
 
A közmunkások virágokat ültetnek 

 

 

  

  

 
Testvéróvodánkkal, a kékcsei kollégákkal 

„Anyukámnak szeretettel” – Anyák Napja az óvodában 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Csépa Községi Önkormányzat Képvise-
lő testülete 2011. március 24-én, és 
április 28-án tartott ülést. Módosította 
szociális rendeletét. Az aktív korúak 
ellátására vonatkozóan, új rendelkezés-
sel egészült ki: 
A bérpótló juttatásra való jogosultság 
egyéb feltétele, a kérelmező, illetve a 
jogosult lakókörnyezetének rendezett-
sége. 
A lakókörnyezet rendezettsége e rende-
let alkalmazásában az alábbi feltételek 

együttes teljesítését jelenti: 
a) az épületeken szükséges karbantartá-
si munkák elvégzése, különös tekintet-
tel a külső megjelenésre,  
b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rend-
ben tartása, különös tekintettel az eset-
legesen ott található szemét és lom 
eltávolítására, 
c) az ingatlanhoz tartozó kert művelése,  
d) az ingatlan előtti terület gondozása, 
tisztán tartása, szemét- és gyommente-
sítése az úttestig, de legfeljebb 10 méte-

res távolságig, 
e) az ingatlan rágcsálóktól való mentesítése, 
f) az ebtartásra vonatkozó helyi rende-
let betartása. 
A szabályok betartását az önkormány-
zat ellenőrzi. A feltétel nem teljesülése 
esetén az ügyfél felszólító levelet kap, 
melyben megfelelő, de legalább 5 na-
pos határidő kerül kitűzésre. A bérpótló 
juttatás meg kell szüntetni, amennyiben 
a jogosult kötelezettségének a kitűzött 
határidőig nem tesz eleget.

 
2011. évi térítési díjak 

Bentlakás, házi szociális gondozás, étkezés 
MEGNEVEZÉS 28.500 Ft-

alatt 60% 
28.501- 

35.269Ft 65% 
35.270-

43.408Ft 70% 
43.409- 

48.834Ft 80% 
48.835-

54.260 Ft90% 
54.261 Ft 
felett100% 

Ebéd      525 
Szállítás      55 

Gond. óradíj      65 
Idősek otthona 

MEGNEVEZÉS Norma Térítés (ÁFÁ-val) 
Reggeli 107 268 
Vacsora 107 268 

Ebéd 226 540 
Szombat-vasárnap, ünnepnap 238 560 

 
Étkezés: 1076 Ft/nap +Gondozás: 1544 Ft/nap= Napi térítés: 2620 Ft/nap. Intézményi térítési díj: 30 x 2620 Ft =78.600 Ft/hó 

A falunap rendezvényünket az előző évhez hasonlóan július 
első szombatján rendezzük meg: 2011. július 2. 
A testület színvonalas tájékoztatót hallgatott meg Csépa 
közegészségügyi helyzetéről, a háziorvosi munkáról.  
A háziorvos és az egészségügyi dolgozók tevékenységét a 
képviselő testület elismerte. Megállapította, hogy átlagosan 
minden nap 45 főt láttak el. A betegség megelőzés fontos 
területe lett munkájuknak, a vérnyomásmérés, EKG, vércu-
kor, és vérzsír szűrés a praxisba tartozó betegek számára 
ingyenes. 
A hulladékszolgáltatási díj beszedésének helyzetéről tájé-
koztatót hallgatott meg a testület. 2010. december 31-ig a 
hátralék összege: 6.625.173 Ft. (Ez az összeg adók módjára 
behajtható) 

CSÉPA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2011. 
(IV.28.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költ-

ségvetési zárszámadásáról 
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. 
§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költség-
vetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 
1. § 
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költség-
vetés végrehajtásáról szóló zárszámadást  
349 616 E Ft Költségvetési bevétellel 
377 303 E Ft Költségvetési kiadással 
27 771 E Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. 
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, 
bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben 
foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőke-
jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/a. és 2/b. számú 
melléklet szerint fogadja el. 

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemuta-
tott kiadásait, bevételeit a 3. számú mellékletben foglaltak 
szerint fogadja el.  
2. § 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadá-
sát részletesen a következők szerint fogadja el: 
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 
5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  
(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesíté-
sét feladatonként a 6. számú melléklet szerint. 
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötele-
zettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. számú 
melléklet szerint. 
(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök ál-
lományát lejárat és eszközök szerint a 8. számú melléklet 
szerint. 
 (5) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti 
adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. 
számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások ösz-
szegét a 10. számú melléklet szerint. 
(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 11. 
számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
(8) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az 
önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő 
költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesítését a 12/1, 12/1.a., ....12/1.n., 12/2.a., 12/2.n.. számú 
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
 (9) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egysze-
rűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egy-
szerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 13/A., 13/B., 13/C. 
számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.  
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(10) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmarad-
ványát és annak felhasználását a 14. számú mellékletnek 
megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 
(11) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerin-
ti vagyonát – 15/a., 15/b. számú mellékletben foglaltak sze-
rint 498 046 E Ft-ban állapítja meg. 
(12) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti 
vagyonkimutatását a 16/a., 16/b. melléklet szerint állapítja 
meg. 
(13) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának leve-
zetését a 17. számú mellékletben szereplő adatok alapján 
hagyja jóvá. 
3. § 
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, 
hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesí- 

tését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek 
vezetői a pénzmaradványnak a 2010. évi előirányzatokon 
történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 
4. § 
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy 
a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány 
jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek 
vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban 
értesítse. 
5. § 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
Lantos Lászlóné  Fialka György 
jegyző  polgármester

 
A helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek az alakuló 
ülést követő fél éven belül felül kell vizsgálni a szervezeti és 
működési szabályzatukat, valamint általában ciklusra szóló 
Gazdasági Programot kell készíteni. Az aktualizálás megtör-
tént. 
A Képviselő Testület a szennyvízszolgáltatás díját 2011. 
május 1-től az alábbiak szerint állapította meg: 
fogyasztott víz díja: 233 Ft/m3+ÁFA 
kibocsátott szennyvíz díja: 319 Ft/m3+ÁFA 
alapdíj fogyasztási helyenként: 260Ft/hó/f.hely 
Ismételten felhívjuk minden fogyasztó figyelmét, hogy 
almérőt lehet vásárolni, melynek ára 8900Ft/db. Felszerelé-
sét követően az a vízmennyiség, amely nem kerül a szenny-
vízhálózatba csak az ivóvízdíj árában kerül számlázásra. 
Csépa Község Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-
2014 évi időszakra szól. 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény írja elő 
a helyi önkormányzatok közbeszerzési szabályzat elkészítési 

kötelezettségét. Ebben az évben várhatóan nincs közbeszer-
zési eljárás alá eső pályázatuk, azonban úgy gondolom, a régi 
szabályzatot időszerű aktualizálni. Valamint év közben is 
változás következhet be, és abban az esetben az új közbeszer-
zési terv mellett már nem kell az új közbeszerzési szabályzat 
elkészítésére koncentrálnunk. 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő-testülete a csépai 
Önkormányzati Konyha terembérleti díját 2011. május 1. 
napjától 10.000 Ft/alkalom (0-5 óra közötti időtartamra), 
minden további órára 2.000 Ft/óra terembérleti díjat állapít 
meg. 
A jegyzői teendőket a képviselő-testület döntése alapján 
2011. május 1. napjától Berényi Veronika látja el. 
A rendeleteink teljes terjedelmében a polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján, honlapunkon www.csepa.hu. ill. a 
könyvtárban megtekinthetőek.

 

SPORTHÍREK 
U-7, U-9, U-11: Az általános iskolás gyermekeknek befeje-
ződött a 2010/11-es labdarúgó szezon a május 7-én tartott 
utolsó martfűi tornával. 
Sokat fejlődtek, ami az eredményeken is látszik. Az őszi 
tornákon az U-7-esek kivételével 3-4 góllal kaptak ki, addig a 
tavasszal 1 gólosnál nagyobb vereséget nem szenvedtek, több  

meccset nyertek.  
Köszönet a szülőknek, hogy engedték a gyermekeiket focizni, 
és elkísérték őket a tornákra. Meglátszik Csongrádi tanár 
bácsi munkája, amiért külön köszönetet mondok Neki. 

Kómár Károly 
SE elnök

 
Megyei I. osztály (Felnőttek) 

hely csapatnév mérkőzés győzelem döntetlen vereség lőtt gól kapott gól gólkülönb. pont megjegy. 
1. Nagyiváni KSE 23 19 3 1 61 24 37 60  
2. Törökszentmiklósi FC 23 13 4 6 34 21 13 43  
3. Veteriner Túrkeve 23 12 6 5 49 24 25 42  
4. Karcagi SE 23 12 6 5 35 22 13 42  
5. Kisújszállási SE 23 12 2 9 40 34 6 38  
6. Csépa SE 23 11 5 7 39 33 6 38  
7. Újszász VVSE 23 10 6 7 35 23 12 36  
8. Tiszafüredi VSE 23 10 4 9 41 45 -4 34  
9. KUTE 23 8 3 12 39 45 -6 27  
10. Jászapáti VSE 23 8 3 12 16 30 -14 27  
11. Szajol KLK 23 7 4 12 45 47 -2 25  
12. Kunhegyes ESE 23 7 4 12 38 42 -4 25  
13. Fegyvernek KSE 23 7 4 12 36 49 -13 25  
14. JVSE-Rosenberger 23 6 7 10 32 37 -5 25  
15. Besenyszögi SE 23 7 4 12 30 43 -13 24 -1 pont 
16. Abádszalóki SE 23 0 5 18 11 62 -51 5  
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ÓVODAI HÍREK 

A tavasz első és egyik legszebb 
ünnepét, március 15-ét az egész óvoda 
a szülőkkel együtt ünnepelte. A 
nagycsoportos gyerekek szép műsort 
adtak, majd közösen kivittük a 
gyerekek által készített zászlóikat az 
1848-as emlékműhöz. Nagyon 
örültünk, hogy sok szülő vett részt az 
óvodai ünnepségen. Eljött az elsős 
tanító néni is Kutiné Bozó Mária, aki 
már több alkalommal volt az óvodában, 
hogy ismerkedjen a gyerekekkel, akik 
nagy szeretettel fogadták őt. 
Ismételten sikeresen pályáztunk az 
óvodai integrációs pályázaton, és 
óvodánk közel 1,2 millió Ft-ot nyert, 
amit különböző programokra, 
továbbképzésekre, fejlesztő eszközökre, 
szakmai felszerelésre valamint a 
szociális hátrányok enyhítésére 
fordíthatunk. A szülők a legmesszebb 
menőkig támogatják ezeket a 
programokat, megértőek, ha be kell 
zárnunk továbbképzés miatt, hiszen a 
továbbképzések ideje nem mindig esik 
szombatra. A helyieket pedig mindig 
munkaidő utánra szervezzük. 
Gondoskodunk arról, ha valaki mégse 
tudja megoldani a gyermeke 
felügyeletét, a társult tiszakürti óvoda 
fogadja őket. A gyerekek szállításáról 
az önkormányzatunk gondoskodik. 
Áprilisban Jánoshidán majd Szolnokon 
vettünk részt továbbképzésen a tehetség 
ígéretek felismerése, valamint a tavaszi 
szünetben 3 napos képzésen voltunk 

Újszászon. Úgy gondolom, hogy ezek a 
képzések hozzájárulnak a gyermekek 
minél hatékonyabb fejlesztéséhez.   
Tájékoztatom a szülőket, hogy 
óvodai beiratkozás május 9-13-ig, 
reggel 8 órától 12 óráig lesz.  
Kérem, hozzák magukkal: személyi 
igazolványukat, lakcímkártyájukat, a 
gyermek TAJ számát, anyakönyvi 
kivonatát, orvosi kiskönyvét. Hozzák el 
gyermeküket is. Az 5 éves gyermek 
beíratása kötelező!! 
A szedresi Lovas-udvarház, a Garay 
János Általános Iskola és az AMI által 
közösen meghirdetett III. Országos 
lovas rajz- és fotópályázatán a 
következő gyermekmunkákat díjazták: 
Polyák Zsófia: Az én két lovacskám; 
Kassai Melinda: Az én szép, fehér 
lovacskám; Gyurik Krisztina Melinda: 
Lovagolni tanulok; Halmai Gréta: 
Viviennel és Zsoltival etetjük a 
lovacskát; Lukács Nelli Laura: Fekete 
paripa. Kiállításra került: Őze 
Anasztázia: Eszik a ló; Mészáros István 
András: Száguldok a lovam hátán. 
Gratulálunk mind a hét nagycsoportos 
gyermeknek! 
Az iskolába készülő 20 kisgyermek 
június 3-án, pénteken délután 13 óra 
30-tól tartja évzáró-és ballagási 
ünnepségét. 
A gyerekek névsora: 
Böjti Gábor Bendegúz, Csajbók 
Bence, Gyurik Krisztina, Halmai 
Gréta, Jordán Sándor, Kassai 

Melinda, Kállai Armand, Kolompár 
Nikoletta Mónika, Kővári Pandóra 
Róza, Lukács Nelli Laura, Mészáros 
István András, Oberna Kristóf, Őze 
Anasztázia, Papp Levente, Polyák 
Zsófia, Szalai Renátó, Túri Márk, 
Vaszil Ramóna, Végh Zsófia, Berecz 
Szabolcs János. 
Május végén tartjuk a gyermeknapot, és 
szeretnénk, ha minél több szülő velünk 
együtt játszana ezen a napon. 
Az óvoda nagytakarítási szünete 2011. 
augusztus 8 - aug. 31-ig tart. Ez idő 
alatt az óvodai ellátást kérőket a 
társulás tiszakürti óvodája fogadja. 
Természetesen a tiszakürti zárva tartás 
alatt a mi óvodánkba jönnek a tiszakürti 
igénylők. 
Május első vasárnapján köszöntjük 
minden évben az édesanyákat, 
nagymamákat, dédmamákat. 
Óvodásainkkal az elmúlt héten 
köszöntöttük az édesanyákat, és a 
nagymamákat. Megköszönjük a sok 
szeretetet, gondoskodást, mellyel 
születésünk óta körbevesznek, 
elhalmoznak minket. A legapróbb 
kisgyermekkortól a felnőttkorig ez a 
nap különlegessé válik, hisz minden 
ember szívében első helyen az 
édesanya áll. Mi is ezt tesszük 
óvodásainkkal, szeretettel köszöntünk 
mindenkit! 

Szelei Ferencné 
tagintézmény-vezető

 
ISKOLAI HÍREK 

Sakk hírek 
Tiszakürt március 12. 
Osztályok közötti versenyen elért eredményeink. 1. 
helyezettek: Velő Norbert, Szepesi Nikolett, Cseh József, 
Cseh Nóra, Borsos Norbert. 2. helyezettek: Túri Bence, 
Gyóllai Nikolett, Marsinszky Zoltán, Tóth Martin, Multyán 
Bernadett. 3. helyezettek: Cselédes Nóra, Szepesi Sándor, 
Kurucz Zsuzsanna, Laczkó Sándor. 
Kecskemét április 9. 
2. helyezettek: Marsinszky Beáta II. kcs, Gyóllai Nikolett IV. 
kcs. 3. helyezett: Cselédes Dóra IV. kcs. 5. helyezett: Cseh 
Nóra III. kcs. 

Abony április 9. 
1. helyezett: Szepesi Nikolett 8. osztály; 2. helyezett: Cseh 
József 7. o.; 3. helyezett: Velő Norbert 8. o. 
Kunszentmárton május 8. (Május 1. Kupa) 
Kezdők versenye: 1. hely Borsos Norbert; 3. hely Tóth Márk; 
4. hely: Oberna Dominik; 5. hely: Laczkó Sándor; 8. hely: 
Sárközi Soma. 
Ifjúsági csoport: 1. hely: Velő Norbert; 2. hely: Cseh József; 
3. hely: Berényi Róbert. 
Serdülő csoport: 2. hely: Szepesi Nikolett; 3. hely: Makula 
György 

Csetényi Mihály tanár 
 

Diákszemmel az iskolatársulásról 
A csépai általános iskola és a tiszakürti 
iskola társulása. 
8. osztályos tanulóként e két iskola 
közötti társulás sok lehetőséget kínált, 
hiszen a két iskola között számos 
verseny került megrendezésre. Ezek a 
versenyek nemcsak a jó helyezésért 
folynak, hanem a két iskola tanulóinak 
a felkészültségük bemutatásáról 
szólnak. 

Alsó és felső osztályosok egyaránt 
versenyeznek az őket érdeklő 
témakörökben. Az iskolák között 
megrendezésre került több sport-, 
szavaló-, valamint komplex tanulmányi 
verseny, ahol a tanulók a 
természettudományi ismereteiket 
tehették próbára. 
Jómagam a mesemondó-, illetve 
szavalóversenyekről tudok beszámolni. 

A mi iskolánkban kerül megrendezésre 
minden év március 15-én a Petőfi-
szavalóverseny, ahol egyaránt 
bizonyíthatnak a csépai és a kürti 
diákok. Tiszakürtön pedig a költészet 
napja alkalmából rendeznek az alsósok 
számára mesemondó-, illetve 
versmondó versenyt; a felsőbb 
osztályok számára pedig 
szavalóversenyt. A mi iskolánk tanulói 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 5 
mindkét versenyen jól szoktak 
szerepelni. 
Legutóbb komplex tanulmányi 
versenyre került sor, ahol osztályonként 
két-két ötfős csoport vett részt. A 
verseny témája a levegő volt. Voltak 
mókásabb feladatok is, és olyanok is, 
amelyeken igazán el kellett 

gondolkodni. Ha a két iskola 
csoportjainak a helyezéseit nézzük, 
akkor a csépaiak egy kicsivel jobban 
szerepeltek. Sporteseményekben is 
bővelkedik az iskolatársulás, hiszen 
kosárlabda-, futball- és röplabda 
versenyek is vannak. Többnyire 
csapatversenyekre szokott sor kerülni. 

A versenyek alkalmával a tanulók 
megismerkednek egymással, vannak, 
akik összebarátkoznak, és tartják is a 
kapcsolatot. 
Véleményem szerint a társulás mindkét 
iskola diákjainak a számára előnyös és 
hasznos. 
Makula Annabella 8. osztályos tanuló

 
EGYHÁZI HÍREK 

A minden képzeletet felülmúló reggel 
Röviden arról szeretnék írni ebben a cikkben, hogy mit is 
jelent egy keresztény ember számára Húsvét ünnepe ill. a 
húsvéti időszak, mely az egyházi naptár szerint egészen 
pünkösdvasárnapig tart.  
Húsvét minden évben örömmel várt ünnep hiszen, a tavasz 
nagy nyitányát, az újjáéledő fényt, meleget, életet jelképezi. 
Húsvét és tavasz összetartoznak valamiképp. Az ünnep 
tartalma, lényege – Krisztus feltámadt a halottak közül – 
ebben a fénybe áll elénk. A názáreti Jézus személyes 
tapasztalata, útja adja meg a húsvéti ünnepkör alaphangját: a 
halál, kereszt kapuján át a hideg sötétség birodalmába 
belépve végül mégis a fénybe, az életbe, a tavaszi 
újjáéledésbe, feltámadásra jut el. Ennél még csodálatosabb 
azonban, hogy bennünket is meghív ugyanerre az utazásra.  
Az első keresztények az újszövetségi szentírás minden lapját 
a feltámadás eseményének rögzítésére használták fel. 
Olyannyira komolyan vették, hogy Szent Pál apostol a 
következő szavakat fogalmazta meg a korintusiakhoz írt első 
levelében: „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme 
a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem.” 
(1Kor 15,14) Vajon valóban megtörtént-e Jézus feltámadása?  
Azok, akik cáfolják Krisztus feltámadását kétféleképpen 
állítják be a tanítványokat. Az egyik szerint nem voltak 
mások, mint átejthető emberek, akik kedvelték a 
szellemhistóriát. Ez az elmélet azért nem tartható, hiszen az 
apostolok voltak azok, akik a legnagyobb kétkedéssel 
fogadták Jézus feltámadásáról érkező híreket. Az üres sírtól 
visszatérő asszonyok örömhírét, mely a halott Krisztus 
feltámadásáról szólt „üres (asszonyi) fecsegésnek” vélték. 
Majd később is kétségek fogják el őket, miután ők maguk is 
találkoznak a Feltámadottal. Gondoljunk csak Tamás 
apostolra, aki addig nem hitt társainak, amíg ő maga meg 
nem érintette a feltámadt Úr sebeit, ill. testét.  
A másik elmélet szerint - mely cáfolni szeretné a feltámadás 
tényét -, az apostolok személyében ravasz összeesküvőt kell 
látnunk, akik azért rendezték meg a feltámadás 
forgatókönyvét, mert erre alapozva akartak új vallást 
alapítani. Ez az összeesküvés elmélet is könnyen 
megdönthető, hiszen egy csúnya összeesküvés, az efféle 
kitalált történetek csak akkor működőképesek, ha minden 
egyes résztvevő egyformán magabiztosan és ügyesen tartja 
magát mellettük. Ezt viszont ez az apostolokról nem 
mondhatjuk el. A Biblia bereteszelt ajtók mögötti 
tanítványokról számolnak be, akik attól rettegetek, hogy rájuk 
is ugyanaz a sors vár, mint az szeretett Mesterükre. Még a 
temetésére sem mennek el. Nem nézhetjük ki belőlük, hogy 

képesek lettek volna egy hamisított feltámadást megrendezni, 
vagy hogy ellopják Jézus holtestét a saját életüket 
kockáztatva, hiszen félelmükben elmenekültek azon az 
éjszakán is, amikor az Úrjézust a Getzemáni kertben a 
katonák elfogták, rabláncra verték. Másrészt pedig mind a 
négy evangélista arról számol be, hogy a feltámadás első tanú 
asszonyok voltak. Azt viszont leszögezhetjük, hogy nincs az 
első századi összeesküvő, aki így rendezte volna. Abban az 
időben a nők még - bizonyos szempontból - hátrányos 
megkülönböztetésben szenvedtek. A zsidók ítélőszéke még 
csak meg sem hallgatta őket. Amennyiben tudatosan akarták 
volna megrendezni a forgatókönyvet, más ill. férfit jelöltek 
volna meg koronatanúként pl. Péter vagy más apostolokat, de 
semmiképpen sem asszonyokat.  
Az összeesküvők bizonyára arra is gondoltak volna, hogy az 
első szemtanúk beszámolóit rendbe tették volna. Pl. hány 
angyal jelent meg a sírnál: egy vagy kettő? Mária Magdolna 
egyedül volt-e ott a sírnál vagy vele ment Szalomé és a másik 
Mária? Egy köznapi példával szeretnék élni, azért, hogy 
megértsük a tanúk leírása közötti hajszálnyi eltéréseket. 
Példaként nézzünk meg egy jelen korban bekövetkezett 
balesetet, mely több szemtanú előtt játszódott le. A balesetről 
készített jegyzőkönyvet fellapozva legtöbbször azt 
tapasztaljuk, hogy a tanúvallomások a baleset részleteiben 
nem egyeznek meg, sőt kifejezetten ellentmondásosak. 
Érezzük, hogy valószínűleg itt nem hazugságról van szó, 
hanem csupán arról, hogy mindenki máshogy ill. a saját 
szemszögéből fogalmazza meg a baleset körülményeit, mert 
ő azt úgy látta. Egy dologban viszont megegyeznek, 
méghozzá a baleset tényében: az autó elütötte Marika nénit. 
Igaz, az evangélistáknál találunk – a hit és az üdvösség 
szempontjából nem jelentős - eltéréseket a föltámadásról írt 
beszámolóikban, de két dologban biztosan megegyeznek: az 
üres sír tényében és a Föltámadott Jézussal való személyes 
találkozásban.  
Krisztus Urunk Húsvét után negyven napon át, több 
alkalommal is megjelent tanítványainak, velük evett, 
érinthették megdicsőült testét, beszélgetett velük… 
Tanúságuk az által vált számunkra hitelessé, hogy minden 
apostol – Szt. János kivételével – vértanúhalált szenvedett a 
Krisztus feltámadásáról tett hitvallásuk, tanúságuk miatt. A 
keresztény örömteli felfedezése: Mennyei Atyánk nem csak 
egyszülött Fiát szeretné megajándékozni a feltámadás 
csodájával, hanem mindazokat, akik hisznek Őbenne és a 
feltámadás valóságában.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK PROGRAMJAI: 
Anyák napi műsor a Missziósházban május 15- én, vasárnap 
du. 3 órakor. 
Urunk mennybemenetele: jún. 5-én, vasárnap de. 10 órakor 
szentmise. 
Pünkösdvasárnap: de. 10 órakor ünnepi mise. 

Úrnapja: de. 10.30-kor ünnepi szentmise körmenettel.  
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

Lengyel Zsolt  
plébános
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CSÉPAI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2010. ÉVI BESZÁMOLÓ 

A Csépai Polgárőr Egyesület a 
településen végzett működése során az 
országos polgárőr mozgalom alapvető 
tevékenységi területeit látta el az elmúlt 
évben. 
bűnözés elleni fellépés, bűnmegelőzés, 
ezen belül különösen a vagyonvédelem, 
gyermek- és ifjúságvédelem, 
közlekedés biztonsága, 
környezetvédelem társadalmi 
feladatainak megvalósításában való 
közreműködés.  
2010. évben az Egyesület tagjai 960 óra 
időtartamban adtak polgárőrszolgálatot 
településünkön. Ezen időszak alatt a 
szolgálatos polgárőrök több 
alkalommal tettek bejelentést a 
Kunszentmártoni Városi 
Rendőrkapitányságon, elsősorban 
gázolaj lopások megelőzése céljából ill. 
forgalomból kivont gépjárművel, 
valamint kiskorúak által vezetett 
személygépkocsival való közlekedés 

okán. Sajnálatos dolog, hogy mind az 
elkövető személyek, mind a felhasznált 
gépjárművek visszatérőek, ami azt 
mutatja, hogy a kiszabott, más 
megyékhez képest alacsony büntetések 
nem igazán riasztják el az elkövetőket 
ill. szabálytalankodókat, nem képeznek 
visszatartó erőt számukra. 
Az őszi-téli időszakban több 
alkalommal jelentettek be falopást 
polgárőreink, melynek következtében 
rendőrségi feljelentés is születetett. 
Lakossági kapcsolattartás során 
(elsősorban az időskorú lakosság 
körében) a személyes elbeszélgetések 
mellett nyomtatott formában kiadott 
tájékoztatókkal is igyekeztünk felhívni 
figyelmet a kistérségben előforduló 
bűnelkövetési formákra és ezek 
megelőzési lehetőségeire.  
A járőr illetve figyelő szolgálatok 
mellett rendezvények biztosítását látták 
el az egyesület tagjai, (veterán autó 

felvonulás, szüreti felvonulás, szüreti 
bál) melynek során számos alkalommal 
a helyi körzeti megbízottal közösen 
történt a szolgálat ellátás. 
2011. évben az éjszakai járőrszolgálat 
mellett a nappali órákban is ellátunk 
figyelő szolgálatot, melynek során 
szívesen várjuk a lakossági 
bejelentéseket, jelzéseket. 
A „TE SZEDD – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért” elnevezésű 
országos programhoz kapcsolódva 
Egyesületünk 2010. évhez hasonlóan ez 
évben is hulladékgyűjtő akciót szervez, 
melynek során a községbe bevezető 
utak hulladék mentesítésére kerül sor, 
melyre várunk minden segíteni 
szándékozó, a környezetére adó lakost. 
Időpont: 2011. május 21-én 
(szombaton) 9,00 óra. Gyülekezés: 
Csépa, Művelődési Ház 

Deák István 
Országos Polgárőr Szövetség Csépai Egyesülete

 
KUTATÁS – PEREMLÉTBEN! 

Az 1970-es évek elején kezdődött, és több mint 10 éven át tartott 
a Tiszazug kutatás szakemberek és helyismerettel rendelkező 
amatőr kutatók részvételével (történeti, természeti- és gazdaság 
földrajzi, néprajzi stb). Ennek egyik eredménye a Csépáról 
készült „palóc kötet”. 
Az időközben bekövetkező történelmi, társadalmi, gazdasági 
változások indokolják a változások vizsgálatát a Tisza és a 
Körös által közrezárt „Peremlétben” lévő vidékünkön. A 
kifejezés már önmagában is hátrányt jelent, amit országunk 
társadalmi, gazdasági helyzete még tovább súlyosbított.  

Az utóbbi évtizedek változásait a szakemberek ismét vizsgálták, 
kutatták. Ezt érzékelhették a falvak lakói, amikor alkalmanként 
itt is, ott is megjelentek a kutatók. Ennek a több éves kutatásnak 
május 11-én Kunszentmártonban volt a záró konferenciája, ahol 
előadások, beszámolók hangzottak el a gyűjtőmunkáról. A 
gyűjteményes kiadásra a későbbiekben kerül sor. Az 
összegyűjtött anyagból kiállítást terveznek a szolnoki Damjanich 
Múzeumban. 

Csetényi Mihályné

 
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR! 

Az idősebb korosztályhoz tartozó elszármazottak vagyunk. 
Gyermek és ifjú éveinket Csépán éltük szüleink, rokonaink és 
sok-sok kedves ismerősünk társaságában. Közülünk már sajnos 
legtöbben a temetőben nyugszanak, már csak ott látogathatjuk 
őket. 
A világ, az élet nagyot változott. Emlékeink jó része már csak 
emlék –amihez az idősödő ember menekül! A sok változás 
ellenére érdekelnek szülőfalunk napi eseményei, gondjai, 
fejlődése stb. A Csépai Napló sokirányúan, színvonalasan 
számol be az ott történtekről. 

Köszönjük Polgármester Úr szíves támogatását, segítőkészségét, 
hogy mi is olvashatjuk, gyűjthetjük a számunkra érzelmi 
kötődést jelentő lapot! 

Tisztelettel: Gebei Sándorné Varga Matild Éva Tiszasas 

Valamint számtalan aláírás a következő településekről: Győr, 
Kecskemét, Sopron, Szolnok, Fonyód, Székesfehérvár, Lakitelek, 
Tiszakécske, Tiszasas, Tiszaug, Tiszaföldvár, Tiszainoka. 

/Szerkesztői megjegyzés/

 
 
 

FALUNAP 2011. JÚLIUS 2-ÁN, 
SZOMBATON! 

A hagyományokhoz híven július első szombatján (az idén ez 2-a) 
rendezzük meg a csépai Falunapot, amelyre minden lakosunkat 
szeretettel hívunk és várunk. 
Programajánló: a délelőtti órákban horgász- és sportrendezvények. 
Délután falunk szülöttje, Bódi Renáta musicalt és operettet énekel; 
Tápai Tamás ismét elfogadta felkérésünket, és bemutatja híres 
motoros kaszkadőr produkcióját. Egész délután ugrálóvár, óriás 
csúszda a gyermekeknek. Sztárvendégünk a 2010-es Megasztár-
győztes, a nagyváradi Tolvai Renáta. Lesz éjszakai Tűzijáték, és 
egész nap büfé. 
A részletes programokat plakáton közöljük. Ezúton is kérjük 
Önöket, hogy figyeljék a plakátokat! 

A rendezőség 
 

SZERETNE EGY ÓRÁRA 
MEGFELEDKEZNI MINDEN 

GONDJÁRÓL, ÉS FELHŐTLENÜL 
JÓT NEVETNI? 

Ha igen, akkor jöjjön el a művelődési házba 
2011. május 21-én, szombaton délután 4 
órára! A jó hangulatról Sebestyén István 
bukovinai székely népművész gondoskodik. 
Az előadás címe: A szegény ember 
bőrpuskája székely pajzánságok és egyéb 
cifra történetek (felnőttek részére). 
A belépés díjtalan. 
Az előadást a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatja. 
 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 7 

„A KUNSZENTMÁRTONI KISTÉRSÉG JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSÁNAK KOMPLEX FEJLESZTÉSE” 
ÉAOP-2009.4.1.2/B-09-2010-0001 

A Kunszentmártoni Városi 
Egészségügyi Központ ugyan a város 
központjában található, de jelenleg 
szétszórtan, négy telephelyen működik. 
Ez a fizikai megosztottság hatalmas 
terhet ró az erőforrások biztosítására, 
valamint a működtetési 
finanszírozására. Egyes szakterületek 
igényeit nem képes kielégíteni, ezért a 
környező szakellátó intézményekbe kell 
a betegeket átirányítani. Ez két 
problémát is felvet. Egyrészről bevétel 
kiesés jelentkezik az intézménynél, 
másrészt a betegeknek jelentősen 
megnöveli a betegútját mind időben, 
mind anyagilag, mely esetlegesen a 
gyógykezelésről való lemondáshoz is 
vezethet. 
Az egészségügyi intézmény épületeinek 
területi elkülönülése mellett probléma 
az ingatlanok nem megfelelő 
infrastrukturális állapota, valamennyi 
épület leromlott állapotú. A Kossuth u. 
5. sz. alatti központi telephely 1981-ben 
épült földszintes épület (összesen 909 
m2 alapterülettel), mely helyhiány miatt 
nem alkalmas a többi telephely 
funkcióinak befogadására. 
Elhasználódott az orvosi gép és 
eszközpark. A nagyrészt korszerűtlen – 
átlagosan 15 éves életkorú – 
orvostechnológiai eszközök folyamatos 
karbantartást, szervízelést igényelnek. 
Az intézmény nem rendelkezik a 
telemedicína bevezetését megalapozó 
digitális technológián alapuló képalkotó 
diagnosztikával és az ezt támogató 
informatikai struktúrával. Továbbá nem 
rendelkezik önálló vezetésirányítási és 
minőségirányítási rendszerrel. Az 
informatikai rendszer sem szolgálja ki 
teljes körűen az igényeket.  
Cél: a Kunszentmártoni Kistérség 
járóbeteg szakellátásának komplex 
fejlesztése. Ez magában foglalja a 
kapacitást és szakmastruktúrát, az 
alapellátási szolgálatok integrálását, 
vállalatirányítási és minőségirányítási 
rendszert, az eddig szétszórt 
egészségügyi szolgáltatások 
telephelyeinek egy helyre történő 
koncentrálását. 
A fejlesztés során a központ a 
telephelyek koncentrálása nyomán, a 
megnövekedett szükséglettel 
alátámasztott igények kielégítése, a 
szolgáltatási hiányok megszüntetése 
érdekében szakorvosi és nem 
szakorvosi óraszám növelésére, illetve 
hiányzó szakterületek bevezetésére is 
sor kerül az intézmény saját 

kapacitásainak átcsoportosításával, 
valamint a régió kihasználatlan 
kapacitásainak felhasználásával. 
Ezen kapacitások felhasználásával a 
kórházi szolgáltatásokat kiváltó egyéb 
ellátási formák bevezetésére is sor kerül 
többek között az alábbi formákban: 
nappali kórházi részleg kialakítása 
elkülönített helyiségben 2 ágy 
kapacitással, kúraszerű ellátások 
bevezetése 2 ágy kapacitással. A 
fejlesztés során szintén a központi 
épületben kap helyet az újonnan 
kialakítandó tüdőgondozó intézet és 
tüdőgyógyászati szakrendelés. A 
központi épület a szakellátások 
speciális területei mellett integrálja az 
alapellátások körét is, azaz a központi 
alapellátási ügyelet, iskola 
egészségügyi rendelés, védőnői hálózat 
központja is itt lesz elhelyezve. 
A fejlesztés keretében létrehozott emelt 
szintű járóbeteg-szakellátást nyújtó 
szolgáltató koordináló szerepkört tölt 
be a térségi lakosság betegellátásának, 
betegútjainak szervezésében, valamint a 
rendszerben betöltött helyénél fogva 
szakkonzíliumok nyújtása, partneri 
kapcsolatok (kórházak, járóbeteg-
szakellátók, civil szervezetek stb.) 
ápolása és fenntartása terén. 
Mindemellett szervező, koordináló 
szerepet is betölt a prevenciót segítő 
akciók, programok megvalósítása 
érdekében. Az e célra kialakított külön 
helyiség a prevenciós programok 
megvalósítása mellett képzések, 
továbbképzések helyszínéül is szolgál, 
támogatva nemcsak a szakemberek, de 
a laikusok igényeit is. 
A szakterületek egy épületen belüli 
fizikai integrációja elősegíti a helyben 
történő komplex szolgáltatások 
hozzáférhetőségét, igénybevételét, ami 
csökkenti a betegek elvándorlását, 
továbbküldését, a finanszírozott 
útiköltséget stb., ugyanakkor 
kedvezőbben hat az intézmény 
működtetésére, fenntarthatóságára, 
segíti az egymásra épülő és/vagy 
kiegészítő szakellátások integrált 
rendszerének kialakítását. Ezen 
folyamatok további optimalizálása, 
hatékonyságának növelése érdekében a 
szolgáltatási folyamatok minden 
területére kiterjedő komplex vállalat- és 
minőségirányítási rendszer 
bevezetésére is sor kerül. 
A funkcionális egységek elhelyezésénél 
nagy súllyal lett figyelembe véve a 
betegellátás folyamata, az optimális 

betegút, a fertőzések elkerülését segítő 
megoldások, a célcsoportok 
sajátosságait. Az újonnan bevezetett 
szakterületek tekintetében teljes gép- és 
műszerpark beszerzésére, míg a már 
meglévő szakellátások tekintetében a 
korszerűtlen eszközök cseréjére, illetve 
fejlesztésére került sor. A fizioterápián 
kezelőfülke kialakítására, valamint 
gépek, eszközök beszerzésére kerül sor. 
Az újonnan kialakított és a már 
meglévő szakterületek és helyiségek új 
bútorzatokat, berendezéseket kapnak, 
valamint diszpécserpult lesz kialakítva. 
Az intézet által jelenleg használt 
rendszerekre épülő informatikai 
fejlesztésekre olyan formában került 
sor, hogy egyrészt kielégítse a modern 
informatikai és digitális képalkotási 
követelményeket, másrészt szem előtt 
tartsa a költség-hatékony megvalósítást, 
az alacsony üzemeltetési-fenntartási 
költségeket, valamint hatékonyan 
legyen bővíthető egyéb 
rendszerelemekkel, támogassa az 
intézmények közötti kommunikációt, a 
telemedicina alkalmazását. 
Összefoglalva: a kunszentmártoni 
Városi Egészségügyi Központ 
fejlesztésének célja a kistérség 
járóbeteg szakellátásának komplex 
módon történő fejlesztése, és a magas 
színvonalú, definitív, széles spektrumú 
ellátás. Ennek keretében az intézmény 
központi épületének felújítása, 
bővítése, teljes körű akadálymentesítése 
valósul meg, 8 új ellátási terület kerül 
bevezetésével, 32 szakorvosi óraszám 
növekedésével és 7 fő új munkavállaló 
foglalkoztatásával, továbbá eszköz és 
IT fejlesztésre is nyílik lehetőség. 
Pályázó: Kunszentmárton Város 
Önkormányzata 
A megvalósítás teljes összege: 
634.034.646 Ft. 
Pályázati támogatás: 90%  
A projekt elszámolható költsége: 
570.631.181 Ft 
Építésre, felújításra felhasználható 
összeg: 331.827.467 Ft 
Eszközbeszerzésre felhasználható 
összeg: 158.343.091 Ft. 
A beruházás várható kezdete: 2011. 
június  
A beruházás tervezett befejezése: 2012. 
III. negyedév 
A központi épület az építkezés idejére 
bezár. Az egészségügyi szolgáltatások a 
telephelyekre kerülnek át, mely 
változásokról a lakosság tájékoztatása 
folyamatosan biztosítva lesz.

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
születés és házasságkötés anyakönyvi esemény 

nem volt. 
 
  Halálozás: 
  Szabó Károlyné szül. Puiszter Mária 
  Kocsis András 
  Trója Jenőné szül. Rabi Ilona 
  Gácsi Béla 
  Nagy Imre 
  Sánta Sándor 
  Jordán Sándor  
 

Nyugdíjba vonulása alkalmából szeretettel köszöntjük 
LANTOS LÁSZLÓNÉ (Eszes Ilona Piroska) jegyzőnőt 

Élete, munkássága Csépához kötődik. Csépán született, 
védőnői diplomáját 1972-ben szerezte meg, ez időponttól 
dolgozik a községben. Közel másfél évtizeden keresztül sok-
sok kisgyermek testi és lelki fejlődését követte szeretetteljes 
figyelemmel, még mindig tudja, hogy a ma már felnőtt 
emberek közül ki mikor született. 
1985-től a Családsegítő Központ vezetőjévé nevezték ki. Az 
intézmény megszűnése után a Községi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalánál helyezkedett el. Megszerette a 
hatósági munkát, az emberekkel, az ügyfelekkel való 
foglalkozás valamennyi munkaterületén jelen volt. Ismeri az 
embereket, munkája során a jó kapcsolatok kiépítésére 
törekedett. 1998. október 1. napjától jegyzőként 
tevékenykedett. 
2009. augusztus 20-án Csépa Községért Életmű díjat kapott, 
megköszönve mindazt a felelősségteljes munkát, és az 
odafigyelő gondoskodást, melyet a Polgármesteri Hivatal és 
az egész község érdekében végzett és végez. Munkáját 
mindig az emberi méltóságot feltétlenül tiszteletben tartva, 
legjobb tudása szerint végezte.  

A közszolgálatban eltöltött 40 év, és nyugdíjba vonulása 
alkalmából köszönteni Lantos Lászlóné Ilikét nem könnyű 
feladat. Mindannyian, akik munkatársai voltunk, 
szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Nemcsak főnökként, 
bizalmasunkként is bekopogtathattunk hozzá. Segített 
szakmai problémák megoldásában, meghallgatott, és 
tanáccsal látott el. 
Sok-sok emlék nemcsak a munkához, hanem a közös 
kirándulásokhoz is kapcsolódik. Együtt éltük meg a családi 
eseményeket is. 
Nehezen szokik hozzá az ember, hogy nemcsak szabadságra 
megy el egy kicsit, hanem a jövőben csak belátogat a 
hivatalba, azonban szaktudására nekünk mindig szükségünk 
lesz. Amivel megajándékozhat bennünket az az idő, amikor a 
megkezdett beszélgetést ott folytatjuk, ahol abbahagytuk…. 
Lantos Lászlóné 2011. május 1. napjától vonult nyugdíjba. 
Nyugdíjas éveihez neki és családjának jó egészséget 
kívánunk! 

 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


