 
szakmai és informatikai segítséget nyújt. 
Az ügyfélszolgálati irodát a megye lakosai, gazdasági és 
egyéb civil szervezetei személyesen, vagy meghatalmazottjuk 
útján kereshetik meg.

 
Lakossági tájékoztató 

A klímaváltozás miatt egyre gyakrabban kialakuló ár- és belvízvédelmi helyzet kapcsán felhívjuk Csépa község lakosságának 
figyelmét egy önkéntes részvételre ösztönző elkülönített állami pénzalapra. 
A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap egy olyan állai pénzalap, amelybe a Magyar Köztársaság 
területén a veszélyeztetett területeken lakóingatlan tulajdonnal rendelkező természetes személyek szerződés alapján befizetést 
teljesíthetnek, ezáltal jogosulttá válnak a káresemény utáni kártalanításra. 
Azok a tulajdonosok, akik nem rendelkeznek lakóépület-biztosítással, csatlakozhatnak ehhez az önkéntes pénzalaphoz. 
Részletes tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban Pintér Lászlónál kérhető. 
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ISKOLAI HÍREK 
„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.” /Kazinczy Ferenc/ 
Ön, mint a Csépai Napló rendszeres olvasója, megszokta már, 
hogy az iskola hírei minden alkalommal megjelennek a 
lapban. 
Úgy érzem, hogy a Csépán élő családok, akiknek gyermekei, 
unokái ebbe az iskolába járnak, szeretnének pontos 
információt kapni az iskola életéről, ha nem mindennapos 
látogatók nálunk. Ezért is szeretek írni a lapban, hogy ezúton 
is tájékoztassam Önöket. Akár örömteli, akár szomorú, 
elgondoltató témát választok is. Jelen cikkemben az 
utóbbiakról lesz szó. 
A társadalmi gondok begyűrűztek iskolánkba is. A gyermekek 
családi, kulturális hátrányainak kezelése iskolai feladatunk. 
Ebből adódnak napi gondjaink is. Ha belegondolunk, és 
boncolgatjuk a témát szerintem az alkalmazkodás hiánya az 
egyik legnagyobb problémánk. Alkalmazkodni pedig, minden 
korban, minden embernek kellett és kell, mert az élethelyzetek 
sajnos az egyik napról a másikra megváltozhatnak. 
Alkalmazkodni napjainkban sok gyermek nem tud, vagy nem 
akar. A közösségi együttélés alapvető szabályait nem tartják 
be. A szabályok betartása nélkül pedig, nincs rend, nincs 
fegyelem, nyugodt körülmény, amiben tanulni, fejlődni 
lehessen. Az értékrendünknek azonosnak kell lennie minden 
gyermekre nézve, az iskolai dokumentumaink, a pedagógiai 
programunk, házirendünk alapján, a szülők számára a törvényi 
rendelkezés alapján. Az értékrendet leszállítanunk nem 
szabad, el kell érnünk, hogy érték legyen a jó magaviselet, a 
szorgalom, a tudás, a szülőknek a törvényi megfelelés. Ha 
ezeket sikerül megtartanunk, akkor remélem, hogy nem 
gondolkodnak azon, a gyermekeiket felelősséggel nevelő 
szülők, hogy más iskolát keressenek gyermekeik számára. 
A szabályok be nem tartásából következnek a nézeteltérések, 
az összeütközések, melynek megoldását egyes szülők 
támadással, veszekedéssel, verekedéssel próbálják megoldani, 
ami nem vezet semmi jóra. Csak oda, hogy Csépáról már 
megint hátborzongató híreket közölt a televízió pár percben, 
az igazságot is mellőzve. A megyei lap címoldalára került 
cikk is csak rész igazságokat ismertetett az egyik fél 
szemszögéből. Elítélem a személyemet megfutamodás 
vádjával illetett egyik internetes hozzászólót, aki tele 
helyesírási hibával közölte véleményét Csépa község 
honlapján. Vallom, hogy nem ismeri az iskolai élet 
mindennapjait, a gyermekek viselkedését, beszéd kultúráját, 

amit nem a tanítóktól, tanároktól tanulnak, - de gondolja, 
anonim alakban véleményt formálhat és vádaskodhat, hisz 
semmi következménye nincs, ami szintén társadalmi 
probléma. Nincs következménye igazán a gyermekek és 
szülők felháborító viselkedésének sem. A gyermek 
megbotránkoztató magatartását elítéljük, iskolai fegyelmezési 
eszközeinkkel büntetjük, beírások,- aminek jóformán semmi 
nevelő hatása nincs ezeknél a gyermekeknél. 
Iskolánkban adottak a jó tárgyi és személyi feltételek. Jól 
felszerelt, a korunknak megfelelő tantermekkel rendelkezünk. 
Tanítóink, tanáraink megfelelő képesítéssel bírnak, 
továbbképzéseken vesznek részt, hogy az iskolai problémákat 
minél szakszerűbben tudják megoldani. A kívánt 
eredményeket még sem sikerül elérnünk, mert vannak 
gyermekek, családok, akik nem tudnak, vagy nem akarnak 
megfelelni az elvárásoknak 
Azok a családok, akik nyugodtabb körülmények közé elvitték 
gyermekeiket néhány nehezen kezelhető gyermek miatt, 
reméljük a változásokat tapasztalva, visszatérnek hozzánk.  
Azok a családok, akik itt szeretnék lakóhelyükön taníttatni 
gyermekeiket, mert ők is ebből az iskolából indultak- és 
becsületes életutat járnak – , különösen nekik szükséges 
teljesítenünk a minden  tisztességes ember számára elvárt 
követelményeket. Ők ebbe az iskolába indítják minden reggel 
szeretettel, intő szóval, jóra biztatva gyermekeiket. Ezekért a 
családokért és gyermekeikért állok ki és küzdök és kérek 
minden nézeteimmel egyetértő kollégámat, szülőt, fenntartót, 
hogy ezeket a családokat, gyermekeket, kiemelten 
támogassuk. 
Az iskola gondja önkormányzati ülés témája is volt, ahol 
döntés született arról, hogy fenntartó önkormányzatunk 
iskolánknak biztosítani fogja a fegyelem megszilárdítása 
érdekében,  
- a közösségi tereken a kamerákat, 
- biztonsági őr segíti majd az ügyeletes nevelők munkáját,  
- udvari játszóhely készül lekerítéssel. 
Ezen intézkedések betartása mellett bízom abban, hogy a 
fegyelem erősödik iskolánkban, ami maga után vonzza a 
tanulmányi és versenyeredmények javulását és iskolánk jó 
hírnevének erősödését. 

Turóné Guba Anna 
igazgató

 
Rendezvények 
Január iskolánk életében a félévi 
értékelés időszaka. Ekkor ad számot 
minden tanulónk a félév alatt szerzett 
tudásáról, és kapja meg félévi 
bizonyítványát.  
Január 17-én és 18-án tartottuk 
osztályozó értekezletünket, ahol a lezárt 
szaktárgyi érdemjegyek mellé közösen 
hozott magatartás és szorgalom jegyek 
kerültek. Február 8-án Tiszakürt 
tantestületével közös félévzáró 
értekezleten, az iskola vezetése és az 
osztályfőnökök értékelték az I. félév 
munkáját. 
Összegyűjtöttük azoknak a gyerekeknek 
a névsorát, akik a félév során 
kiemelkedő tanulmányi eredményt értek 
el. Akikre büszkék vagyunk:  

1. osztály: Kanalas Bianka, Szíjártó 
Hajnalka, Bugyi Zoltán, Duszka 
Boglárka, Mészáros Borbála, Nacsa 
Ivett, Palotai Tamás, Szendrei Lili 
2. osztály: Kolompár Marcelina, Kurucz 
Károly, Oberna Dominik, Pintér Martin, 
Tóth Martin 
3. osztály: Csajbók Gergő, Marsinszky 
Beáta, Palotai Anna, Pólik-Bodó 
Karolina, Szvoboda Máté 
4. osztály:Balogh Nóra, Galvácsi Csaba, 
Kecskés Laura, Oberna Zsolt 
5. osztály: Türke Fanni, Kurucz 
Zsuzsanna 
6. osztály: Halmai Zsolt 
8. osztály: Halmai Vivien, Túri Bence, 
Velő Norbert 
Január 26-án Komplex tanulmányi 
versenyt tartott a Tiszakürti Általános 

Iskola az 5-6. osztályos tiszakürti és 
csépai diákok között. A verseny minden 
feladata a levegőhöz kapcsolódott. 
Többségében természetismereti 
feladatokkal találták szembe magukat a 
diákok, de szerepeltek közismereti 
fejtörők is. Eredmények: 
5. osztály I. Csépa csapata: Gyertyános 
Noémi, Urbán Dominik, Kolompár 
Renáta, Cseh Roland, Türke Fanni 
II. Tiszakürt csapata 
III. Csépa csapata: Kurucz Zsuzsanna, 
Cseh Nóra, Egedi Péter, Cseh Petra, 
Zarnócz Dávid 
IV. Tiszakürt csapat 
6. osztály I. Csépa csapata: Halmai 
Zsolt, Lukács Dániel, Jordán Tünde, 
Blűmel Zoltán, Sánta Patrik 
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II. Csépa csapata: Fialka István, 
Polovics Ádám, Radics Arnold, Barta 
Sándor 
III. Tiszakürt csapata 
IV. Tiszakürt csapata 
Gratulálunk minden résztvevőnek, 
díjazottnak. Köszönjük a szervezést és a 
felkészítést Kuti Gáborné Marcsika 
tanító néninek és Deák Mónika tanító 
néninek. 
Már évek óta hagyomány a szülők 
részére tartott Nyílt tanítási nap 
megrendezése. Ebben az évben február 
2-án tekinthettek be a szülők a diákok 
mindennapi életébe. Örömmel vettük az 
érdeklődést. 
8. osztályos tanulóink középiskolai 
jelentkezési lapját február 18-ig kellett 
elküldeni iskolánknak. Tanulóink közül 
mindenki továbbtanul. 
6-an gimnáziumban,  
8-an szakközépiskolában, 
6-an szakiskolában szeretnék folytatni 
tanulmányaikat.  
Február 11-én Farsangi ünnepség volt 
az iskola tornatermében. Nagyon jól 
sikerült a rendezvény. A jelmezes 
felvonuláson sok ötletes, igényes 
maszkát láthatott mindenki. Karaoke és 
Tátika versenyre több csapat is 
benevezett. A legjobb produkciók: 
Karaoke I. Balogh Nóra 
II. Radics Vivien 
III. Rostás Mária 
Karaoke csapat I. Lakatos Borbála, 
Lakatos Henrietta, Györe Laura, Rostás 
Henrietta, Hauser Barbara, Szalai 
Diána, Jordán Tünde 
II. Balog Nóra, Horpácsi Boglárka 
III. Marsinszky Beáta, Szvoboda Máté, 
Pólik Bodó Karolina 
Tátika I. Balogh Nóra, Horpácsi 
Boglárka 
II. Lakatos Borbála, Rostás Henrietta, 
Györe Laura, Szalai Diána, Jordán 
Tünde 
A produkciók mellett zene büfé és 
tombola szórakoztatta a vendégeket. A 
rendezvény bevétele: 92000 Ft. 
Köszönjük minden szülői 

munkaközösségi tagnak a segítő 
közreműködést.  
Február 26-án az IPR keretein belül 
továbbképzésen vettek részt a 
pedagógusok. A képzés témája: 
„Egyéni fejlesztési tervek készítése, 
egyéni fejlesztési naplók” 
Február 28-án összevont szülői 
értekezletre hívtuk a szülőket. Kiemelt 
téma volt a tízórai és uzsonna 
megszűnése. Ezen felül szó esett az 
utóbbi atrocitásokra hozott 
intézkedésekről, melyek a következők. 
Iskolai szinten: 
Az ügyeletesség megerősítése, 
tantermek szünetekben történő zárása. 
Alsós és felsős tanulók kísérése az 
ebédlőbe és ebédeltetése. 
Minőségirányítási kérdőív felvétele a 
szülőkkel. 
Önkormányzati szinten: Kerítés építése 
az épület két oldalára. Az intézményben 
kamerák elhelyezése. Biztonsági őr. 
A szülői értekezleten 36 szülő vett részt.  
Március 15. Iskolánk március 11-én 
tartotta a hagyományos március 15-hez 
kapcsolódó rendezvényeit. Reggel fél 9 
órakor a bejáratnál ünnepi dalcsokorral, 
Turóné Guba Anna igazgatónő rövid 
megemlékezésével és az iskola 
névadójának koszorúzásával 
emlékeztünk a forradalom hőseire. 
Iskolánk 10 éve viseli a Petőfi Sándor 
nevet, a névadó ünnepségre Berényi 
Adrienn volt diákunk emlékezett. 9 
órától három színhelyen is folyt a 
versengés. Az alsó tagozatosok a 
SZIVÁRVÁNY mese, vers, ének és rajz 
vetélkedőn mérték össze a tudásukat. A 
magyar teremben Tiszakürt és Csépa 
felsős tanulói a Petőfi szavalóversenyen 
vettek részt. A felsős tantermekben 
pedig az 5. 6. 7. 8. osztályosok az 
1848/49-es eseményekhez kapcsolódó 
feladatok megoldásában vetélkedtek. 
Eredményeik a következők: 
SZIVÁRVÁNY VETÉLKEDŐ 
1-2. osztály (zsűri tagjai: Nagy 
Ferencné, Marsinszkyné Cseh Tímea, 
Almási András, Túri Bence) 

Mese: 1. Laczkó Sándor 2. Palotai 
Tamás 3. Szendrei Lili 
Vers: 1. Oberna Dominik 2. Kolompár 
Marcelina 3. Duszka Boglárka 
Ének: 1. Szendrei Lili 2. Palotai Tamás 
3. Kanalas Bianka 
Rajz: 1. Szíjártó Hajnalka 2. Palotai 
Tamás 3. Oberna Dominik Szalai János 
3-4. osztály (zsűri tagjai: Kocsis 
Lajosné, Pataki Györgyné, Sántáné 
Solymosi Bernadett, Szíjártóné Váradi 
Hajnalka, Pintér Zsoltné, Halmai 
Vivien) 
Mese: 1. Szvoboda Máté 2. Horpácsi 
Boglárka 3. Galvácsi Csaba 
Vers: 1. Hauser Dániel 2. Palotai Anna 
3. Radics Vivien 
Ének: 1. Rostás Szabina 2. Szalai 
László 3. Marsinszky Beáta 
Rajz: 1. Szabó Patrik 2. Balogh Nóra 3. 
Rostás Valentina 
PETŐFI-SZAVALÓVERSENY 
(zsűri tagjai: Lantos Lászlóné, Turóné 
Guba Anna, Zarnócz Pálné, Berényi 
Adrienn, Gyertyánosné Hegedűs 
Helga,) 
Eredmények: 5. osztály 1. Gáll Niké 
(Tiszakürt) 2. Gyertyános Noémi 3. 
Urbán Dominik 
6. osztály: 1. Jordán Tünde, Halmai 
Zsolt 2. Mága Antal (Tiszakürt) 3. 
Gulyás Zsófia (Tiszakürt)  
7. osztály: 1. Varga Nándor (Tiszakürt) 
2. Papp Dániel Ürmös Gábor 3. Túri 
Péter 
8. osztály: 1. Makula Annabella 2. 
Cselédes Dóra 3. Velő Norbert 
„KI MIT TUD?” történelmi vetélkedő 
I. 8. osztály és a 7. osztály II. 6. osztály 
III. 5. osztály. 
Minden diákunknak és felkészítő 
tanáraiknak elismerés a kiemelkedő 
előadásokért, munkákért. 
Március 15-én 17 órakor a községi 
ünnepségen vett részt iskolánk minden 
dolgozója és diákja. A 7. osztályos 
diákjaink ünnepi műsorukkal minden 
jelenlévőt elvarázsoltak. Színvonalas 
előadásukat Surányi Zsolt tanította be. 

Mészáros Mária 
tagintézmény-vezető

 
 
Sakk hírek 
A 2010/2011. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Diák 
Sakkolimpia döntőben elért eredményeink. 
Egyéni verseny 
III. hely: Marsinszky Beáta 1. korcsoport, Velő Norbert 4. 
kcs. 
IV. hely: Szepesi Nikolett 4. kcs, Pólik-Bodó Karolina 2. kcs. 
V. hely: Multyán Bernadett 3. kcs, Gyóllai Nikolett 4. kcs. 
VI hely: Cselédes Dóra 4. kcs, Palotai Anna 1. kcs. 

Csapatverseny 
II. hely: 1-2. kcs lánycsapat (Palotai Anna, Cseh Nóra, 
Marsinszky Beáta, Pólik-Bodó Karolina) 
III. hely: 3-4. kcs lánycsapat (Kurucz Zsuzsanna, Gyóllai 
Nikolett, Multyán Bernadett, Cselédes Dóra) 
III. hely 3-4. kcs fiúcsapat (Velő Norbert, Cseh József, 
Marsinszky Zoltán, Szepesi Sándor, Szepesi Nikolett) 
Egyéni és csapatversenyben is eddigi legeredményesebb 
olimpiánk volt. Gratulálunk minden versenyzőnek! 

Csetényi Mihály
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1848. március 15. – 2011. március 15. 
Berényi Veronika helyettes jegyző ünnepi megemlékezése. 
„A szabadság oly kimeríthetetlen kincs, mely azáltal, hogy 
véle többen osztoznak, sem fogy, sem gyengül, sőt nő, sőt 
erősödik.” 
Tisztelt Ünneplő Közönség!  
Kossuth Lajos idézetével köszöntöm Önöket. A megszólítás 
ma minden magyarnak szól, mert március 15-ét az egész 
magyar nemzet ünnepli, bármely államban él is. Március 15-
ét a nemzet szívébe fogadta, magyarsága szimbólumának 
tartja. Nemzedékek találtak rá újra és újra e napra, hogy 
egybeolvasszák saját eszméikkel és vágyaikkal a 
szabadságról, a függetlenségről, hogy tiltakozzanak az 
elnyomás vagy a hamisság ellen. Március 15-e összeforrt a 
forradalom tiszta, ifjúi lendületével, a tavasszal, a népek 
tavaszával, a magyar nemzet tavaszával.  
Megszoktuk már, hogy a mai napon 1848. március 15-e 
forradalmi eseményeinek felidézésével tesszük jelenvalóvá a 
múltat, és tisztelgünk a forradalom és szabadságharc emléke 
előtt.  
Móricz Zsigmond írja, hogy „az emlékezet olyan, mint 
amikor egy kukoricaszárat húzunk ki a földből. A szárral 
együtt jön a gyökér is, és a gyökerek között egy jókora darab 
föld.” 
Történelmi emlékezetünk is így hívja elő a jót és a rosszat, a 
dicsőséget és a bukást egyszerre, így keverednek az 
emlékeink az örömmel és a gyásszal. Mintha nem is lennének 
ragyogó pillanataink, fényes diadalaink: mert nyomukban 
rögtön ott a vereség, a fegyverletétel, a megszállás, és 
megtorlás.  
Március 15-e évről évre nagy kérdést ad elénk, a szabadság 
nagy kérdését.  
Mi is lenne a szabadság?  
Hétköznapjainkat rengeteg gond terheli meg: megélhetés 
bajai, emberi konfliktusok, amelyek sokunk életében napról-
napra megismétlődnek. Méltán érezhetjük úgy, hogy sok 
minden hiányzik az életünkből. 
Ám van szabadságunk! Szabadság, amely annyi 
nemzedéknek nem adatott meg. Szabadság, ami lehetőséget 
ad arra, hogy ezeket a hiányokat pótoljuk. Szabadság, ami 
esélyt ad arra, hogy emberhez méltó életet éljünk, hogy a 
saját emberségünkből, a saját akaratunk szerint éljünk.  
Március 15-e fontos tartalmat hordoz minden magyar ember 
számára. Ezen a napon, ha mellünkre tűzzük a nemzeti színű 
kokárdát, máshogy ver alatta szívünk. Eltölt minket az érzés, 
büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk, részei ennek 
a sokat próbált nemzetnek. 
A magyar Országgyűlés 2010. május 26-án fogadta el a 
magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
módosítását, bevezetve az egyszerűsített honosítási eljárást. 

A Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül 
élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal 
való kapcsolatuk ápolását. 
Március tizenötödike az egység jelképe, amikor egy volt a 
gondolat, egy az akarat és egy a tett. Együtt dobbant a szív és 
együtt mozdult a test. Az őszinte, tiszta szándék erejétől 
megremegett az uralkodó trónja, az ország végre magára 
talált. Együtt egymásért. Ebben rejlik a nemzet ereje. 
Valahányszor, mikor összefogtunk ki tudtunk lábalni a nehéz 
helyzetekből, mikor a közösség nem csupán kiszolgálója volt 
saját vágyainknak, hanem alapja és célja, mikor az egyén 
alázattal elfogadta a másikat, amikor az ember a közös 
gyökerek, a közös nyelv, a közös zászló ideáját nem csupán 
elméletben, hanem bizony sokszor a szürke, problémáktól 
zajos mindennapokban is képes volt megélni. 
Sajnos, múltunkból azt is láthatjuk, hogy ha nem a közöst 
keressük, hanem az ellentéteket szítjuk, ha nem valamiért, 
hanem valami ellen dolgozunk, akkor egység helyett 
osztódás, gyarapodás helyett fogyás, fejlődés helyett 
elmaradás lesz megérdemelt jutalmunk, amit nem 
engedhetünk meg magunknak. Kicsiny nemzet vagyunk és a 
világ, a történelem könnyedén átlép felettünk, ha nem fogunk 
össze. 
Igaz, március 15-ét Pesthez és Budához, a fővároshoz kötjük, 
de ami történt, amit a márciusi ifjak kívántak azt az egész 
magyar nemzetnek kívánták, pestinek, budainak, a többi 
városok lakóinak és a falusiaknak is. Tudták, hogy vidék 
ereje nélkül az eszme nem vihető diadalra. A történelem őket 
igazolta, hiszen a szabadságharcban ezerszám vettek részt 
vidéki parasztok, polgárok és nemesek. 
Ez nem volt, nincs, és nem is lesz soha másként. Mi, akik 
vidéken élünk tudjuk ezt. Saját bőrünkön érezzük, hogy aki a 
vidék ellen tesz, az ország ellen tesz és nem csak 
gazdaságilag, hanem ami még súlyosabb erkölcsileg. Mert 
megbomlik az egység, szétszakad az ország. Fontos, hogy a 
vidéki, a falusi lakóhelyén élhesse meg magyarságát, itt 
kereshesse meg kenyerét, itt tanulhassanak gyermekei, itt 
élhessen, és majd itt hunyhassa le szemét békességben. Mert 
mi ide tartozunk.  
Ezen a dicső napon kívánom mindnyájuknak, hogy miként a 
márciusi ifjak, mi is képesek legyünk álmodni, a jövőbe 
nézni, lelkesedni, de ugyanakkor ne féljünk az áldozatoktól 
sem, ne féljünk megélni a mát, a pillanatot, mert ebben van 
az emberi élet teljessége, ebben vagyunk mi magunk is. 
„Emelje ez föl lelkeinket, 
Hogy mi vagyunk a lámpafény, 
Mely amidőn a többi alszik, 
Ég a sötétség éjjelén.” 
/Petőfi Sándor/

 
Mozgáskorlátozottak rendezvénye 

A Tiszazugi Mozgáskorlátozottak Egyesületéhez 13 település tartozik, amelyből a csépai csapat 110 fővel rendelkezik. Mi 
március 4-én tartottuk a taggyűlésünket a nőnappal egybekötve. Kb. 70 fő vett részt ezen az összejövetelen. A csoport vezetője 
megtartotta beszámolóját, és köszöntötte a hölgyeket nőnap alkalmából. Ez után az elnök asszony köszöntött mindenkit, 
hozzászólt a témához, kirándulásról és egyebekről beszélt. Ez után Bódi Renáta művésznő színvonalas műsorával lepte meg a 
közönséget, melyet nagy örömmel és tapssal fogadtak. 
Az önkormányzat részéről Pintér Lászlónak köszönjük a hangtechnika beszerelését. A segítőknek köszönjük a segítségét. 
További jó egészséget kívánok mindenkinek! 

Német Ferenc 
csoportvezető 
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EGYHÁZI HÍREK - NAGYBÖJTI GONDOLATOK 

A katolikus egyház ez év március 9-én kezdi meg a nagyböjti 
időszakot, hamvazószerdával kezdődően. A 40 napos időszak 
Jézus pusztai magányára utal (Mt4,1-11), illetve már az 
ószövetségben is felfedezhetjük a 40-es szám meghatározó 
jellegét (40 napos volt a vízözön Noé idejében (1Móz. 7,12); 
Mózes tartózkodása a Sínai-hegyen (5Móz. 8,11),(5Móz. 
10,10); Illés negyvennapos vándorlása (1Kir.19,8). Az 
Ószövetségben a böjt bűnbánati cselekedet, amely az 
isteni harag megengesztelésére szolgál: az ember e 
lemondással meghajol és megalázkodik Isten előtt 
(Lev16,29.31; 23,27.32). Az így értelmezett böjt szoros 
kapcsolatban áll a bűnnel és megerősíti, hogy Krisztus 
sorsközösséget vállalt a bűnös emberiséggel. 
Jézus 40 napos pusztában való tartózkodását 3 kísértés 
árnyékolta be: "Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek 
változzanak kenyérré!" Jézus ezt felelte: "Írva van: Nemcsak 
kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten 
szájából származik"(Mt4,3-4). Az első kihívás arra csábítja, 
hogy ismételje meg Mózes cselekedetét: ha nem is hullat 
mannát az égből, legalább a köveket változtassa kenyérré. 
Mire mutat Jézus a válaszával? A jóllakott test elnehezül, és 
eltompítja vele együtt a szív éberségét is. Az éhező azonban a 
testében érzi, hogy rászorul a kívülről jövő beteljesülésre. 
Látja, hogy a teste megköveteli a saját jogait, hogy a szelleme 
nem kezelheti a testét rabszolgaként. Az így megőrzött tiszta 
szív azonban jótékonyan visszahat a testi egészségre is. A 
böjt ugyanis nem tisztán a test dolga, amint az imádság sem 
csupán a lélek dolga. Az imádság mindig is testtel és lélekkel 
végzett imádság a keresztény életben. A böjt ezt az imádságot 
teszi intenzívebbé. Jézus teljességgel kiüresíti magát a 
pusztában, hogy az Atyára tudjon figyelni. Ebben a 
helyzetben látjuk meg, hogy a böjt megedzi azt, aki jó szívvel 

és önként vállalja a lemondást és vágyakozik arra, Aki 
csillapítja az éhséget.   
A 2. kísértés  így szól: "Ezután a szent városba vitte őt a 
sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt: "Ha Isten 
Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva van: Angyalainak 
megparancsolta: A tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe 
ne üsd a lábadat! Jézus ezt válaszolta: De az is írva van: Ne 
kísértsd Uradat, Istenedet!"(Mt4,5-7). A sátán kísértése ma 
így szól hozzánk: légy vakmerő és ne érdekeljen az, hogy az 
Isten mit tanít Neked, ne keresd azt, hogy az Isten mit gondol 
rólad. Légy bámulatra méltó és sikeres (minden áron).  A 
sikerélményt szeretné minden ember átélni valamilyen 
módon. Az igazi siker azonban az, amikor mennyei Atyánkat 
dicsőítik szolgálatunk által. "Úgy ragyogjon világosságotok, 
hogy mennyei Atyátokat dicsőítsék általa" (Mt 5,16).  
A 3. kísértés így szól: "Majd magával vitte az ördög egy igen 
magas hegyre, megmutatta neki világ minden országát és 
azok dicsőségét, é ezt mondta neki: "Mindezt neked adom, ha 
leborulva imádsz engem:" Ekkor így szólt hozzá Jézus: 
Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te 
Istenedet imádd, és csak neki szolgálj." (Mt4,8-10). Jézus 
visszautasítja az uralkodást és a meg nem érdemelt, könnyű 
dicsőséget. Számára Isten igazságos országának van 
jelentősége (Mt6,33). Talán a legnagyobb kísértés a hatalom 
kísértése. Mindannyiunkat megkísért a magunk kis világa 
feletti uralom vágya. Tudatosítani kell magunkban, hogy csak 
egyetlen igazi hatalom van, és ez a szeretet hatalmáé. 
Nagyböjt ideje kitűnő alkalom arra, hogy újra tisztázzuk 
magunkban: az Isten által belénk teremtett talentumainkkal 
hogyan kell jól gazdálkodnunk. Hogyan lehetünk azzá, 
akinek az Úr elképzelt bennünket.

 

Egyházközségünk márciusi és áprilisi eseményei 
Március 9. Hamvazószerda 17 órakor szentmise 
Nagyböjt péntekjein keresztúti elmélkedéseket tartunk a templomban.  
Április 21-23. Nagycsütörtök, Nagypéntek, Nagyszombat (Szent Háromnap). 
Április 24. Húsvétvasárnap, Krisztus Feltámadása, de. 10 órakor ünnepi szentmise. 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit egyházközségünk programjaira  Lengyel Zsolt plébános 

Háziorvosi tájékoztató 
A gyógyítás mellett a háziorvosi munka fontos része a 
megelőzés, a prevenció. Sajnos hazánkban a vezető halálokot 
már régóta a szív- és érrendszeri betegségek jelentik. Ezek a 
betegségek gyakran lappangva, különösebb tünet nélkül 
kezdődhetnek. 2011 tavasza folyamán EKG-ból és 
vérnyomásmérésből álló szűrővizsgálat végzését tervezzük 
háziorvosi rendelőben. Az EKG olyan vizsgálat, amely ma is 
fontos információkat ad a szívműködésről, felfedhet 
eltéréseket. A magasvérnyomás-betegség kezdete ugyancsak 

lehet tünetmentes. Az EKG ugyanakkor időigényes vizsgálat, 
ezért a szűrésre kerülők száma behatárolt, és csak a praxisba 
bejelentkezett személyeknél lesz rá lehetőség. 
A technikai részletekről és a szűrés napjáról megfelelő 
időpontban értesítjük Önöket, valószínűleg szórólapon. 
A későbbiekben, az év második felében vércukor- és vérzsír 
mérésből álló szűrést is tervezünk. 

Dr. Nagy Imre és munkatársai

 
Óvodai hírek 

Óvodásainkkal február 10.-én tartott farsangi délutánunkon 
szerettük volna a telet elűzni, de úgy látszik hiába öltöztünk 
maskarába, zenéltünk, verseltünk a tél maradt, és újra fehérbe 
öltöztette a tájat. 
Az óvodai integrációs programra újra pályáztunk, és 
1188000.-ft-ot nyertünk. Az összegből a szakmai 
munkánkhoz szükséges eszközöket fogjuk megvásárolni, 
valamint továbbképzésre, családi nap megszervezésére 
fordítjuk. Így hozzájárulunk az óvoda működési feltételeihez, 

hiszen a költségvetésünk annyira kevés, hogy erre 
szükségünk lesz. Így is szigorúan kell takarékoskodnunk. 
A februári önkormányzati ülésen a képviselő testület 
elfogadta, hogy nem tudja gyermekeink számára az óvodában 
az uzsonnát biztosítani. A lehetőségeket közösen keresve 
jutottunk odáig, hogy a legnagyobb igyekezet mellett sem 
tudjuk törvényesen megvalósítani. Erről rendkívüli szülői 
értekezleten tájékoztattuk Polgármester Úrral szülőket, akik 
végül elfogadták a kialakult helyzetet. 

Szelei Ferencné óvodavezető
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

  Házasságkötés:  
  Születés: Kolompár Richárd és Tóth Nóra 
  gyermeke:Tóth Rubina Szofi 
  Halálozás: 
  Pintér Pálné szül. Tóth Julianna 
  Berényi Pál 
  Tompa Sándorné szül. Czúcz Mária 
  Egedi Béláné szül. Dombi Mária 
  Szóró János 
 
 
 

EMLÉKEZÉS 
A 100. születésnapjához közel búcsúztunk falunk 
legidősebb lakójától Berényi Pali bácsitól. Egy 
tisztességben, becsületben leélt kerek évforduló volt ez. 
Ki hogyan mivel érdemli ki ezt a szép életkort? – Ez örök 
titok! 
Minden ember élete egy történelem. Még inkább igaz ez Pali 
bácsi esetében, akinek megadatott ez a szép életkor. A 
történelmi viharokkal, társadalmi, politikai, gazdasági 
változásokkal tűzdelt XX. század embert próbáló volt 
mindenki számára. Több tényező együttes függvénye, kit 
hogyan sújtott vagy segített; hogyan boldogult, s küzdötte 
végig életét. 
1944-ben Budapestről a bombatámadások elől menekültek 
Csépára. A háború és az azt követő nehéz idők mindenkit 
sújtottak, nehéz volt a talpra állás. Szociális érzékenysége 
diktálta, hogy a falu, a lakosság érdekében bekapcsolódjon, 

dolgozzon az élet újraindításán a különböző társadalmi 
szervek munkájában. Mindez végigkísérte életét. Én a 
Hazafias Népfront Honismereti Munkacsoportjában 
dolgoztam vele. A csoport tagjai életkora, élettapasztalata, a 
múlt hagyományaival kapcsolatos ismeret miatt mindannyian 
felnéztünk rá. Neveltetésénél fogva a munkát szerette, 
tisztelte. Idősebb korában is igényes volt önmagával, 
környezetével szemben. Életének utolsó időszakában is 
kezében voltak a munkaeszközök. Kis „tündérkertjében” 
mindig virított valami virág. Ezekből ismerőseinek szívesen 
adott szaporítóanyagot. Ezeket látva kertünkben önkéntelenül 
is emlékezünk rá. 
Emberi magatartása révén általános köztiszteletnek örvendett. 
Ezzel az érzésvilággal őrizzük továbbra is emlékét! 

Csetényi Mihályné 

 

Kedves Gyászoló Család! 
Csépa Község Önkormányzata és a magam nevében 
búcsúzom Pali bácsitól, aki községünk legidősebb lakosa 
volt. 
El kell köszönnünk valakitől, s nehéz a szó, mint mindig, 
amikor valaki elmegy közülünk. 
„Viszontlátásra, – mondom, és megyek 
Robognak vonatok és életek- 
Bennem, legbelül valami remeg. 
Mert nem tudom,  
Sohasem tudhatom: 
Szoríthatom-e még 
Azt a kezet, amit elengedek.” 
Írja e szép sorokat Reményik Sándor. 
Pali bácsi 1911. január 24-én született. Néhány napja még 
arra készültünk, hogy majd köszöntjük Őt 100. 
születésnapján. Ekkor érkezett a hír, hogy elment. Családja 
féltő gondoskodása sem tudta megakadályozni az 
elkerülhetetlent. 
„Az élet feltétele a halál, a halállal lesz az élet kész, válik 
befejezetté.” írja egy gondolkodó. 
100 év nagy idő! Igen kevés embernek adatik meg, ilyen szép 
kort megélni. 100 évbe sok minden belefér: jó is, rossz is. Az 
elmúlt Szózat, melybe Pali bácsi élete javarészét leélte, 
bővelkedett sorsfordító eseményekben, melyek az egyes 
ember életét is érintették. Még kisgyermek, amikor kitört az 
I. világháború, épp, hogy felnőtt a gazdasági válság idején, 
felnőttként éli meg a II. világháború borzalmait. Szeme előtt 
zajlik az ’56-os forradalom, s már idős ember a 
rendszerváltáskor. 
Pali bácsit gyermekkorom óta ismerem. Akkoriban szinte 
napi rendszerességgel fordultam meg náluk. Láthattam 
kiegyensúlyozott, szeretetteljes életüket feleségével, Kati 
nénivel. Négy idősebb gyermekük: Pali, Erzsi, Gyuri, Jóska 
ekkor már elhagyták a családi fészket, csupán késői 
ajándékként született legkisebb lányukat, Katit nevelték féltő 
szeretettel. Az öt gyermektől 10 unokája és számos 
dédunokája született. Mára a szűk család is több mint 40 fő. 
Az ember halála után gyermekeiben, unokáiban, 
dédunokáiban él tovább, s ez Pali bácsinak sokszorosan 
megadatott, elég csak végignézni rajtuk, s szinte 
valamennyiükben felfedezhető a jellegzetes Berényi vonás. A 
gyászban ez vigaszt jelenthet! Mégis, az ember akkor érzi 
igazán gyermekségének végét (függetlenül attól, hogy maga 
hány éves), amikor már mindkét szülője elmegy. Mert nem 

mondják már többé, hogy fiam vagy lányom. Csépa kis falu. 
Annak ellenére, hogy közel 2000-en lakjuk, itt mindenki 
ismer mindenkit. Ha valaki azt mondta, Pali bácsi, nem 
kellett hozzátenni vezetéknevét, mindenki tudta, hogy róla 
van szó. Egész életében tisztességesen, becsületesen 
dolgozott, s erre nevelte gyermekeit is, akik mind megállták 
helyüket az életben. 
Nem voltak nagy fellángolásai, nem szervezett hirtelen 
felindulásból akciókat, ő egyenletesen, megbízhatóan élte az 
életét és tette a dolgát. Amíg bírta magát, a közösség mindig 
számíthatott rá munkában, szervezésben. Ha megkérték, 
mindig segített. Csak most, az utolsó két évben szorult mások 
segítségére, addig ellátta magát, rendben tartotta, gondozta 
házkörüli kiskertjét, mások számára is példamutatóan. 
Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd című versének néhány 
sorával búcsúzom: 
  „Látjátok feleim, egyszerre meghalt 
  és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. 
  Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, 
  csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. 
  De nincs már. 
  Akár a föld. 
  Jaj, összedőlt 
  a kincstár. 
  Okuljatok mindannyian e példán. 
  Ilyen az ember. Egyedüli példány. 
  Nem élt belőle több és most sem él, 
  s mint fán se nő egyforma két levél, 
  a nagy időn se lesz hozzá hasonló.” 
Kedves Pali bácsi, nyugodjék békében! Lantos Lászlóné 

jegyző
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IN MEMORIAM  
Herczeg Imre néven láttam meg a 
napvilágot, 1927. július 7-én, Csépa 
Kósa szőlőben, legkisebb gyermekként. 
Négyen voltunk testvérek. Pista bátyám 
15 évvel volt idősebb nálam. Fiatalabb 
bátyám, Péter 24 évesen orosz 
hadifogságban halt meg, így Annus 
nénémmel és Pista bátyámmal hárman 
maradtunk gyermekek a szülői házban. 
Kisgyermekkoromat is a Kósán 
töltöttem, majd a 6 elemit összevont 
osztályokban a Korhányi Iskolában, a 4 
polgárit Kunszentmártonon végeztem, 
majd Kiskunfélegyházán tanítói 
oklevelet szereztem. 
Tanítói pályafutásomat is 
szülőfalumban, Csépán kezdtem, majd 
innen vonultam be katonának. 
Leghosszabb időt Tiszasason töltöttem, 
ahol belevetettem magam a gyermekek 
tanításába. Előfordult, hogy később az 
ő gyermekeiket is tanítottam. Fiatal 
tanítóként lettem az iskola 
igazgatóhelyettese, úttörő csapatvezető. 
Mindezek mellett sok egyéb teendőm 
akadt az oktatás-nevelés területén, és 
igen sok társadalmi munkát is 
végeztem. Természetesen a családom, a 
kartársak támogatása, segítsége nélkül 
nem lehettem volna sikeres pedagógus. 
Csak a munkámnak éltem. Egész 
életemben azt csináltam és 
csinálhattam, amit nagyon szerettem, 
tanítottam. Bizony máshoz nagyon nem 

is értettem. Felnőttként, már jó néhány 
év gyakorlattal a hátam mögött tanári 
diplomát is szereztem. Tanári és 
társadalmi munkáim mellett hobbyként 
kertészkedtem és postai bélyegeket 
gyűjtöttem. Utolsó öt évemet 
Tiszakürtön iskolaigazgatóként 
töltöttem - melyhez Nagyrév és 
Tiszainoka iskolái is tartoztak -, majd 
innen vonultam megromlott egészségi 
állapotom miatt nyugdíjba. 
Szívbetegségem miatt néhány évet 
pihentem, és feleségemmel együtt 
Érdre költöztünk. Pár évet később, 
nyugdíjasként ismét az általános iskolás 
gyermekek tanításával foglalkoztam. 
Az iskola igazgatói és valamennyi 
kartársam elismerte és igényelte közel 
negyven éves pedagógusi 
tapasztalatomat, gyakorlatomat. 
Egész pályafutásom során mindig 
különös figyelmet fordítottam az ifjú 
pedagógus kartársak előmenetelére. 
1998-ban az Érdi 8. sz. Általános 
Iskolában kaptam meg 50 éves 
pedagógusi munkámat elismerő 
aranyoklevelemet, és ezután véglegesen 
nyugdíjba vonultam. 10 évvel később 
átvehettem gyémántoklevelemet is. 
Egészségi állapotom tovább romlott, de 
a kertészkedést fiam segítségével 
továbbra is szívesen folytattam. A 
másik hobbymat, a bélyeggyűjtést, 
keresztrejtvényfejtésre váltottam fel. 

Feleségemet, Gugolya Erzsébetet is 
szülőfalumban ismertem meg, aki a falu 
ifjú védőnője volt, s akivel 1951. 
március 24-én házasságot kötöttem. Két 
gyermekünk született, Imre két 
diplomás mérnök és Erzsébet, aki 
tanítónő. Három unokám van, Zsófia, 
József és Balázs, valamint egy Ádám 
nevű dédunokám is született. 
Aktív időszakomban többször kellett a 
családnak nélkülöznie személyemet 
munkahelyi és társadalmi teendőim 
sokasága miatt. Drága feleségem 
azonban helyt állt a családban. 
Nyugdíjas tanárként már képtelen 
voltam pótolni a korábban 
elmulasztottakat. 
Egészségem még tovább romlott, több 
kisebb műtéten estem át. Majd tíz évvel 
ezelőtt, az első \ infarktusom után 
„pészmékert" kaptam. A második 
infarktus után az egyik, majd kicsit 
később a másik \ két szív-főerembe 
katétert ültettek. Az idén január 
közepén kórházba kerültem, majd két 
és félheti j ápolás után hazamehettem. 
Feleségem gondos és szerető ápolása 
ellenére, rövid szenvedés után, hat 
nappal később, 2011. február 8-án 22 
óra 30 perckor, a harmadik infarktus 
84. életévemben legyőzött. 
Végakaratom szerint hamvaimat szűk 
családi körben Nagyrévnél szórják a 
Tiszába.

 
„NA, NE KÁBÍTS MÁR!!!” 

2011. február 18. napján 17-20 óráig került megrendezésre a 
fenti címmel - a helyi polgármesteri hivatal, a gyermekjóléti 
szolgálat és a CKÖ közös szervezésében -, drog prevenciós 
program, a csépai Művelődési Ház nagytermében.  
Nem hivatalos tudomásunk szerint településünket is elérte a 
kábítószer fogyasztása, terjesztése, és már nemcsak a 
felnőttek, de a kiskorú gyermekek is veszélyeztetetté váltak 
ebben a témában. Úgy értesültünk szóbeszéd útján, hogy a 
különféle kábítószereket úton, házaknál összegyűlve, illetve 
tömegközlekedési eszközökön is terjesztik. Éppen ezért úgy 
döntöttünk, hogy az iskolai rendszeres DADA programon 
kívül, nyilvános drog prevenciós programot szervezünk a 
település egész lakosságára vonatkozóan.  
A program előadói a kunszentmártoni Rendőrkapitányságtól 
Hegedűsné dr. Barath Éva r. őrnagy és az Evangéliumi 
Szolnoki Gyülekezet Protestáns Kisegyházától Szabó István 
és csapata voltak.  
Az érkező érdeklődők zenés fogadtatásban részesültek. Ezt 
követően a rendőr őrnagy interaktív előadását élvezhettük. 
Fényképes szemléltető eszközökkel tette színesebbé az 
előadását, amely fényképek tükrözték, milyen károsodásokat 
okoznak a drogok szervezetünkben. Az előadás végén 

kérdéseket lehetett intézni a rendőr őrnagyhoz, aki 
készségesen válaszolt. Ismertette a Btk.-ból a kábítószer 
fogyasztásra és terjesztésre vonatkozó szankciókat. 
A program folytatásaként élő zene szólt; a dalok szövegei 
kapcsolódtak a témához, amely ösztönözhette a hallgatóságot 
arra, hogy merjen változtatni és a helyes útra térni.  
Szabó István lelkesítő gondolatai rámutattak a változás 
lehetőségére. A program utolsó részében kiscsoportos 
beszélgetésekbe vonultunk, és átbeszéltük a drogokról és a 
drogfüggőségről hallottakat, megfűszerezve az életből vett 
közvetlen, vagy közvetett példákkal.    
Istvánék finom édességeket osztottak ki azon résztvevők 
között, akik végig maradtak a rendezvényen. 
Nagy örömünkre szolgált megtapasztalni, hogy szülők 
gyermekeikkel együtt jöttek el. Az érdeklődők létszáma kb. 
60 főt tett ki. Azt látva, hogy nem volt hiábavaló a szervezés, 
így a drogok témájában folytatni kívánjuk rendezvényünket. 
Köszönjük támogatóinknak és előadóinknak, hogy lehetővé 
tették a program megvalósítását! 

 
Pigniczki Zsuzsanna, Sajó Judit, Kolompár Gusztáv 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 
Drog prevenciós program Cikk a 11. oldalon 

 

 

  

 
A Mosoly Klub farsangi ünnepségén az énekkar tagjai, 

mint maskarák 

  

A Mozgáskorlátozottak csépai csoportja taggyűlés keretében tartotta meg a nőnapot. A vendégművész Bódi Renáta volt. 
Cikk a 8. oldalon 

Farsangoltak az óvodában 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


