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1. Sebestyén István a művelődési házban. Cikk a 15. oldalon 
2. A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon 
3. Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon 
4. A hittanosok kirándulása 
5. Falunapi kavalkád 
6. Az elsőáldozók 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Csépa Községi Önkormányzat 
Képviselő testülete 2011. május 26-án 
és 2011. június 23-án ülésezett. 
A Képviselő-testület májusi ülésén 
módosította az önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 3/2011. (III.09.) 
rendelet módosításáról 
1. § 
(1) A 2011. január 1. és március 31. 
között pótelőirányzatként biztosított 
állami támogatások, átvett 
pénzeszközök, valamint a saját 
bevételek előirányzatának növelése, a 
kisebbségi önkormányzat bevételi 
előirányzatokat érintő határozatainak 
átvezetése miatt a költségvetési rendelet 
3. § (1) bekezdésében megállapított 
költségvetési bevételét 29.874 E Ft-tal 
költségvetési kiadását 29.874 E Ft-tal 
módosítja és az önkormányzat 2011. 
évi módosított költségvetési bevételét 
321.111 E Ft-ban módosított 
költségvetési kiadását 328.105 E Ft-ban 
a költségvetési hiány összegét 6.994 E 
Ft-ban - ebből működési 6.994 E Ft 
felhalmozási 0 E Ft állapítja meg. 
A júniusi ülésen Dr. Lengyel Györgyi a 
JNK-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
vezetője is megjelent: Elmondta, hogy a 
Kormányhivatal 2011. január 1-től 
alakult meg. A területi 
államigazgatásban nagy átszervezés 
történt. A Kormány általános hatáskörű 
területi szerve, melynek jogelődje a 
Közigazgatási Hivatal.  
Alapjaiban szervezi át a kormány a 
területi közigazgatást. Az eddigi 
széttagolt rendszert egyszerűsíteni kell. 
Ennek egyik eszköze az egyablakos 
ügyintézés, amelynek a lényege, hogy 
ne az ügyfél szaladgáljon a különböző 
hivatalok között az ügye elintézése 
érdekében, hanem az ügyirata. A 
kormányablakoknál megjelent ügyféltől 
munkatársaink átveszik azokat a 
dokumentumokat, amelyek 
szükségesek az ügy elintézéshez, majd 
elindul az ügyintézés egészen a 
megoldásig. Különösen azokban az 
esetekben lehet ez jó megoldás, amikor 
sok hatóságot kellene felkeresni ahhoz, 
hogy sikerrel záruljon az ügyintézés. 
Ilyenek lehetetnek a különböző 
engedélyezési eljárások, vagy az 
adatváltozásokkal kapcsolatos ügyek. 
Sok, negatív tapasztalat van ilyen téren. 
Mennyi időbe, bosszúságba kerül, amíg 
sikerül beszereznünk ezeket a 
határozatokat. Ezen szeretnénk 
változtatni. Erre kitűnő megoldást 
nyújtanak a Kormányablakok, ahol 
munkanapokon 8-tól 20 óráig állnak 

munkatársaink az ügyfelek 
rendelkezésére.  
Csépa Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 
Csépai Önkormányzat Turisztikai 
Szálláshelye (Csépa, Kossuth u. 1/a) 
térítési díjáról az alábbi rendeletet 
alkotja: 
/1/ A szálláshelyet igénybe vevők 
részére a térítési díj összege a 
költségvetésben jóváhagyott 
mindenkori működésre biztosított egy 
napra jutó költség 100% -a, 2011. évre 
1000.- Ft/nap/fő.  
A nyári főszezonra igényeket legkésőbb 
április 30. napjáig kell benyújtani. Az 
igények kielégítése érkezési sorrendben 
történik. A gyermek csoportok előnyt 
élveznek. 
A 12/2011. (VI.24.) rendelet a családi 
események lebonyolításáról és 
szolgáltatási díjairól szóló 1/2011. 
(I.27.) rendelet módosítására: 
Az alapszolgáltatás díjmentes. A 
házasságkötés hivatali helyiségen kívüli 
megkötése, létesítése, továbbá 
munkaidőn kívül történő házasságkötés, 
névadó esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként a települési 
önkormányzat rendeletében 
meghatározott mértékű díjat kell 
fizetni. Homoköntés szolgáltatás 2.000 
Ft, pezsgős koccintás (hozott 
pezsgővel) 1.000 Ft, asztaldísz (hivatal 
által biztosított) beszerzési ár:  számla 
alapján, emlékek ládája, emléklap 
(hivatal által biztosított) 4.000 Ft, 
munkaidőn kívül történő házasságkötés, 
névadó esetén 5.000 Ft, külső helyszíni 
esküvő 10.000 Ft. 
Csépa Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Hivatal 2011. évi 
munkarendjében 2011. augusztus 8-12, 
és 2011. december 22. napjától 2011. 
december 30. napjáig igazgatási 
szünetet rendel el. 
Rendeletet hozott a Képviselő Testület 
a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan 
az igazgatási szünet elrendeléséről. 
Kérem a Tisztelt Lakosságot, legyen 
türelemmel az igazgatási szünet alatt és 
ügyeinek intézését az alább megjelölt 
időpontok előtt, vagy azt követően 
végezzék. 
A jegyző az igazgatási szünet tartama 
alatt csökkentett létszámmal 
gondoskodik–ügyeleti rendszerben – az 
anyakönyvi igazgatási és a jegyzői 
gyámhatósági és egyéb haladéktalan 
intézkedést igénylő feladatok 
ellátásáról. 

Tájékoztatjuk Lakosainkat, hogy a 
képviselő-testület nyílt ülésein bárki 
megjelenhet, és a testület munkáját 
figyelemmel kísérheti. Legyenek 
részesei a község gondjainak, elért 
eredményeinek! Ezért közzétesszük a 
munkatervünket: 
Csépa Község Képviselő-testületének 
2011. év II. félévi munkaterve 
2011. szeptember 22. (csütörtök) 14 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: Fialka György 
polgármester 
2./ Előterjesztés a 2011. évi 
költségvetés I-II. negyedéves 
előirányzat módosítására Előterjesztő: 
Berényi Veronika jegyző 
3/ Beszámoló Csépa községi 
önkormányzat 2011. I. félévi 
gazdálkodásáról Előterjesztő: Fialka 
György polgármester, a tervezetet 
véleményezi: pénzügyi bizottság, 
előkészítésért felelős: jegyző és 
pénzügyi előadó 
4./ Beszámoló a Falunap 
lebonyolításának tapasztalatairól 
előkészíti: Havrilla Sándorné 
alpolgármester 
5./ Megbízás jegyzői feladatok 
helyettesítésre Előterjesztő: Berényi 
Veronika jegyző. 
2011. október 27 (csütörtök) 14 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Előterjesztés I-III. negyedéves 
előirányzat módosítására Előterjesztő: 
jegyző, a tervezetet véleményezi: 
pénzügyi bizottság, előkészítésért 
felelős: jegyző és pénzügyi előadó. 
2011. november 24. (csütörtök) 14 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Előterjesztés 2012. évi költségvetési 
koncepcióra Előterjesztő: polgármester 
3./ Beszámoló Csépa Községi 
Önkormányzat I-III. negyedéves 
gazdálkodásáról Előterjesztő: 
polgármester. 
2011. december 15. – közmeghallgatás 
Művelődési Ház (csütörtök) 14 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató a 
költségvetés jelenlegi állásáról, a 
községben lévő utak, intézmények 
felújítási munkálatainak üteméről 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Előterjesztés Csépa Községi 
Önkormányzat idegenforgalmi adó 
bevezetésére Előterjesztő: polgármester 
3./ Javaslat a képviselő-testület 2012. I. 
félévi munkatervére Előterjesztő: 
polgármester.
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A természet erői 
A villámcsapás a természeti erők legfélelmetesebb formája. 
A szakemberektől az idén többször lehetett hallani, hogy 
ilyen esetben hová álljunk, milyen óvintézkedéseket tegyünk 
a lakásokban, a házunk körül. Biztos megoldást még senki 
sem tudott mondani. 
Házunkat villámcsapás érte a nyár elején. Ennek 
következtében megrongálódott a kémény, a tetőszerkezet, a 
napkollektor, a parabola.  Az otthon tartózkodó Gábor 
fiammal az első ijedtség után a tomboló viharban 
igyekeztünk menteni a menthetőt. Szerencsére tűz nem 
keletkezett. Az esőzés után megszemléltük a károkat., majd a 
további bajok megelőzéséhez fogtunk. A kár bizony nagy 
volt. A család rendelkezik lakásbiztosítással. A biztosító által 

remélhető segítség azonban nem máról holnapra érkezik. Én 
azonban mielőbb helyre akartam állítani a vihar okozta 
károkat. 
Segítségért fordultam Csépa Község Önkormányzatához. 
Fialka György polgármester, a képviselők, az ÖK 
alkalmazottainak azonnali, őszinte segítsége meghatott. 
Együttérzésüket, maximális segítő szándékukat 
megtapasztaltuk, azt köszönjük. A lelki megrázkódtatáson 
talán az segített át leginkább engem és  a családom, hogy a 
bajban segítő kezek nyúltak felénk.  
Időközben a biztosító döntését megtudtuk. Nem fizet a 
bennünket ért kárért. 

Varga József és családja Csépa, Béke utca 164. 
 
A „TE SZEDD – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” elnevezésű országos programhoz kapcsolódva 2011. május 21-én a 
Csépai Polgárőr Egyesület az előző évhez hasonlóan hulladékgyűjtő akciót szervezett, - a felhívás megjelent a Csépai 
Naplóban is,- melynek során a községbe bevezető utak hulladék-mentesítésére került sor; ahol a polgárőrökön kívül a Mosoly 
Klub fiatalabb tagjai, az iskolából néhány tanuló és pedagógus, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke képviseltette 
magát. 
A Kinizsi HE tagjai hosszú évek óta minden tavaszon összegyűjtik a mások által eldobált szemetet a Holt-Tiszánál, így véve 
részt a hulladékgyűjtési akcióban. 
Reméljük, hogy jövőre még több civilszervezet és magánszemély is támogatja az akciót! 
 

Mindig TV 
Mint ahogy már a híradásokból ismeretes- hamarosan /ez év végén/ megszűnik a hagyományos /analóg/ sugárzás, és helyébe a 
földfelszíni digitális sugárzás lép. Ez azt jelenti, hogy az eddig szabadon fogható M1, TV2, RTL Klub adásai, a hagyományos 
módszerrel nem lesznek foghatók, de úgynevezett dekóder közbeiktatásával ez a probléma kiküszöbölhető, sőt még bővül is a 
választék, mert külön előfizetés nélkül fogható lesz a DUNA, DUNA2, és az M2 műsora is. 
Ha ez idáig nem rendelkezne se kábel tv, se pedig műholdas előfizetéssel, és az Ön tv-nézési igényeit kielégíti a fent említett 
csatornák vétele, akkor szívesen látom azon a lakossági fórumon, ahol bővebben is tájékoztatást tartok az új lehetőségekről, sőt 
a helyszínen be is mutatom egy televízió, dekóder és antenna segítségével az új technika működését. Időpont: 2011. július 22. 
péntek 18 óra. Helyszín: Csépa, Művelődési Ház. 
Szeretettel várok minden érdeklődőt! 

Sánta Béla 

HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉS 
"Boldog, ki itt jársz, teéretted is 
Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt; 
Véres harcok verték fel hírét, De csak a 
béke katonája volt." 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt 
Ünneplő Közösség! 
A Hősök Napját minden év utolsó 
vasárnapján tartják Magyarországon. 
Eredete az 1917. évi VIII. törvényre 
vezethető vissza. Ebben mondták ki 
először, hogy „nemzetünk hősi 
halottainak kegyeletteljes tiszteletét 
megfelelő módon kifejezésre kell 
juttatni.”  
Az ünnep a második világháború után 
eltűnt a naptárból, majd a 
rendszerváltozást követően került ismét 
vissza. 
A 90-es évektől kezdtünk el újra 
hivatalosan is fejet hajtani mártírjaink 
emlékműve előtt, majd a 2001. évi 
LXIII. törvénnyel  a Magyar 
Köztársaság Országgyűlése minden 
esztendő május hónapjának utolsó 

vasárnapját a Magyar Hősök 
Emlékünnepévé nyilvánította.  
Mára azonban már nem azzal az 
egyetlen üzenettel bír ez az emléknap, 
amit az 1917-es törvény 
megfogalmazott. A Hősök Napján 
azokra emlékezünk, azok előtt hajtunk 
fejet, akik életüket adták ezért az 
országért és ennek az országnak a 
lakóiért. Értünk. 
Nekünk, akik békében élhetünk, 
fokozottan kötelességünk kimutatni a 
tiszteletünket azok irányában, akik nem 
születtek olyan szerencsés korban, mint 
mi. 
Nagyon sokan vannak ilyenek. A 
történelem tanúsága szerint, az 
emberiség sokkalta több nemzedékének 
jutott osztályrészéül a háború, mint 
ahány nemzedék békében élhetett és 
gyarapodhatott. A béke, úgy tűnik, nem 
más, mint egyfajta kegyelem, vagy 
fogalmazhatunk úgy is, hogy nem más, 
mint maga a csoda. 

S ahhoz, hogy meg tudjuk becsülni ezt 
a hatalmas adományt, amely 
megadatott nekünk, ahhoz 
elengedhetetlenül szükséges, hogy meg 
tudjuk becsülni azok áldozatát, akiknek 
háborús korszakokban kellett 
helytállniuk, és számos esetben ez a 
helytállás nem mást, nem kevesebbet 
jelentett, mint az életük feláldozását. 
Azok a katonák, akik elestek a háborúk, 
szabadságharcok, világháborúk 
hadszínterein, azok a civilek, akiket 
meggyilkoltak a harcok közepette, azok 
igazán meghaltak, visszavonhatatlanul 
és végérvényesen. A kegyelet és az 
emlékezés, a tisztelet mellett erre is 
tanít. 
Rövid történelmi visszatekintés a két 
világháborúra: az I. világháborúban az 
Osztrák-Magyar Monarchia 51 millió 
lakosából 9 millió katona vonult be 
szolgálatra, a történelmi Magyarország 
területéről 3 millió 800 ezer. 
Magyarország embervesztesége 660 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 4 
ezer halott és 800 ezer súlyos sebesült 
volt, akik az elszenvedett sérülések 
következtében munka –és 
keresőképtelenné váltak. 
1914 nyarán kitört Nagy háború ami - 
az elképzelések szerint - valamennyi 
háború végét kellett, hogy jelentse.  
A tömegek ünnepelve fogadták, mert 
bíztak abban, hogy a háború lehetőséget 
nyújt a valós és vélt politikai és 
gazdasági sérelmek orvoslására. 
A hadkötelesek lelkesen tettek eleget a 
mozgósítási parancsnak: akkor még 
senki sem számított arra, milyen 
borzalmasak lesznek majd a 
küzdelmek. Persze mindenki sejtette, 
hogy lesznek majd sebesültek, meg 
talán halottak is. De abban bíztak, hogy 
nem ők esnek áldozatul.  
A háború – amelyet gyors lefolyásúnak 
reméltek, befejezését pedig még azon 
év őszére”… mire a falevelek 
lehullanak -…” jósolták- már az első 
néhány hónapban olyan óriási 
emberáldozatot követelt a hadban álló 
felektől, amilyenekre az emberiség 
addigi történelme során még nem volt 
példa.  
Ezt tapasztalván M.o.-on már 1914 
őszén belátták: a társadalomnak 
kötelessége, hogy a Hazáért az olasz 
fronton életüket feláldozó katonák 
emlékét megőrizze, ezért először 
megalakult a Hősök Emlékét 
Megörökítő Országos Bizottság, majd 
IV. Károly kezdeményezésére az 
országgyűlés által elfogadott 1917. évi 
VIII. törvénycikk kimondja: 
”… Minden község anyagi erejének 
megfelelő, méltó emléken örökítse meg 
mindazoknak nevét, akik lakói közül a 
most dúló háborúban a hazáért életüket 
áldozták fel…” 
A háborút követő időszak nem 
kedvezett az emlékművek építésének, 
ezért a nemzetgyűlés által elfogadott 
1924 évi XIV. törvénycikk a 
következőképpen fogalmaz: 
 „.. A magyar nemzet mélységes 
szeretettel, magasztaló elismeréssel és 
hálával emlékezik meg azokról a hős 
fiairól, akik az 1914-1918. évi 
világháború alatt a Hazáért vívott 
súlyos küzdelmekben a magyar 
nemzetnek dicsőséget és hírnevet 
szerezve életüket áldozták föl. A 
nemzet soha el nem múló hálája és 
elismerése jeléül az élő és jövendő 
nemzedékek hősi halottainak 
dicsőségére minden esztendő május 
havának utolsó vasárnapját nemzeti 
ünneppé avatja. Ezt az ünnepnapot - 
mint a „Hősök Emlékünnepét”- a 

magyar nemzet mindenkor a hősi 
halottak emlékének szenteli.”  
A törvénycikk megindoklásában a hősi 
emlékművek rendeltetését a 
következőképpen ecsetelik: 
„a magyar csapatok által példátlanul 
álló halálmegvetéssel megvívott 
diadalmas harcok egész sorozatát; 
azokat a hősöket, akiknek nevei, azokat 
a csapatokat, a- melyeknek haditettei 
aranybetűkkel vannak megörökítve a 
történelem véres lapjain, és amelyek a 
napnál fényesebben ragyogják be a 
dicsőség sugarával a múltat és a jövőt.”  
A megemlékezések: egyházi 
szertartásokkal, koszorúzásokkal 1925-
től országszerte rendszeressé váltak. 
A Budapesten 1929. május 26-án 
megtartott központi ünnepség 
keretétében Horty Miklós, 
Magyarország kormányzója felavatta a 
milleniumi emlékmű előterébe 
elhelyezett Hősök emlékkövét. 
A mindannyiunk által naponta látott 
Csépai Hősök szobra 1934-ben készült 
el és lett ráírva a csépai áldozatok neve. 
A II. világháború végéig itt folytak a 
Hősök Napi megemlékezések. 
A II világháború még kegyetlenebb 
volt, még nagyobb pusztítást végzett a 
katonák között és a hátországban, mint 
az I. vh.  
Az 1939. szeptember 1-től 1945. 
szeptember 2-ig tartó 4 földrészre 
kitrjedő háborúban közel 70 nemzet 
vett részt, és közülük 62 millió katona 
és civil esett áldozatul a harcoknak.   
A magyar katonáinkat a keleti frontra, 
azaz a Szovjetunió Don vidékére 
vezényelték, ahol a 200 ezer fős 2. 
magyar hadseregből 40 ezren 
meghaltak, 35 ezren megsebesültek és 
60 ezren fogságba estek. Ehhez az 
óriási veszteséghez jön még az egyéb 
harcokban elesett katonák és a 
hátországban elhurcolt és megölt 
tömegek száma. 
Az Ő emléküket őrzi az előttünk álló 
1995-ben készült emlékmű; a Csépai 
lakosok közül elesett katonák és civil 
áldozatok nevével. 
A Hősök Napja ma a kegyeletadás 
mellett a béke jelentőségére hívja fel a 
figyelmet. Azt sugallja a mai kor 
emberének, becsülje meg, hogy 
közvetlen háborútól mentes korban és 
helyen élhet. A mi életünkben eddig 
nem adódtak olyan helyzetek, amikor 
lehetőségünk lett volna megmutatni, 
hogy milyen áldozatokra vagyunk 
képesek. Őszintén szólva, remélem, 
nem is fognak.  

Minden nehézség, küzdelem, probléma 
ellenére azt hiszem, hogy alapvetően 
nagyon szerencsések vagyunk abból a 
szempontból, hogy mikor és hová 
születtünk. Szerencsések vagyunk, mert 
úgy élhettük le életünket, hogy nem 
kellett átélnünk a szeretteink 
meghalnak körülöttünk, elhagynak 
bennünket. 
Szerencsések vagyunk, mert 
gyermekeink szabadon élhetnek, 
biztonságban nevelkedhettek fel. 
Szerencsések vagyunk, mert viszonylag 
kiszámíthatóak napjaink…. 
Gondoljunk csak bele a II. 
világháborútól alig több mint fél 
évszázad választ el. Mit tettünk volna, 
ha akkor élünk, akkor vagyunk erős, 
áldozatkész felnőttek? Vagy ha 
belegondolunk, hogy más 
kontinenseken mik történnek, akár most 
is ebben a pillanatban is? - Tényleg 
szerencséseknek érezhetjük 
magunknak, hiszen a mi életünkben az 
a szó hogy háború csak a múlt, csak a 
történelem része, vagy mint az 
országunk határán kívül eső esemény 
létezik. 
Lélekben ma újra temetjük hős 
elődeinket, szeretteinket, mert talán 
nincs olyan család Magyarországon, 
amely ne veszített volna el legalább egy 
apát, fiút, fivért a nemzetet próbáló 
háborúkban. A lélekharang ma Értük 
szól, a gyertya ma Nekik világít. 
„Egy egész örökkévalóság őrzi 
mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, 
mint a kőzet" 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
A hősi halálhoz mélységes mély 
önuralom, pozitív fanatizmus és 
többszörös hit szükségeltetik, hogy ép 
ésszel feldolgozható lehessen. Hit az 
Istenben, hit az igazságban, hit a 
hazában. Gondoljunk bele. Ez erőt ad, 
erőt adhat. Ők megtették, amit 
megkövetelt a haza. Hittek, 
cselekedtek, haltak. Emlékezetünk, 
gondolataink, érzelmeink az övék 
mindörökre. 
Hősi halottainkat nem támasztja fel az 
emlékezés. Nekünk azonban erőt és 
példát adhat az ő történetük. Példát 
arra, hogy élni mindig lehet, és élni 
mindig kell. Példát arra, hogy mennyi 
mindent el képes hordozni egy ember, 
akit szeretnek, akit várnak otthon. 
Példát arra, hogy milyen hatalmas érték 
valójában a család és az otthon, milyen 
hatalmas érték a béke és a szabadság. 

Tassy Jenőné 
ünnepi szónok
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„HŐSÖK VOLTAK MINDANNYIAN” 
Kirándulás Szolnokra a levéltárba és a múzeumba 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Levéltárban kiállítás nyílt „Hősök 
voltak mindannyian, avagy Jász-
Nagykun-Szolnok megye a nagy 
háborúban” címmel, amely 2012. 
február végéig tekinthető meg.  
Előzetesen felhívást tettek közzé a 
megyei lapban a tervezett kiállítással 
kapcsolatban, majd a levéltár dolgozói 
felkeresték a megye településeit és 
összegyűjtötték a rendelkezésre álló 
anyagot. Lefotózták az első 
világháborús sírokat, emlékműveket; és 
a gyűjtést számítógépre vitték, hogy az 
utókor számára is hozzáférhetővé 
tegyék. Ezekből válogatták ki az I.vh 
eseményeit a kezdetektől – a végéig 
nyomon követő emlékeket, úgy hogy 
minél sokrétűbb és szemléletesebb 
legyen az időszaki kiállítás. 
A gyűjtés során sok új adat, érdekesség 
került napvilágra: így jutott 
tudomásunkra, hogy Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyéből a 68. császári és 
királyi gyalogezredben, a 29. honvéd 
gyalogezredben és a13. császári és kir. 
jászkun huszárezredben szolgáltak 
eleink. M egyénkből az első hősi halott 
az abádszalóki Kovács Pál volt, aki 
július 29-én esett el; róla több 
dokumentum is található a levélárban. 
Csépáról is gyűjtöttek anyagot és az 
adatszolgáltatókat meghívták egy 
speciális tárlatvezetésre, - amelyet 
június 21-én meg is tekintettünk. 
A megye központi múzeuma az 1849-
es tavaszi hadjárat szolnoki csatájának 
győztes tábornokának nevét viselő 
Damjanich János Múzeum, amely 
1996-ban és 2004-ben az Év Múzeuma 
címet nyerte el. A kiállítások 
megtekintése után mi is 
megerősíthetjük, hogy  méltán kapta 
meg  ezen elismeréseket a múzeum.  
Ott jártunkkor az alábbi állandó 
kiállításokat láttuk: 
Vendégségben őseink háza táján c. 
kiállítás a megye régészeti feltárásainak 
emlékeit mutatja be az őskortól a 
középkorig. A lakóház története áll a 
középpontban, hogy mi módon 
változott az idők folyamán. A 
gyűjtögető őseink földbe süllyesztett 
kunyhójától, a földművelő eleink 
állandó házaiból álló telepekeitől, az 
Árpád-kor falvainak mélyített, 
tapasztott falú egyszerű házán át, a 
kunok és jászok településein keresztül, 

a török kori szolnoki várat és várost 
ábrázoló makettekig. 
 A tárlókban elhelyezett használati 
tárgyak, edények, kerámiák az itt élő 
népcsoportok életmódját, hitvilágát, 
temetkezési szokásait tükrözik. 
Mesterségek művészete - Népművészet 
Jász – Nagykun – Szolnok megyében 
néprajzi kiállításon: a vidékünkre 
jellemző mezőtúri fazekasműhely 
látható, bemutatva a túri kerámia stílus 
korszakait, különböző díszítő technikáit 
(fröcskölés, csurgatás, írókázás, rátét, 
ecsetes festés stb). 
A szűcsmesterséget a 
Kunszentmártonról származó műhely 
berendezése alapján ismerhetjük meg. 
A terem közepén lévő vitrinekben 
megyénk ismert népviseletei láthatók: 
jászsági női, nagykunsági paraszt- és 
pásztor viselet, szolnoki parasztpolgári 
népviselet.  
Mindezek azt mutatják, hogy mindig 
voltak ügyes kezű, művészi hajlamú, 
tehetséges parasztok, pásztorok, 
kézművesek, akik ruháikat, használati 
tárgyaikat, környezetüket szebbé 
akarták tenni.  
Városi polgárok a századelőn történeti 
kiállítás anyaga döntően Szolnokról 
származik, -megtekintve- a 
megyeszékhely polgári fejlődését 
követhetjük nyomon a XIX-XX 
században.  
Érdekes a városi utcarészlet a XX. 
század első feléből a három 
templommal (kat. ref. izraelita), mely a 
város jellegzetességévé vált.   
A kiállítás egy parasztpolgári lakóházat 
mutat be, berendezési tárgyaival, 
eszközeivel, ruháival, családi fotóival. 
Népélet a Közép-Tiszavidéken a XIX-
XX. század fordulójának paraszti 
kultúráját mutatja be, ahol keverednek a 
régi tárgyak, eljárások az új 
szemlélettel. 
Megismerhetjük a folyószabályozás 
előtti idő halászatát, pásztorkodását, 
vessző- és gyékény feldolgozását. A 
tiszazugi szőlőkunyhó, benne a 
szőlőművelés eszközeivel a tájegység 
jellemzője volt. Az Alföldi parasztház 
helyiségei: a kamra, a konyha 
berendezését, használati tárgyait; a 
nagykunsági lakószobát az ún. kunkék 
sarokpaddal és tulipános ládával. A 
jászsági szobabelső polgári ízlésről 
tanúskodik. A házon túl a fészerben a 

szántás, aratás, cséplés fontosabb 
eszközei találhatók.  
 Jászok és kunok a magyarok között: A 
Jászok, Kunok letelepedése, viselete, 
szerszámai, fegyverei, nyelvemlékei 
(imáik) sok érdekességgel szolgálnak a 
látogatók számára. 
Különös érzés belebújni a korhű 
ruhákba, kézbe venni a fegyvereket. 
Milyen nehezek, és ezzel még harcolni 
is kellett. 
Fokozott érdeklődést váltott ki bennünk 
a most megnyílt Peremlétben-Tiszazug-
kutatás c. időszaki kiállítás, amely 
augusztus 21-ig látható: A 2007-2011 
közötti kutatási periódusa a Tisza-
Körös torkolatvidékének 14 települését 
öleli fel néprajzosok, történészek, 
régészek, természettudományos 
szakemberek és egyetemi hallgatók 
munkái segítségével. A kutatások a táj 
és az ember kapcsolatára helyezték a 
hangsúlyt, miként éli meg, át és túl a 
tiszazugi táj és ember a 21. század első 
éveit. 13 kérdésre keresve a választ; 
mely válaszok a látogatókra vannak 
bízva.  
Érdekes látványt nyújt a kiállító 
teremben a sparhelten lévő 
mikrohullámú sütő, a cigány népviselet 
mellett a plazma tv.  
 Örömmel láttuk, hogy iskolánk egyik 
pedagógusának Pintér Lászlóné tanító 
néninek az óra vázlata is olvasható a 
vitrinben. 
  A kutatáshoz községünkből is több 
alkalommal kerestek fel a gyűjtők 
intézményeket, civilszervezeteket; 
találkozhattunk Barna Gábor tanár 
úrral, aki a Szegedi Tudomány 
Egyetem Néprajzi Tanszék 
tanszékvezető tanáraként és 
kunszentmártoni származásúként 
különösen szívén viseli a térségünk 
megismertetését. Reméljük, adatainkkal 
mi is segíteni tudtuk munkájukat. 
  Itt kell még megemlítenünk Csetényi 
Mihályné ny. tanárnő nevét, aki a 
helytörténeti adatok felkutatását, 
összegyűjtését és feldolgozását már az 
1970-es évek óta végzi községünkben; 
hozzájárulva a korábbi korok, 
események Csépai emlékeinek fenn 
maradásához. Munkáit múzeumok 
kiállításaihoz, levéltári gyűjtésekben és 
néprajzi kiadványokban rendszeresen 
felhasználják. 

Dobákné Deák Éva
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„A kiállítást végig nézve elgondolkoztató mi is történt 1914-
1918 között. 
A legnagyobb hatással öt kép volt rám. 
1./ Amikor a harangokból ágyút öntenek.  
A harang, amely a hitet, a békét hirdeti; abból gyilkos 
fegyvert készítenek. Egyik nemzet a másik ellenségévé válik.  
2./ Nagyon megfogott az a kép, ahol a katonák a 
lövészárokból vezényszóra lőnek. 
Ezek az egymással szemen lévő emberek, ha békében 
találkoznának, baráti kézfogással üdvözölnék egymást. Most 
lőni kell, mert ha nem lősz, téged lőnek le. 
3./ Egy másik kép: Karácsony van, hallgatnak a fegyverek.  
A katonák betlehemes játékot adnak elő. Gondolatuk haza 
száll, ahol szeretteik a karácsonyi gyertyagyújtáskor értük 
imádkoznak. 
4./ Fogságban lévő katonák képe 
Katonák összezsúfolva a szabad ég alatt, szögesdrót között. 
Elképzelhetetlen viszonyok között az ellenség kezében. 
Mennyi szenvedés. 
5./ Katonai étlap: Savanyú leves, savanyú káposzta, savanyú 
krumpli, zupa (pirított liszt vízzel felengedve). Ilyen ellátás 
mellett kellett helytállni a harcban. 
Mindezeken elgondolkozva becsüljük meg a békét és a 
mindennapi kenyeret. 
Tisztelettel emlékezzünk hőseinkre. Soha ne felejtsük el, 
mert valóban „Hősök voltak valamennyien.” 

Egedi Ferencné adatközlő 
 
 
„A levéltári naplóba írtam:  Őszinte elismeréssel adózunk a 
Levéltár vezetőinek, dolgozóinak a kitartó gyűjtőmunkához, 
a gondosan megtervezett kiállításhoz, mely a lakosok 
számára is világos, áttekinthető képet nyújt a Nagy 
Háborúban résztvevő országokból, a zajló eseményekről.” 

Csetényi Mihályné ny. tanárnő 

„Az I. vh. hőseinek emléket állító időszaki kiállítás igen 
színvonalas programot biztosított számunkra. A levéltári 
dokumentumokból, valamint magángyűjtőktől, 
magánszemélyektől kölcsönzött tárgyakból gazdag kiállítási 
anyag gyűlt össze. A levéltári dolgozók professzionális 
munkájának köszönhetően, szinte a szemünk előtt 
elevenedett meg a „Nagy Háború” története. Láttunk korabeli 
egyenruhákat, lószerszámokat,harci eszközöket, megfakult 
fényképeket, személyes emléktárgyakat, szebbnél - szebb 
kerámiákat és sok-sok érdekes dokumentumot. A 
filmkockákon keresztül mi is eljutottunk a megyénkben még 
fellelhető számtalan gondozott katonasírhoz, hadi 
síremlékhez. Az ovi-múzeum, a támogatókhoz hasonlóan a 
„Hősök voltak mindannyian…”című DVD lemezt kapta 
ajándékba. Ez az elektronikus kiadvány egy óriási adatbázis, 
melyben a szerkesztők komplex módon összegezték a 
kiállítás anyagát. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 
kezdeményezése, a centenáriumhoz közeledvén 
példaértékűen állít emléket az első világháború hőseinek. 
Köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehettünk e speciális 
levéltári tárlatvezetésen.” 

Kiss Magdolna óvodapedagógus 
 
„Köszönjük azoknak, akik hozzájárultak községünk múltjának 
megismeréséhez, ismertetéséhez. Ezekből láthatnak most 
részleteket a Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Levéltár, illetve 
a Damjanich János Múzeum kiállításain. 
  Kérjük a Tisztelt lakosságot, az itt dolgozókat, lehetőségeikhez 
mérten tegyenek minél többet községünk épülése, szépülése, 
értékeinek megőrzése, megismertetése érdekében. Ezáltal 
szerezhetünk jogot a helybeli értékek „gyümölcseinek” 
élvezéséhez, kerülve a pusztítást, a rombolást. 
Köszönjük a Polgármester Úr, a Képviselő-testület, a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak Dobákné Deák Évának és 
Cseh Lászlónénak a helytörténeti munkához nyújtott segítő 
támogatását.” a szerkesztőség 
 

EGYHÁZI HÍREK 
Elsőáldozás 2011 
2011. június 5-én, vasárnap a 10 órakor 
kezdődő szentmise keretében 6 csépai 
gyermek (3 fiú és 3 lány) járult először 
szentáldozáshoz. Ezen a vasárnapon 
nem csak az elsőáldozóknak és 
családjaiknak, hanem egyházközségünk 
minden tagjának örömmel telt meg a 
szíve. Imádkozunk értük, hogy 
továbbra is hűségesek tudjanak maradni 
a krisztusi közösséghez. Hálásan 
köszönöm mindazoknak, akik az 
elsőáldozók felkészítésében, az ünnepi 
szentmise előkészítésében és 
lebonyolításában segítségemre voltak. 
Isten fizesse meg szolgálatukat!  
Csépai hittanosok a Dunakanyarban 
Június 20-án de. 9-kor a csépai 
elsőáldozókkal és néhány hittanos 
gyermekkel felkerekedtünk, és 
elutaztunk a Dunakanyarba, Szokolyára 
táborozás céljából. Négy napot 
töltöttünk együtt a gyönyörű, 
hegyvidékes, fenyvesekben gazdag 
vidéken. Első nap Királyrétre (kb. 938 

m magasságra) utaztunk fel kisvasúttal, 
melyet a gyermekek és felnőttek 
egyaránt nagyon élvezték. A réten egy 
csodaszép tó található, melyet 
körbesétáltunk, majd a halastó 
közelében lévő hajtányra is felültünk. 
Másnap de. a visegrádi Fellegvárat 
hódítottuk, melyet 1250-1260 körül IV. 
Béla király és felesége Lascaric Mária 
királyné - a királynő hozományából - 
épített meg. Innen az egész 
Dunakanyart beláthattuk, 
rácsodálkozhattunk szépségére. Ez a  
látvány az én szívemet is 
megdobogtatta, hiszen öt boldog 
esztendőt éltem ott megértő és szerető 
emberek között. Majd megnéztük a 
várban lévő kortörténeti kiállítást. 
Délután ellátogattunk a klasszicista 
stílusban épült és Migazzi Kristóf 
bíboros, püspök által emelt váci 
Dómbat, mely a Váci Egyházmegye 
szíve és központja. A székesegyház 
belső falait későbarokk freskók díszítik. 
A kupola megmászása után a Püspöki 

Palota kertjébe tértünk be, ahol számos 
növénykülönlegességet csodálhattunk 
meg. Szerdán de. gyalogosan a 
szokolyai Kacár tanyára néztünk be, 
ahol a tanya tulajdonos irányításával 
népi mintákat faragtunk fába, patkót 
kovácsoltunk, házi állatokat 
simogattunk, valamint régi játékokat 
játszottunk (pl. csülközés). Délután 
lelki programunk volt. Csütörtökön a 
veresegyházi plébánián egy 
fiatalasszonnyal találkoztunk, -  aki 
korábban drogfüggő volt - , arról tartott 
nekünk előadást, hogy hogyan tudott  - 
Isten és egyéb szakemberek 
segítségével – leszoknia a 
kábítószerről.    Az elődadást követően 
meglátogattuk a helyi Medveotthont, 
ahol medvéket, farkasokat és 
mosómedvéket láttunk. Délután a 
vácrátóti Botanikus Kert következett. 
Természetesen minden este és reggel 
együtt imádkozunk, szentmisén is részt 
vettünk. Így nem csak fizikailag, hanem 
lelkileg is összeverődött a „kis 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
Házasságkötés: - 
 
Születés: 
Medveczki Anett gyermeke: Medveczki Klaudia Ivett 
Dr Turi Csaba és Dr. Kovács Kinga gyermeke: Turi Hanga 
Györe Sándor és Rostás Erika gyermeke: Györe Máté 
Csernus Károly és Pintér Ágnes gyermeke: Csernus 
Dániel Ferenc 
 
Halálozás: 
Fialka Jánosné szül. Fekete Erzsébet 1944 
Rozmis István Imre 1948 
Döbrei Lajosné szül. Berkes Margit 1926 
Vigh András Lászlóné szül. Nagy Erzsébet Krisztina 1947 
Mészáros Mátyásné szül. Palotai Irén 1933 
Mészáros Istvánné szül. Vincze Ilona 1913 
Horpácsi Tibor Péter 1931 
Veres Imréné szül. Légrádi Mária 1929 
Sirkó Béláné szül. Botka Erzsébet 1925 
Szabó Imre 1950 
Dudás Mátyásné szül. Pintér Anna 1927 
Sánta András 1926 

csapatunk”. Pénteken fél 12-re értünk 
haza. Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani annak a két segítőmnek, akik 
a szervezésben és a tábor 
lebonyolításában részt vettek.  Hálásan 
köszönjük a „Csépa Községért” 
alapítvány anyagi támogatását.  
Templomaljzat felújítása  
Templomunk külső felújítása június 
hónapban megkezdődött. Az elmúlt 
évben pályázatokból, valamint a 
csépaiak és a községből elszármazottak 
nagylelkű adományából sikerült 
felújítani villamoshálózatunkat, mely a 
külső munkálatokhoz 

elengedhetetlennek bizonyult. Közben 
még egy nehézségünk adódott. A 
templom külső szigetelésének felújítása 
miatt falátvágást kellett végeznünk, 
ehhez viszont a templom padozatát fel 
kell szednünk, mely az aljzat 
kicserélését vonja maga után. 
Egyházközségünk továbbra is nehéz 
anyagi helyzetben van, ezért nem 
tudjuk önerőből finanszírozni az aljzat 
felújítási munkálatait. A Megyei 
Közgyűlés Oktatási, Kulturális és 
Vallásügyi Bizottságához nyújtottunk 
be pályázatot, reményeink szerint 
sikerül onnan is támogatást kapnunk. 

Kérném tisztelettel és szeretettel a helyi 
lakosok anyagi támogatását.  
Merjünk anyagi áldozatot vállalni az 
őseink által emelt templomunkért. 
Adományaikat a Plébánián, 
egyházközségünk 
Takarékszövetkezetnél (69800023-
15200646), valamint az OTP-nél 
(11745042-20062060) nyitott 
folyószámláira fizethetik be.  
Köszönettel: 

Lengyel Zsolt  
plébános

 
A CSALÁD ÉVE 

Az ideális modell szerint a család a legkisebb társadalmi 
egység, anyából, apából és legalább egy gyermekből áll. A 
család szó elégedett, harmonikus módon együtt élő felnőttek 
és gyermekek képét idézi fel. De a családok legalább annyira 
eltérőek, mint az őket alkotó egyének, ezért úgy kell a 
családra gondolnunk, mint a páciens által családnak tartott 
kapcsolatrendszerre. A család tagjai egymás életét 
befolyásolják. A gyerekek jelenléte hatással van a család 
időbeosztására és gazdasági forrásaira.  Nagycsalád: ez a 
család a kiscsalád tagjain kívül magában foglalja a rokonokat 
is. A család működése olyan folyamatokat foglal magában, 
amelyeket a család azért alkalmaz, hogy elérje céljait, a 
családtagok közötti kommunikációt, a célok kitűzését, a 
konfliktusmegoldást, a táplálkozást és a belső – külső 
források használatát.  
A bevezető vázlatos, kiemelt gondolatokat tartalmaz a 
különféle családelméletek sokaságából. 
Társadalomtudományi, vallási, egészségügyi stb. 
megközelítésekből azonban eltérő fogalmakkal találkozunk. 
Nézzük a mindennapi szempontokat!  
Valamikor az efféle megközelítést, mint pl. a család éve, 

vagy hasonló, csupán szólamnak ítéltem. Idővel beláttam 
annak fontosságát, hogy ha valamilyen témáról a 
közvélemény sokat olvas, hall, a reklámok, szórólapok egy 
adott témát ugyan az unalomig rágnak, lassan, beépülnek 
azok tudatába is, akik nem tulajdonítottak nagy jelentőséget 
egy témának. 
A család szerepéről most is azt gondolom, hogy nem elég 
beszélni róla, hanem tenni kell érte. 
Napjainkban a médián keresztül még több jó és rossz példa 
áll az emberek előtt.  A nevelőotthonok, az anyaotthonok, a 
növekvő állami gondozott gyerekek száma világosan 
tudtunkra adják, hogy baj van ezen a területen. 
Sajnos vannak olyan házaspárok is, akiket elkerül a 
gyermekáldás. Nekik igazán nehéz lehet megélni, látni, 
olvasni azt a tényt, hogy szülők eldobják gyermeküket, nem 
gondoskodnak róluk, Ők pedig mindent megtesznek, és 
mégsem születik meg az a gyermek, akit várnak. 
Azonban észre kell vennünk, hogy ha nem is olyan 
látványosan, de rengeteg a jó, példa értékű a családi 
kapcsolatokban. A napi problémák mellett fedezzük fel az 
értékeset. Ezeket gyűjtöttem össze életteremből. 
Nézzük az anyák napját! Már az óvodások, majd az iskolások 
megtanulják: figyeljünk az édesanyákra, a nagymamákra. 
Az óvodai és az iskolai ballagások, ha nem csupán az 
ajándékozásban merül ki az ünnep, a szűkebb vagy tágabb 
családot tereli össze egy örömteli együttlétre. Az első áldozás 
alkalmával a gyerekek szülei, nagy-és keresztszülei egy 
magasztos pillanatot élnek meg közösen. Ilyen a keresztelő, a 
házasságkötés is. Természetesen minden ember a koránál 
fogva át- és átértékel eseményeket. Szülőként, nagyszülőként 
újabb és újabb érzések fogalmazódnak meg bennünk. Úgy 
gondolom, hogy az az ember értékeli és élteti igazán a család 
létét, aki számtalan csodás érzést megélt a családja által. 
Beszélni pedig azért kell a család fontosságáról, hogy 
erősítsük azokat, akik nem fordítottak kellő figyelmet, erőt, 
nem elegendő hittel fordultak a családi élet megteremtéséhez. 
A több gyerekes családi modell pedig ne a politikának, 
hanem az egyénnek legyen fontos. Aki a testvéri szeretet 
valamilyen megnyilvánulásával találkozott, annak nem kell 
bizonygatni, milyen jó, ha van az embernek testvére, azoknak 
is vannak gyerekei, és a nagycsalád fogalmát az érti igazán. 
Aki pedig a testvér hiányát élte meg, az a saját 
családalapítása kapcsán változtathat ezen a hiányként megélt 
helyzeten, ha Isten is úgy akarja! 

Kovácsné Németh Mária
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ISKOLAI HÍREK 
Tanévzárás 
A 2010-2011- es tanévben a 8 osztály-
ban év végén 152 fő a tanulói létszám, 
10-zel  kevesebb, mint az előző tanév-
ben. Évről- évre csökken a tanulói 
létszámunk, a feljövő első osztályosok 
létszámának csökkenése miatt, családi 
okok miatt több tanuló került el a falu-
ból, illetve a cserkeszőlői iskolába is 
írattak át gyermekeket nem egészen 
átgondoltan a szülők. Ezzel a döntéssel 
nemcsak a kisgyermekeknek ártanak a 
legtöbb esetben, hanem csépai lakos-
ként településünket is anyagi hátrányba 
sodorják.  
A 2 napközis és 1 tanulószobai csopor-
tot működtettünk. A napi oktató-
nevelőmunkát 13 pedagógus látta el 
főállásban, óraadóként ketten dolgoz-
tak, illetve első félévben egy pedagógi-
ai asszisztens. Munkánkat állandó jel-
leggel 2 takarító néni, a karbantartási 
munkákat az óvodával közösen 1fő 
segítette. Közhasznú foglalkoztatott-
ként 1 iskolatitkár, 3takarító néni és egy 
segítő pedagógus dolgozott. 
A mindennapos testedzés keretében az 
első hat évfolyamon a tánciskola mű-
ködött. A zeneiskola is tovább folytatta 
intézményünkben munkáját zongora, 
gitár, furulya, dob és ének szakon 4 
/angol, rajz, sakk, tömegsport, / térí-
tésmentes szakkörben folytattunk tehet-
séggondozást, és átlagosan osztályon-
ként heti 2 órában felzárkóztatást. Az új 
módszerek alkalmazásával a differenci-
ált és kooperatív óravezetéssel és pro-
jektekkel az egyéni képességek fejlesz-
tésére fektettünk nagy hangsúlyt. 
A lehetőségekhez mérten igyekeztünk, 
hogy a tehetséges tanulók megkapják 
azt a többet, ami segíti kibontakozásu-
kat.  
Önmaguk hibáján kívül hátrányos hely-
zetű tanulóinknak és a rászorulóknak, a 
felzárkózás lehetőségét, a kiránduláso-
kat a kulturális rendezvényekre, szín-
házba való eljutást biztosítottuk ebben a 
tanévben is.  
Részt vettünk a megújult Útravaló 
Ösztöndíj programban 5 gyermek 
mentorálásával. 
Elvégeztük a tanévben azokat a felada-
tokat, amit az év elején célul tűztünk ki 
magunknak. Sikeres tanévet tudhatunk 
magunk mögött, de mégsem lehetünk 
teljesen elégedettek.  
E tanévben is, szervezett rendezvénye-
ink (az iskolai és községi ünnepségeink, 
a társuláson belüli megrendezett komp-
lex tanulmányi, kulturális és sport ver-

senyek, a nyílt-napok, kistérségi költé-
szet napi, a csépai szavalóverseny, 
színházlátogatások, túrák és kirándulá-
sok, a gyermeknap, a madarak és fák 
napja, a sport versenyek) a gyerekek 
fejődését szolgálták. A szülői értekezle-
tek, a fogadó órák a családi délután a 
szülőkkel való kapcsolat erősítését 
segítették elő. Azon munkálkodtunk, 
hogy megteremtsük az elvárások, igé-
nyek és a pedagógiai programunkban 
megfogalmazottak összhangját.  
Iskolánk hírnevét öregbítettük május 
31-én, amikor a Fókuszcsoportos Inter-
júk Mezoregionális Műhelyek kereté-
ben ismét egy hospitációs napot szer-
veztünk az integrációs programunk 
audovizuális bemutatására, ahová 24 
intézményből 97 fő jelent meg.  
Iskolai szinten 3,63 a tanulmányi  átlag 
13 századdal jobb, mint a tavalyi. De ez 
a szám csalóka, hiszen ebben az évben 
már a második osztálytól kezdve je-
gyekkel értékelünk, nem szöveges 
értékeléssel. Legjobb eredményt a har-
madik osztály ért el 4,2. Leggyengébb 
eredménye a 6. osztálynak van 3,28. A 
nyolcadikosok 3,71 átlaga is dicséretet 
érdemel. A felvételi eredmények után 
sem hagyták abba a rendszeres tanulást, 
hisz készültek az év végi vizsgákra. A 
legjobbak közül felső tagozaton két 
tanulónak kiváló lett az eredménye, az 
alsó tagozaton 17 gyermek ért el kitűnő 
eredményt. 
Jelentősen javult a tantervi követelmé-
nyeket nem teljesítők száma. A tavalyi 
12 tanulóval szemben 1 tanuló kapott 
elégtelen osztályzatot három vagy több 
tantárgyból.10 tanulónak nem sikerült a 
tantervi követelményeket teljesíteni 1 
vagy 2 tantárgyból a tavalyi 11 tanuló-
val szemben. 
A nyolcadikosok közül 7 tanuló nyert 
fevételt gimnáziumba, 5 fő szakközép-
iskolába, 10 fő szakiskolába.  A tanulók 
közül 3fő az Arany János tehetséggon-
dozó programmal működő középfokú 
intézménybe tanul tovább. 
Az idei tanévben a törvénymódosítás 
hatására megnőtt az igazolatlanul mu-
lasztókkal szembeni szigorítás. Rend-
szeres iskolába járásra 21 alkalommal 
küldtek ki felszólítást kollégáim. Két 
tanulónál megvonásra került az iskoláz-
tatási támogatás.  
Magatartási versenyt hirdettünk év 
elején az osztályok között. Alsó tagoza-
ton az első, felső tagozaton a 8. osztály 
lett a győztes. 

Iskolánk tanulói az alábbi versenyeken 
szerepeltek: 
Iskolánkban rendezett alsós Szivárvány 
versenyen 1.o. 11 tanuló, 2.o. 12 tanuló, 
3.o. 14 tanuló, 4.o 16 tanuló vett részt. 
A felső tagozatos márc. 15-i szavaló-
versenyen17 tanuló indult, 
3 első helyezett, 3 második és 3 harma-
dik helyezést szereztek. 
Tiszakürtön a költészetnapi kistérségi 
vers és mesemondó versenyen a 
3.osztályból 2 tanuló vett részt, a felső 
tagozatosok közül 8 tanuló versenyzett. 
Komplex tanulmányi versenyen vettek 
részt Tiszakürtön az osztályok kétszer 
5fős csapatokban. 
3.osztály csapatai  1.,3.; 4.osztály csa-
patai 1.,3. ; 5.osztály csapatai 1., 3.; 
6.osztály csapatai1., 2.; 7.osztály csapa-
tai 1., 3; a 8.osztály csapatai 1., 2. he-
lyezést értek el. 
A Tiszavárkonyban rendezett matema-
tika versenyen az 5.osztály csapata vett 
részt 4 tanulóval, 5.helyezést értek el. 
A Délibábos ég alatt megyei természet-
ismereti versenyen 5 tanuló vett részt az 
5. 6. osztályból, a 2. fordulóba jutottak. 
A Herman Ottó természettudományi 
versenyen az 5. 6. és a 7. osztályból 
minden tanuló részt vett.  A 6. osztá-
lyosok a harmadik , az 5. és 7. osztá-
lyosok a negyedik fordulóba jutottak.  
A Johnatán országos levelező verse-
nyen a 2. osztályból 2 tanuló, a 3. osz-
tályból 5 tanulő vett részt.  
Teki-toto országos matematika verse-
nyen a 2. osztályból 3 tanuló verseny-
zett.  
Az angol országos levelező versenyen a 
nyolcadik osztályosok csapata 58. he-
lyezést ért el 71,8%-os teljesítménnyel.  
A történelem országos levelező verse-
nyen a nyolcadik osztályosok csapata 
44. helyezést ért el 75,7 % -os teljesít-
ménnyel.  
E –misszió országos internetes 
versenyeny 3 tanuló vett részt, 375 
csapat közül a 88. helyezettek lettek. 
Tanulóink a sporteredményei: A kistér-
ségi Kürtkerülő duatlonon 6 tanuló vett 
részt, 1., 3., 4. helyezést értek el. 
Az Ügyesség, bátorság alsó tagozatos 
játékos sportversenyen a csapat 18 
fővel szerepelt, harmadik helyet szerez-
tek. 
A diák olimpia labdarúgás: IV. korcso-
port lány 10 fő 3.helyezett a megyei 
elődöntőben; IV. korcsoport fiú 16 fő 2. 
helyezett a megyei elődöntőben; III. 
korcsoport fiú 12 fő 3. helyezett a tisza-
zugi csoportban. 
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A ballagó 8. osztály 

Fittségi verseny Túrkevén 12 tanuló 
vett részt két második helyet szerezve.  
Foci –torna Kunszentmárton 1-2. osztá-
lyosoknak. 8 tanuló vett részt, 3. helye-
zést értek el. 
Utánpótlás csapatok kistérségi bajnok-
sága. U 7 őszi-tavaszi 5 fő 5. 4. helye-
zett; U 9 őszi-tavaszi 10 fő 5. 6. helye-
zett; U 11 őszi-tavaszi 12 fő 6. 5. he-

lyezett; U 13 őszi-tavaszi 20 fő 2. 3. 
helyezett. 
A sportversenyek a Hármas-Körös- 
Gáti futás versennyel zárultak. 20 tanu-
ló vett részt 2., 4. és két 5. helyezést 
értek el. 
Sakk eredményeinkről külön cikkben 
tájékozódhatnak. 

Köszönetemet fejezem ki a fenntartó-
nak, kollégáimnak, szülőknek és mind-
azoknak, akik pozitív hozzáállásukkal 
segítették az iskola hétköznapjait, va-
lamint az oktató-nevelő munkát.  
Jó egészséget, nagyon szép nyarat kí-
vánok minden családnak 

Turóné Guba Anna 
igazgató

 
Május és június hónap minden évben az év végi hajrá idősza-
ka iskolánkban. Témazáró dolgozatok, javítási lehetőség, 
osztályzatok zárása követi egymást. Mindezek mellett számos 
program is lázas izgalomba hozta diákjainkat, pedagógusain-
kat. 
Május elején minden osztály osztálykeretben ünnepelte az 
anyák napját. Műsorukkal megható pillanatokat szereztek 
édesanyáknak, nagymamáknak, keresztanyáknak egyaránt.  
Május 25-én országos kompetenciamérést írtak iskolánk 4. 6. 
és 8. osztályos tanulói. A mérés eredményeit majd a 2012-es 
év elején a megfelelő honlapon minden szülő személyesen 
megnézheti.  
Május 27-én a Madarak és fák napját, valamint a Gyermek-
napot egybevontan tartottuk meg iskolánkban. Kerékpárral 
kirándultunk a Boris kanyar túlpartjára, a kilátóhoz. Aka-
dályversenyen vettek részt gyermekeink, ahol ügyességi és 
elméleti feladatokat egyaránt megoldottak. A verseny után 
szabadtéri játékokat játszottak. Az ebédet a konyha helyünk-
be hozta. Rendezvényünkön a nagycsoportos óvodások is 
részt vettek.  
Június 1-jén 8. osztályosaink szóbeli vizsgán mutatták meg 
tudásukat. Mindenki próbált képességeinek megfelelően 
teljesíteni. Sajnos elégtelen osztályzatok is születtek, de az 
eredmények nagy része kimagasló teljesítményt mutatott. 
Június 3-án Kistérségi pedagógus nap volt a homoki sport-

csarnokban. Kollégáink közül itt vehette át aranydiplomáját 
Csetényi Mihály és Csetényi Mihályné. Ezúton is gratulálunk 
nekik. Június 9-én 47. alkalommal rendeztük meg, Csetényi 
Misi bácsi pártfogásában a házi matematika versenyt. Az első 
három helyezett a ballagáson és az évzárón vehette a juta-
lomkönyveket. 
Június 11-én iskolai ballagásunk ünnepélyes keretek között 
zajlott. Minden mozzanat a forgatókönyv alapján történt. 
Ebben az évben rendhagyó elemekkel is kiegészült ünnepsé-
günk. 
Ballagó diákjaink: Cselédes Dóra, Fialka Mariann, Gálik 
Máté, Gyóllai Nikolett, Györe Renáta, Halmai Vivien, Ha-
rangozó Klaudia, Krista Péter, Kovács Petra, Lingurár 
György, Makula Annabella, Mihaleczki Martin, Multyán 
Kitti, Oberna Anikó, Rostás Viktória, Szalai Gina, Szepesi 
Nikolett, Túri Bence, Váradi Beatrix, Vaszil Lajos, Velő 
Norbert, Zsákai Zsolt 
Június 15-én a tiszakürti Művelődési Házban az intézmény-
fenntartó társulás tartotta pedagógus napját. Az iskolás gye-
rekek műsorral készültek, majd egy igazán kellemes vacsora 
keretében beszélgetéssel folytatódott a késő délután. 
Június 17-én évzáróval fejezte be iskolánk a 2010-2011-es 
tanévet. Az évzárón a 2. osztály adott műsort, gratulálunk 
nekik és felkészítő tanáruknak, Deák Mónikának. Kitűnő 
tanulóink az egész iskola előtt vették át bizonyítványaikat, 

okleveleiket. Akikre büszkék 
vagyunk: 
1. osztály: Balogh Bence, Bugyi 
Zoltán, Duszka Boglárka, Mészá-
ros Borbála, Nacsa Ivett, Palotai 
Tamás, Szendrei Lili, Szíjártó 
Hajnalka. 2. osztály: Kurucz 
Károly, Laczkó Sándor, Oberna 
Dominik, Pintér Martin. 3. osz-
tály: 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. 6. 
osztály: Halmai Zsolt. 7. osztály: 
Cseh József. 8. osztály: Túri 
Bence, Velő Norbert 
Mindenkinek gratulálunk, remél-
jük jövőre szintén itt olvashatjuk 
mindenki nevét!  
A nyári szünetre mindenkinek jó 
pihenést és kellemes vakációt!  

Mészáros Mária 
tagintézmény-vezető
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Sakk eredmények 
12 versenyen szerepeltünk ebben az évben, melyből két ver-
senyt a „Tiszazug Kupa” és a „Tiszazugi Fiatalok Sakkbaj-
nokságát” iskolánkban rendeztük. 
Első helyezés 24, kettővel több; második helyezés 26, kilenc-
cel több; harmadik helyezés 26 hárommal több mint a tavalyi 
tanévben. A Megyei Sakkolimpián egyéniben két harmadik, 
két negyedik, két ötödik és két hatodik helyezést értek el a 
versenyzők. Csapatban egy második és két harmadik helye-
zéssel öregbítették iskolánk hírnevét a lelkes gyerekek. at 
tanulónk nyolc éven keresztül szorgalmasan, kitartóan ját-
szott a csapatban. Velő Norbert: 36 érem, 5 kupa, az idei 
tanév sakk vándorkupa nyertese. Cselédes Dóra: 23 érem. 
Halmai Vivien: 26 érem, Gyóllai Nikolett: 29 érem 1 kupa, 
Oberna Anikó: 31 érem 3 kupa, Szepesi Nikolett 26 érem, 1 
kupa tulajdonosa lett. Büszkeségeink összesen 171 érmet és 
10 kupát sakkoztak össze. Eredményeikhez gratulálok, és 
kívánom, hogy sakk tudásukat gyarapítsák, versenyeken való 

részvételüket tovább folytassák a középiskolában is. A csépai 
versenyekre is visszavárunk benneteket. 
Jó tapasztalatot szereztünk azzal, hogy az idei tanévben már 
az első osztályban bevezettük órarendbe beépítve a sakkokta-
tást, illetve az óvodában is lehetőséget adtunk a sakk elkezdé-
séhez. A gyerekek többsége lelkesen dolgozott, játszott, már 
versenyen is szerepelt közülük Sárközi Soma, sőt az óvodá-
sok közül Oberna Levente. 
A Tiszazug Kupa versenyünket május 21-én rendeztük. Szen-
tes, Túrkeve, Tiszakürt, Cserkeszőlő részvételével, 43 fővel. 
Első helyezést Cseh Nóra, Oberna Anikó ért el. Másodikok 
lettek Multyán Bernadett, Marsinszki Zoltán, Velő Norbert. 
Harmadik helyezést ért el Marsinszki Beáta, Kurucz Zsu-
zsanna, Halmai Vivien és Papp Dániel. 
Csapatban első helyezést értünk el Cseh Nóra, Multyán Ber-
nadett, Oberna Anikó, Borsos Norbert, Marsinszki Zoltán, 
Velő Norbert felállásban. 

A sakkozók támogatói, akiknek köszönjük a felajánlásaikat 
és személyes segítésüket: Almádi Emil vállalkozó Csépa-
Tiszaföldvár; Fialka György Polgármester; Dobai Attila vál-
lalkozó Csépa; Kómár Károly Csépa SE; Kecskés Istvánné 
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet; Dr. Nagy 

Zoltán Főnix Kecskemét; Dr. Kanyó Mária vállalkozó Sze-
ged; Palotai Zoltán, Marsinszky Zoltán, valamint a sakkozást 
segítő szülők. 

Csetényi Mihály 
sakkoktató

Kedves Ani néni! 

Most itt állok e nehéz és szomorú fel-
adat előtt, hogy búcsúbeszédet mond-
jak. Pedig én nem akarok búcsúzkodni, 
legalább is a szó legszorosabb értelmé-
ben. Mikor erre a beszédre készültem, 
ültem a számítógép előtt és fogalmam 
sem volt, hogy mit is írjak. Azt az egyet 
bizton tudtam, hogy ezt a beszédet nem 
lehet az internetről letölteni. Ültem és 
emlékeztem. Száz meg száz kép jutott 
eszembe az együtt töltött időről.  
A kis tanyasi iskola, ahol felnőttél, ahol 
nem volt könnyű az élet. Mégis a maga 
nehéz valóságával a szeretet hangjai 
csengtek szavaidból mikor meséltél 
róla. A zene órákra járásokról, a nyara-
lásokról, ahová édesapád külön lefog-
lalt vasúti kocsikban utaztatott bennete-
ket. Majd a középiskolás évek után az 

első munkahelyed a 
Nagyrévi iskola, 
ahol a tanítványaid 
az ablakon keresztül 

teledobálták 
virággal a kis 
szobát, ahol 
laktatok. Kell ennél 
nagyobb elismerés 
egy tanítónak? No 
nem is lehetett meg-
sérteni a nagyrévi 
iskolát sem társulá-
son belül sem 
társuláson kívül. A 
szíved csücskébe 
zártad őket, amire 
én személy szerint 

mindig féltékeny voltam.  
38 évvel ezelőtt kerültél Csépára. Lel-
kesen, teli tervekkel. Joggal kérdezi 
bárki, hogy honnan tudom, hiszen én 
még nem is éltem ekkor. Nem, de biz-
tos vagyok benne, hiszen a lelkesedé-
sed, a hited, a milliónyi terv a nyugdíj 
közeledtével sem fogyott. A mai napra 
is alig tudtunk szervezkedni, mert még 
a szabadságod alatt is bejártál, hogy 
segíts az év végi munkában. Számtalan 
dolog kapcsolódik a nevedhez ebben az 
iskolában. A plafonba szerelt virágtar-
tók, a ballagásra kirakható évszámok, a 
képkeretek, a lambéria galéria, a Balla-
gás egy régi szép szokás kezdetű dal és 
még sok számos olyan dolog, melyről 
Te jutsz az eszünkbe. Az iskola minden 
szegletét magadénak érezted, felelős-

séggel voltál iránta. Az intézményre és 
benne a diákokra, gyerekekre egyaránt 
vonatkozik ez. Ha kellett boltba indulva 
lopva is benéztél a szünetekben, hogy 
megnézd rendben mennek-e a dolgok. 
Sokáig voltál vezetője is iskolánknak. 
Mint intézményvezető sugárzott belő-
led az emberség, a türelem, a határozott 
elképzelés, de e mellett az alkalmazko-
dás, megértés. Bárki fordulhatott hoz-
zád gondjaival, problémáival, segítettél 
azokat megoldani. Gazdája voltál min-
den rád bízott feladatnak, kezed alatt 
dolgozónak, diáknak, munkatársnak. S 
mint a jó gazda, tudtad, hogy a Te fele-
lősséged az intézmény sorsa. Mindig 
szem előtt tartottad, hogy a kezed alatt 
dolgozók tudják mit miért csinálnak 
Antoine de Saint-Exupéry szavaival 
szólva: „Ha hajót akarsz építeni, ne 
azzal kezd, hogy a munkásokkal fát 
gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöt-
tük a szerszámokat, és rámutatsz a 
tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel 
bennük az olthatatlan vágyat a végtelen 
tenger iránt.” 
Nem csak mint tagintézmény-vezető, 
de mint volt tanítvány is szeretnék 
elbúcsúzni a mai napon. Az a tanítvány, 
akinek Fejesné tanár néni tanította a 
rajzot. A maga türelmével, precízségé-
vel, gondoskodásával körülölelt ben-
nünket. És innen kezdve, hasonló nyel-
vet beszélek a többi tanítványoddal, 
legyen az idősebb, vagy fiatalabb ná-
lam. Mert mindenkinek tudnia kell mit 
jelent a foltszerű elrendezés, hogy a 
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nagyobb növényeket hátrébb ültetem, a 
kisebbeket előre, hogy a képet keretezni 
szoktuk, szigorúan és hogy többet mu-
tat a rajz, ha be van keretezve. A rajz 
szakkörök hangulata, ahol a munkálko-
dás mellett az élet számos problémája is 
szóba került. A háztartási fakultáció, 
ahová igen nehéz volt bekerülni a szá-
mos jelentkező közül, a versenyekre 
felkészülés mind mind olyan nyomok a 
tanítványokban, melyek egy életre 
bevésődtek emlékeikbe. Olyan emberi 
tartást kaptunk tőled, olyan stílust amit 
szavakkal talán nem is lehet kifejezni, 
csupán érezni lehet. 
Mikor az ég csak szürkét játszott/ Te 
gyujtottál világot/ És árnyaltál színeket 
az égre/ Nyitottál kaput a tisztességre/ 
Megtöltötted szívvel a zsebem/ Napok-
ban innen költekezem/ És ha karcot ejt 
a szó van rá ige/ S tapaszként ragasz-
tom a sebem szélére/ És amit elém 
őszintén tudtál tenni/ Merni őszintének 
lenni/ Meglátni az értéket/ Tartani a 
mértéket/ Megragadni minden ember-

ben/ Az emberséget/ És merni hangozni 
a véleményünk/ És vállalni azt is amitől 
félünk/ És megtanítottál magamat is 
tisztelni/ Magamban is az embert ész-
revenni/ Köszönöm Neked a Tanár-
nőmnek/ Az eszközt mi belőlem nőhet/ 
És tükrömbe nézve víztiszta vagyok/ 
Mint a hegyekben a titkos zubogó pata-
kok. (Keszthelyi Mangó Gabriella) 
És végül nem csak mint vezető, tanít-
vány de mint barát is búcsúzom, habár 
ez a nyugdíjba vonulásoddal remélem 
nem változik. Köszönöm, hogy az évek 
nem változtatták meg barátságunkat. 
Hogy nem csak dicséretekkel teli üres 
szavakat kapok tőled, de bizony az 
elmarasztalásokat is keményen a fejem-
re olvasod. Büszke vagyok arra, hogy a 
barátod lehetek. 
Minél közelebb kerültél a mai naphoz, 
egyre jobban láttam rajtad, hogy érzed, 
miden egyes nap elszakaszt egy szálat 
ebből a rendkívül erős kötelékből, mely 
az iskolához köt. Ma még nem érezzük 
az elszakadást, hiszen naponta találko-

zunk, beszélgetünk. Furcsa lesz viszont 
a szeptember, amikor már hiába várjuk 
Ani néni cipőjének kopogását a folyo-
són, amikor nem lesz, aki a barna ollót 
kölcsönadja, és a hosszú évek alatt 
összegyűjtött kulcscsomót sem kapja 
meg senki. Egy színnel, no nem fényes-
sel, hanem mattal kevesebb lesz a tan-
testület.  
Kívánom, hogy a nyugdíjas éveid bé-
kében, szeretetben teljenek. Gyere 
vissza közénk, amikor csak időd enge-
di, vagy hiányzunk! Remélem, a követ-
kező sorokat igazaknak érzed magadra. 
„Ajándék volt minden perc és óra/ S ez 
úgy illik, hogy megköszönjem én./ Hát 
ezért jöttünk most találkozóra/ Emléke-
im üljetek köré/ Én nem emlékszem 
rosszra, csak a jóra/ Csak arra ami 
sikerült nekem/ Ajándék volt minden 
perc és óra/ Ajándék az egész életem.” 

Mészáros Mária 
tagintézmény-vezető

 
ÓVODAI HÍREK 

Egy év munkáját röviden összefoglalni nagyon nehéz, azért 
mégis megpróbálom: A nevelési évet jól felkészülten, tiszta, 
ápolt környezetben kezdtük meg. A nyár folyamán megtör-
tént óvodánkban a legszükségesebb tisztasági meszelés. Az 
udvaron a hinták ülőkéjét a biztonsági előírásoknak megfele-
lően lecseréltük. 
A csoportszobák megújultak, mi pedig felkészültünk az új 
gyermekek fogadására, a beszoktatás szép és izgalmas felada-
tára. 
Óvodánk a jól bevált, a szülőkkel előre megbeszélt, egyezte-
tett, folyamatos beszoktatás szerint végezte a munkáját. 
Törekedtünk: 1. A családokkal való szoros együttműködésre, 
a bensőséges kapcsolat kialakítására, megtartására, ennek 
bizonysága, hogy több közös rendezvényt szerveztünk a 
szülőkkel, de igyekeznünk kell, hogy meg tudjuk győzni 
őket, hogy minél többen vegyenek részt rajtuk. Nagyon örül-
tünk a jól sikerült gyermeknapnak, a közös főzésnek, az 
együtt játszás közösen átélt izgalmának, a gyönyörű agyagból 
készült alkotásoknak. 2. Az érzelmi nevelésre, az értékőrzés-
re, a szülőkkel való bölcs kompromisszum megőrzésére, itt 
az anyák napi ünnepség mellett kiemelném a márc. 15.-i 
ünnepségeinket, valamint a farsangi rendezvényt. 3. A kultu-
rális és civilizációs értékek illetve normák átadására. 
Nevelőgárdánkat jellemzi: 1. Egységes nevelési elveket valló, 
egy közös célért küzdő, innovációra fogékony csapat igénye 
van a folyamatos továbbfejlődésre. 2. Nevelőmunkánk tiszte-
letben tartja a gyermeki személyiséget, a gyermekek meg 
nem ismétlődő egyediségét. 3. Prioritást élvez továbbra is a 
játék, az olyan óvodai légkör, napirend szervezése, mely a 
lehető legjobban biztosítja a gyermekek pszichoszomatikus 
és interperszonális kapcsolatainak egészséges fejlődését. 
Sikernek írom, hogy a szülői kérdőívek értékelésében a csa-
ládok elégedettségüket fejezték ki: nevelőmunkánkról; az 
alkalmazott nevelési módszerekről; az óvoda külső-belső 

környezetéről; az itt dolgozó felnőttek szakmai felkészültsé-
géről, személyiségéről. 
Szakmai fejlődésünk érdekében ebben az évben a gyermekek 
fejlődését szolgáló mozgáskotta, valamint a cigány kisebb-
séghez tartozó, és a nehezebben kezelhető gyermekek haté-
konyabb fejlesztéséhez a kedves ház, a halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyerekek megsegítéséhez módszertani tovább-
képzéseken vettünk részt. 
Az országos esztétikai tanácskozáson segítséget kaptunk 
ahhoz, hogyan ismerhetjük fel a tehetségígéreteket, és mi-
képpen segíthetjük őket fejlődésükben. 
Jánoshidán-ahol szintén sok halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerekekkel foglalkoznak- két alkalommal mind a hat óvónő 
szakmai-gyakorlati hospitáláson, (továbbképzésen) vett részt. 
Május 31-én óvodánk az Oktador Szakmai Szolgáltató felkér-
te szakmai műhelymunka keretében óvodánkban folyó integ-
rációs fejlesztő munkánk bemutatására. Munkánkat eredmé-
nyesnek ítélte és gratuláltak testületünknek. 
Hagyományinkhoz híven a szülők és az integrációs pályázat 
segítségével még meg tudjuk rendezni az egészségnevelési 
hetünket, a tiszakürti óvodásokkal és az iskolásokkal együtt, 
az adventi nyíltnapunkat, kézművesnapot. 
A törvényi változásnak megfelelően átdolgoztuk a nevelési 
programunkat. 
Sikernek mondhatjuk, hogy a nehéz körülmények ellenére, 
van olyan munkatársunk, akinek van olyan ismerőse, aki igen 
nagy anyagi segítséget nyújtott a nagycsoportosoknak, tél-
apókor, és a Szegedi kiránduláskor. Köszönjük az ügyvéd 
úrnak, és Réti Bernadettnek, a közben járást óvodásaink javá-
ra.  
Az óvoda működési feltételei: 
Intézményünk 83 férőhellyel, három csoporttal működik. 
Ebben az évben októberi létszámunk 77 fő, a tavalyi 90 fővel 
szemben. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szá-
ma megemelkedett, jelenleg 47 fő, a cigány kisebbséghez 
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tartozók száma 51 fő. Sajnos minden évben csökken azoknak 
a száma, akik térítési díjat tudnak fizetni. 
A 2011/2012 évre 17 új kis gyermek iratkozott be, így előre-
láthatóan 73 gyermek fog óvodába járni. 
Iskolába menő gyermekek száma: 20 fő. Speciális foglalko-
zást igénylő gyermekek száma: a) Logopédiai ellátást igénylő 
gyermekek száma: 12 fő, b) beszédfejlesztő pedagógiai ellá-
tást igénylő gyermekek száma: 15 fő, c) SNI nevelési igényű 
gyermekek száma: 3 fő, melyhez a szakembert külön szerző-
déssel biztosítottuk. 
Óvodánk beszédfejlesztő pedagógusa Sprokkné Farkas Mari-
anna, a gyógypedagógiai, logopédiai ellátást Majzikné Sári 
Aranka végzi, Galla Katalin beszédfejlesztő pedagógussal 
együtt a tiszaföldvári Nevelési Tanácsadó segítségével, vala-
mint az iskolából Bálint Erzsébet gyógypedagógus fejleszti a 
Tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság véleménye 
alapján rászoruló gyerekeket. 
Gyermek létszám alakulása az elmúlt négy évben: 2006/2007 
83 fő; 2007/2008 80 fő; 2008/2009 82 fő; 2009/2010 90 fő; 
2010/2011 77 fő; 2011/2012 73 fő. 
Sajnos a csökkenő állami normatíva, és gyermeklétszám 
miatt úgy érezzük, nehéz lesz az oktató-nevelő munkánk 
színvonalát megtartani. 
Étkezés: 
Az óvoda étkeztetése az Önkormányzat konyhájáról 
történik, az óvodás korú gyerekeknél sokszor tudtunk 
egyeztetni az étkezéssel kapcsolatosan, így részben fel 
tudtuk vállalni a speciális diétát igénylő gyermekek 
ellátását is. Az étel mennyisége, minősége megfelelő. 
Önkormányzatunk anyagi nehézsége miatt nem tudta 
vállalni, hogy a kormány által étkezésre küldött norma-
tívát kiegészítse, így márciustól nem tudtunk uzsonnát 
biztosítani. Köszönjük a szülők segítségét, hogy gyü-
mölccsel, keksszel, aprósüteménnyel, egyéb adománya-
ikkal lehetővé tették, hogy ébredés után pár falatot 
tudjanak enni a gyerekek. 
Tárgyi feltételek: 
A csoportszobák berendezése, bútorzata- az óvónői 
ötletességnek, leleményességnek, és az integrációs 
pályázat összegéből esztétikus, dekoratív, jól szolgálja 
a gyermeki tevékenységeket. 
Mindent megteszünk, hogy az eltérő szociokulturális helyzetű 
családok gyermekeit megfelelő külső és belső környezetben 
fogadjuk. 
Sajnos, költségvetésünk a béreken felül az üzemeltetésre is 
szűkösen elég.  
Természetesen, mint minden évben most is sor került a helyi 
nevelési programunk eredményes működéséhez szükséges 
eszközök, játékeszközök pótlására. Ebben a legnagyobb se-
gítséget jelenti, hogy harmadik éve veszünk részt az óvodai 
integrációs programban és az anyagi lehetőségeink ezzel 
jelentősen javultak. 

Fejlesztéseink a tárgyidőszakban: mozgásfejlesztő eszközö-
ket, a biztonságos közlekedést tanító eszközöket értelmi , 
logikai képességet fejlesztő játékokat, valamint vizuális ké-
pességeket fejlesztő eszközöket vásároltunk. Ez pályázat tette 
lehetővé, hogy bábelőadást, különböző nyílt napot, egészség-
nevelési programokat, kirándulást, úszásoktatást szervezzünk. 
továbbképzésekre, a tárgyi eszközeink fejlesztésére, a gyere-
kek megajándékozására, kulturális és sport rendezvényeken 
való részvételre, családi programokra, különböző projektekre.  
A fenntartó önkormányzattal való kapcsolatunk zökkenőmen-
tesnek mondható. Biztosítja a működéshez szükséges feltéte-
leket,- miközben figyelemmel kíséri tevékenységünket. A 
nagyon szoros költségvetéssel igyekszünk minél gondosab-
ban, takarékosabban gazdálkodni. Kisebb karbantartási mun-
kákat tudunk elvégezni. 
A nehézségek ellenére a gyerekek több rajzpályázaton is 
sikerrel szerepeltek. Kiemelkednek a nagycsoportosok. 
Óvoda-iskola átmenet könnyítésére szervezzük közös nevelő-
testületi értekezleteinket, megbeszéljük eredményeinket, 
hiányosságainkat. Látogatjuk az iskolások, illetve ők látogat-
ják a rendezvényeinket a gyerekekkel együtt. A tanító néni 
több héten keresztül látogatja a gyerekeket, ismerkedik-, 
beszélget-, játszik velük. Bekapcsolódik a foglalkozásokba, 

mesét mond a 
gyerekeknek, órákon, 
környezeti sétákon, 

gyermeknapi 
rendezvényen, 

kézműves napon vesz 
részt. A nyolcadikosok 
eljönnek az elsősökért 
az óvodába, és elkísérik 
őket az ünnepélyes 
tanévnyitóra. Úgy 
érezzük, kezd 
elmozdulni, és 
tartalmában erősödni az 
óvoda-iskola kapcso-
lata. 
Örömmel mondom el, 

hogy a Kistérségi Pedagógus napon, Hérán Imréné, Erzsike 
daduska nénit több éve kimagasló, példaértékű munkavégzé-
séért kitüntetésben részesítettük. Szívből gratulálunk, további 
munkájához sok sikert kívánunk.  
Egy igen tartalmas, sok élménnyel, sikerrel, olykor kudarccal 
telt év áll mögöttünk. Bízunk abban, hogy a nyári pihenésben 
mindenkinek sikerül feltöltődnie. Kívánom, hogy ez sikerül-
jön. 

Szelei Ferencné 
óvodavezető

 
 
 
 
 
 
 
 

Itt a kánikula 
Figyeljünk a folyadékpótlásra! 
A hőség hatására erőteljesebben izzadunk, folyadékot és ásványi anyagokat is veszít a szervezetünk, amit feltétlenül pótol-
nunk kell. A kisgyermekeknél és az időseknél fokozottan kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadékfelvételre (ez nagy 
melegben akár napi 3 liter is lehet). A napi szükségletet fedezhetjük kefir, joghurt, gyümölcsleves, ivóvíz, különböző ás-
ványvizek, natúr gyümölcslevek, gyümölcstea vagy paradicsom ivólé fogyasztásával. Jelentős a víztartalma a friss zöldsé-
geknek és gyümölcsöknek is.  
A jégbe hűtött italok csak rövid ideig tartó felüdülést hoznak, mert hatásukra a szervezet automatikusan hőt termel, ami 
szintén erőteljes izzadást okoz, így utána még melegebbnek érezzük a levegőt. A folyadékok hőmérséklete ne legyen nagyon 
hideg. A sötétre főzött tea szintén nem alkalmas a folyadékpótlásra, csakúgy, mint a magas koffeintartalmú kólafélék, ener-
giaitalok, a túlzott kávéfogyasztás, a cukrozott üdítők és a tömény alkoholos italok. 
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FALUNAP 2011. július 2. 
FALUNAPI SAKKVERSENY 

2011. június 25. (Tanár bácsi kérésére 1 héttel korábban.) 
A Falunapi sakkversenyt immár ötödik alkalommal rendeztük 
meg. A megszokott, jó hangulatban zajlott. Segítette az 
ismerkedést, a sakkozást szerető fiatalabb és idősebb 
korosztály között. 
Az emlékek felelevenedtek, és történetek hangzottak el egy-
egy versenyről, az utazás élményeiről és a sakktáborok 
hangulatát sem feledte el senki.  
A felnőtt sakkozók buzdították a fiatalokat, dicsérték jó 
lépéseiket. Az összetartozás érzése ez. A sakkosok „csépai 
társadalma”. Csetényi Mihály tanár Úr teremtette meg a sakk 
szeretetét, a győzelem élményét a gyermekekben. Sokan 
most, felnőtt korunkban a saját gyermekeinknek adjuk át. 
Nemzedékek találkoznak egy sakktábla mellett, a „titkot”, az 
első susztermatt adásának élményét köszönjük! Találkozunk 
jövőre is! 
Eredmények: 
Felnőtt nők: 1. Kiss Edina, 2. Molnár Nikolett, 3. Cselédes 
Lilla. 
Felnőtt férfiak: 1. Zarnócz Sándor, 2. Hajdú Gyula, 3. Cseh 
András. 
Ifjúsági nők: 1. Szepesi Nikolett, 2. Halmai Vivien, 3. 
Cselédes Dóra 
Ifjúsági férfiak: 1. Szvoboda Krisztián, 2. Makula György, 3. 
Pillár Balázs és Török Ádám. 
Iskolások: 
IV. korcsoport: 1. Velő Norbert, 2. Cseh József, 3. Szepesi 
Sándor 
III. korcsoport lányok: 1. Cseh Nóra, 2. Multyán Bernadett, 
3. Kurucz Zsuzsanna 
III. korcsoport fiúk: 1. Pillár Richárd, 2. Marsinszki Zoltán, 
3. Papp Dániel 
II. korcsoport lányok: 1. Marsinszki Beáta, 2. Póllik-Bodó 
Karolina 
II. korcsoport fiúk: 1. Laczkó Sándor, 2. Tóth Martin, 3. 
Sárközi Soma 

Csetényi Mihály 
 

Délelőtt a sportegyesület szervezésében került sor a kispályás 
labdarúgó tornára. A torna eredménye: I. helyezett: Csépa 
Felnőtt 10 pont csv. Talmácsi Béla, II. helyezett: Nőfalók 7 
pont csv. Sánta Szabolcs, III. helyezett: Jakab Család 6 pont 
csv. Jakab András , IV. helyezett: Kékfrankos 5 pont csv. 
Sajó István, V. helyezett: Ifjúság 0 pont csv. Barta Sándor. 
Torna legjobb játékosa: Talmácsi Béla. Torna legjobb 
kapusa: Gácsi Tibor. Torna legeredményesebb játékosa: 
Óberna Gábor 6 gól. A mérkőzéseket Varjasi Ferenc vezette.  
A torna titkári teendőit Matyi Ferencné látta el. Az immár 
hagyományossá váló Falunapi, Csépa Serdülő és a Szentesi 
Vízmű Serdülő labdarugói ismét megmérkőztek egymással. 
A csépai fiatalok visszavágtak a tavalyi csúfos vereségért. 6:3 
győzelmükhöz csak, gratulálni lehet. Köszönet a mérkőzést 
szervező Lantos József nagyapának és Velő Lászlóné 
nagymamának a fiúknak főzött gulyásért.  
Főzőverseny eredménye: 
Leves kategória: I. helyezett: Horgász Egyesület csapata, 
Menü: Halászlé, II. helyezett: Mosoly Klub csapata, menü: 
Marha gulyás. Pörkölt kategória: I. helyezett: Csépáért 
Alapítvány csapata, II. helyezett: Csépa SE csapata, III. 
helyezett: Kisebbségi Önk. Csapata, IV. helyezett: 
Polgárőrség csapata. Bíráló Bizottság tagjai: Zarnócz 
Lászlóné főszakács, Maródiné Erdősi Katalin konyha vezető, 
Kacsinta János vőfély 
A csapatok tagjainak, a segítőknek, a konyha dolgozóinak, a 
zsűri tagjainak köszönjük önzetlen segítségét.  
A csapatok tagjai: Horgászegyesület: Király Zoltán, 
Mészáros Dezső. Mosoly Klub: Velő Lászlóné. Csépáért 
Alapítvány: Gólya András, Horváth László. Sportegyesület: 
Gálik János, Szelei József. Kisebbségi Önk.: Putyus. 
Polgárőrség: Györke Zsuzsanna, Veres Árpád. 

Sajó István 
szervező 

 
Szintén délelőtt a versenypályán 30 fő részvételével Alapítók 
Kupája Horgászverseny zajlott; melynek eredménye: 1. 
Kinizsi HE, Csépa, 2. Martfű FC HE, 3. KO.BE.GO.BA, 
Csépa. A jó hangulatnak az eső vetett véget. 
 

A délutáni programok az ugrálóvár, 
óriás csúszda és a trambulin 
birtokbavételével kezdődtek. 6 órán 
keresztül ingyen mozoghattak a 
gyermekek, és tették ezt teljes 
erőbedobással. (Gondolom, este a 
szülőknek nem kellett könyörögniük az 
alvásért.) Szintén a gyermekek 
szórakoztatására szerveztük az arcfestő 
óvó néniket, akik „futószalagon” 
gyártották a szebbnél szebb 
motívumokat a kicsik arcára. Még 
túlóráztak is, mert nem volt szívük 6 
órakor felállni, és kifestetlenül hagyni a 
kicsi arcokat. A mézeskalács díszítéssel 
is a kisebbeknek szerettünk volna 
kedveskedni, de ez nem sikerült valami 
jól: nem volt rá nagy igény. 
A felnőtteknek szánt programok 
műfajilag széles skálán mozogtak. Ezt 
még azok sem cáfolhatják meg, akiknek 
„nem volt elég színvonalas” a falunap, 

vagy annak egy-egy részlete. A 
„színvonalat” keresőknek szeretném 
elmondani, hogy a rendelkezésre álló 
összegből kihoztuk a legtöbbet, amit 
lehetett; s minden szereplővel reális 
áron kötöttünk megállapodást. Csépai 
„sztárjaink” Bódi Reni és Tápai Tamás 
jelentős kedvezménnyel vállalták el 
fellépéseiket, amit ezúton is 
mindkettejüknek köszönünk. 
A kiállításoknak a hagyományokhoz 
híven az idén is a Vackor Művészeti 
Óvoda adott otthont. 15 órakor Szelei 
Ferencné tagintézmény-vezető tartott 
rövid megnyitót. 
Köszönjük Erzsikének és az intézmény 
valamennyi munkatársának, hogy évek 
óta méltó helyet biztosítanak a 
falunapon rendezett kiállításokhoz, és a 
látogatók rendelkezésére bocsátják az 
ovi-múzeum állandó kiállítását, a saját 
időszaki kiállításukat is; a szép 

esztétikus csoportszobák tárgyai, a 
folyosón lévő gyermekmunkák, képek, 
fotók maguk is tekinthetők egy-egy 
kiállításnak, melyek láttán településünk 
jó hírét vihetik a látogatók. 
Az idei falunapon az alábbi 
kiállításokkal találkozhattak az 
érdeklődők: 
Szamecz Béla kunszentmártoni 
festőművész képeivel már a korábbi 
falunapokon is találkozhattunk a 
Művelődési Házban. Az idén ismét 
megtisztelte a csépaiakat, és a 
festményeiből elhozott hozzánk egy 
válogatást. A látogatók közül sokan 
már ismerősként üdvözölték, de aki 
először látta tájképeit, azt is magukkal 
ragadták a szép festmények. 
Gyüre István csépai származású 
csongrádi gyűjtő több száz plüss 
állatkát és szebbnél-szebb 
porcelánbabát hozott el hozzánk, a 
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nézelődők- elsősorban a gyerekek nagy 
örömére; - de korántsem a teljes 
anyagot, hisz elmondása szerint ennek 
még a többszörösét hagyta otthon. - 
 A legnagyobb érdeklődést azonban a 
kicsik között az élő papagájok és 
pintyek váltották ki. Volt olyan kisfiú, 
aki a kiállítás kezdetétől a végéig 
megbűvölten állt a papagájok kalitkái 
előtt - és amikor éppen nem volt 
konkurencia - a vállán tartotta a szelíd, 
beszélő Nagy Sándor- papagájt.  
A Kecskeméti Gyenes Kertészet 
virágait, palántáit az idén is 
megcsodálhattuk és meg is 
vásárolhattuk. 
A viharos időjárás és egy másik 
kiállítás időpontjának egybeesése miatt 
a tavaly látott muskátli és leander 
csodákban, vegyes kompozíciójú 
dísztálakban nem tudtunk 
gyönyörködni, de reméljük jövőre ez is 
sikerül. 
Az óvoda művészeti jellegéből adódó 
időszaki kiállítását az ovi-galériában 
tekinthettük meg: ami Czinege Edit 
lakitelki keramikusnő szobrocskáit 
mutatta be. Itt kaptak helyet a 
cserkeszőlői kosárfonó használati 
tárgyai, eszközei is. 
Szeretnénk jövőre is hasonló sokszínű, 
színvonalas kiállítást rendezni! 
A színpadon 4 órától kezdődött a 
pörgés. Valóban pörögtek az 
események, nem volt holtidő; a 
kiíráshoz képest minden műsor időben 
indult. A délelőtti horgász-, futball- és 
főzőverseny díjainak kiosztása után a 
No Pie Band lépett színpadra, és egy 
rendkívüli (a mi kedvünkért lágyított) 
rock egyveleget produkált. Utánuk 
mintegy ellenpólusként lírai dalok 
következtek a martfűi Obsidian 
együttes jóvoltából. Majd egy kis időre 
megszakadt a színpadi programok sora, 
hiszen Tápai Tomi ott nem fért el. 
Ahogyan már az elmúlt években 
megszokhattuk: egy látványos, 
izgalmas, színvonalas motoros show-t 
láthattunk Nicolas Cage dublőrjétől. 
Köszi mindent Tomi! 
Fél hétkor a Mosoly Klub énekkara 
(ügyes műfaj-párosítással) egy 
népdalokkal átszőtt humoros népmesét 
adott elő. (Én már sokszor láttam, de 
még mindig tudok rajta nevetni!) 
Lelkesedésük példaértékű, méltán 
kapták meg tavaly „Csépa Községért” 
elismerő címet társadalmi munka 
kategóriában. 
Ezután a „Szép otthon, példás porta” 
kitüntetéseket adta át polgármester úr 
falunk 5 családjának. Megérdemlik, 
hogy itt is szerepeljen a nevük: Böjti 

Gábor, Farkas Mihályné, Hérán Imre, 
Kovács Sándor, Magó Lászlóné. 
Gratulálunk Nekik! 
Egy kis próza után újra zengett a dal. 
Bódi Renáta és párja, Kránicz Richárd 
operett műsort adott elő. Renáta falunk 
szülötte, aki tehetségét kamatoztatva, 
hangját képezve előadóművészi pályára 
lépett. Produkcióját figyelve, azt 
hiszem, mindannyian egyetértünk 
abban, hogy „sokra fogja még vinni”; 
legyünk büszkék rá! 
Időrendben a következők a szentesi 
Szilver táncstúdió versenytáncosai 
voltak latin-amerikai táncokkal. 
Látványos ruháikban művészi táncaik 
méltán népszerűek. Lehet utánuk 
csinálni! 
Fél kilenckor következett 
sztárvendégünk, sokak kedvence, 
Tolvai Renáta. Én személy szerint nem 
díjazom a közönség által piedesztálra 
emelt celebekeket, de nem az én 
ízlésemet kell kielégíteni. A 
hangosítással kapcsolatban szeretném 
elmondani, hogy nem Szóró Ákos volt 
a keverőpultnál, hanem a Renáta 
segédje. Sokan kifogásolták ugyanis, 
hogy nem volt jól hallható távolabbról, 
egy-két gikszer is becsúszott, erről nem 
mi tehetünk. Erős rábeszélésre, egy kis 
segítséggel végül is nagy kegyesen 
osztott autogramot. Ehhez „testőröket” 
kért, akik a kordonon kívül távol tartják 
tőle az extázisban lévő tömeget. Ezt 
néhány fiú segítségével sikerült 
megoldanunk; akiknek ezúton is 
köszönöm munkájukat. 
Előző évek tapasztalatából kiderült 
számomra, hogy a hastánc kortól, 
nemtől függetlenül nagyon sok 
embernek tetszik, ezért újra 
bátorkodtam meghívni a Kelet Lányait. 
Szép ruhájukban erotikus mozgásukkal 
sokunkat elbűvölnek. El kell 
mondanom, hogy ők is szívesen jönnek 
Csépára, az idén a mi kedvünkért 
lemondták szanki bemutatójukat. Éva, a 
vezetőjük azt mondta, hogy ha 
választani kell Csépa és Szank között, 
Csépát választja. 
Bódi Renáta és Kránicz Richárd 
második blokkjában sláger és musical 
dalokat hallhattunk. Fülbemászó 
dallamok szép énekhanggal, kell ennél 
több? (Egy kis helyreigazítás: a 
plakáton felcseréltem a két blokkot, 
19:20-ra írtam a slágereket, 21:30-ra az 
operettet. Ha valakinek ezzel 
kellemetlenséget okoztam, elnézést 
kérek érte!) 
Este tízkor tűzijáték zárta a bemutatók 
sorát. A látványt nem kell ecsetelnem, 
egyszerűen szédületes volt. Annál is 

inkább, hogy olyan sokáig kellett 
felfelé nézni, hogy beleszédült az 
ember. 
Sokat gondolkodtunk, hogy kell-e disco 
a végére. No nem azért, hogy ne 
tudjanak az emberek táncolni, hanem 
azért, mert az előző években ilyenkor 
történt a legtöbb rendbontás, vita, 
veszekedés. Ez mondjuk evidens is, 
hiszen az elfogyasztott alkohol 
mennyiségével egyenes arányban nő a 
hangulat. Ez rendben is lenne, ha az 
emberek tudnának kulturáltan 
szórakozni, csak sajnos, a csépaiak már 
előző falunapokon bizonyították, hogy 
ez nem mindig sikerül nekik. Ezért egy 
köztes megoldásban maradtunk, 
nevezetesen, hogy legyen is disco, meg 
nem is. 22:30-01:00 óra közé írtuk ki a 
szórakozás ezen formáját. Itt történt egy 
„kis” nézeteltérés a szórakozók és 
szervezők között: 1 órakor nem akarták 
abbahagyni a táncot. Sajnálom, hogy 
észérvekkel nem sikerült hatnom az 
ittas emberekre, és erőszakkal kellett 
véget vetnem a disconak! Ha már 
kijózanodva elolvassák e sorokat, még 
egyszer közlöm, hogy hajnali 1 óráig 
volt engedélyünk a szabadtéri 
rendezvényre, és én mindenáron ehhez 
tartottam magamat. 
Nos, ennyi az idei falunap krónikája. 
Remélem, hogy sokan jól érezték 
magukat, és találtak legalább egy 
programot, ami tetszett nekik! A 
rendezvényhez szükséges pénzt Csépa 
Község Önkormányzatának 
köszönhetjük, és én köszönöm is, 
hiszen ebben a szűkös anyagi 
helyzetben is sikerült elkülöníteniük 
egy szép összeget lakóink 
szórakozására! 
Végezetül szeretném megköszönni 
azoknak az emberek a munkáját, akik 
ingyen, önzetlenül segítettek. 
Alpolgármester asszony sajnálatos 
megbetegedése miatt szombaton reggel 
kellett segítőket toboroznom, és akiket 
hívtam, azokban nem csalódtam. 
Köszönöm Bíró Józsefnek és Sajó 
Juditnak, hogy számíthattam rájuk! 
Továbbá köszönöm Kaszanyi 
Lászlónak egész napos háttérmunkáját, 
nélküle semmi nem ment volna 
gördülékenyen! És végül, de nem 
utolsó sorban köszönöm Dobákné Deák 
Évának az oviban a helytállást, és hogy 
ő is a rendezvény végéig kitartott 
mellettem! 

Zarnócz Pálné 
szervező
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Elismerés a falunapról…  

1949 augusztusától élek ebben a 
faluban. Több mint 60 éve élek itt, 
szeretek itt lakni, és a falu lakóinak 
köszönöm, hogy akkor elfogadtak és 
befogadtak. Akkor még csak a vásárok 
és a Jakab napi búcsú jelentették az 
eseményt, hiszen még rádió sem volt 
minden háznál. Büszke voltam rá, hogy 
én egy olyan faluban élek, ahol vásár 
és búcsú is van, nem úgy, mint az én 
szülőfalumban, Tiszasason. Most már 
arra vagyok büszke, hogy 
lakóhelyemen, Csépán ilyen 
színvonalas falunap is van. Az idei 
falunap (is) sok-sok programmal, 
színes műsorokkal, érdekes 
kiállításokkal, remek fellépőkkel igazi 
élmény volt számomra, és mások 
számára is; amit bizonyít az, hogy a 
környező falvakból is jöttek a nézők 
szép számban, mint minden évben. 
A sikeres falunap megrendezéséért 
köszönetet mondok Fialka György 
Polgármester Úrnak, a Képviselő-
testületnek; és végül a szervezőknek is 
elismerésemet fejezem ki fáradságos 
munkájukért. 
Minden egyes fellépőnek, résztvevőnek 
köszönöm, hogy szórakoztattak 
bennünket, akikből kettőt külön ki is 
szeretnék emelni. Az egyik a Mosoly 
Klub énekkara –ennek a klubnak tagja 
vagyok én is-, akiknek tudom, mennyi 
munkája fekszik ebben az előadásban. 
A másik unokám, Tápai Tamás, akinek 
a tehetségére nagyon büszke vagyok. 
Remélem, hogy sokan osztják 
véleményemet, és elismerik, hogy 
milyen jó volt ez a falunap! 

Tisztelettel: Dávid Györgyné 
 
„A szegény ember bőrpuskája” 
Május 21-én, szombaton Tájelőadás 
keretében Sebestyén István bukovinai 
székely származású népművész 
látogatott el a csépai művelődési házba. 
Anekdotákat, pajzán történeteket adott 
elő sajátos stílusban. Jó humora, 
előadókészsége, ízes beszéde 
mindenkit magával ragadott. Kb. 60 fő 
volt kíváncsi az egész faluból erre a 
műsorra. A belépés ingyenes volt, erről 
a Csépai Naplóból időben értesülhettek 
a kedves Olvasók. 
A művész úr az előadást követően még 
egy baráti beszélgetésre maradt, majd 
Papp Erzsébet, kántor vezetésével 
megtekintette katolikus templomunkat. 
Községünk turisztikai szállásán - az 
önkormányzat vendégeként - töltötte az 
éjszakát, és csak másnap utazott el. 

Zarnócz Pálné 
műv.ház vez. 

SPORTHÍREK 
 

Megyei 1. osztály (felnőtt) labdarúgás végeredmények 
H. Csapat neve Mcs Gy D V Gól +/- Pont Megj 
1. Nagyiváni KSE  30 23 5 2 83:38 45 74  
2. Veteriner – Túrkeve 30 18 6 6 68:31 37 60  
3. Csépa SE 30 16 6 8 59:47 12 54  
4. Törökszentmiklósi FC 30 16 6 8 51:35 16 53 -1 p. 
5. Karcagi SE 30 15 8 7 44:30 14 53  
6. Újszász VVSE 30 12 10 8 44:30 14 46  
7. Kisújszállási SE 30 14 3 13 51:49 2 45  
8. Tiszafüredi VSE 30 13 5 12 56:58 -2 44  
9. Fegyvernek KSE 30 10 6 14 45:56 -11 36  
10. Besenyszögi SE 30 10 5 15 41:57 -16 34 -1 p. 
11. JVSE – Rosenberger 30 8 10 12 45:45 0 34  
12. Jászapáti VSE 30 9 5 16 23:38 -15 32  
13. Szajol KLK 30 8 8 14 60:63 -3 32  
14. Kunszentmártoni TE 30 11 3 16 50:59 -9 31 -5 p. 
15. Kunhegyes ESE 30 8 7 15 47:59 -12 31  
16. Abádszalóki Se 30 0 5 25 11:83 -72 5  

 
 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 
Csépa Községi Sportegyesület közel 70 éves fennállásának 
legnagyobb sikerét érte el a 2010/2011. bajnoki évben, a 
megyei I. osztály 3. helyezettjeként zárta az évadot. Ez azért 
is kiemelkedő teljesítmény, mert az I. osztályban szereplő 16 
csapat közül 12 városi és 4 községi gárda szerepel. A 
dobogóra a két kisközség ( Nagyiván, Csépa) mellé csak 
Túrkeve tudott beférkőzni. A tavaszi átigazolási időszak után, 
amikor csapatunkba érkezett Oberna Gábor, Rácz József, 
Papp Erik és Marton Richárd, titkon reménykedtünk a 
dobogós helyezés lehetőségében. Kétszeri botlás után az 
utolsó fordulóban sikerült elérni ezt az eredményt.  
Köszönetet mondunk a felnőtt csapat valamennyi tagjának, 
valamint felkészítő edzőiknek, Fialka Györgynek és Lackó 
Istvánnak önzetlen, kitartó munkájáért, e nélkül nem 
születethetett volna meg e kiemelkedő eredmény. 
Ifjúsági (U-19) csapatunk az őszi biztató kezdés után a 
tavaszi szezonra széthullott. Az U-16-os keretből kellett 
feltölteni a létszámot, ennek eredménye az utolsó 
fordulókban mutatkozott meg; Nagyiván – Csépa 1-1, Csépa 
– Kunszentmárton 3-1.  
Köszönjük az ifjúsági csapat edzőjének Havrilla Sándornak, 
hogy fáradtságot, időt nem kímélve talpra állította a fiatal 
gárdát. 
Az U-16-os korosztály kezdeti stabil létszáma ( 16 fő) az 
ifjúsági csapathoz való pótlás miatt 4-5  fővel csökkent, nem 
egy alkalommal 12-13 éves játékosok szerepeltetésével  
tudtuk biztosítani a csapat pályára lépését. 
Legeredményesebb mérkőzéseik: Martfű – Csépa 1-1, Csépa 

– Martfű 4-2. További pontot nem szerzett a csapat a 
bajnokság alatt. 
Köszönjük az edző Borsos Barnabás lelkiismeretes munkáját.  
U-13-as csapatunk külön sorsolás alapján játszotta 
mérkőzéseit. A 4 leány játékosnak köszönhetően végig tudták 
játszani a bajnokságot, és a 3. helyen zárták az évadot. 
Mindezek nem jöhettek volna létre Csépa Község 
Önkormányzatának maradéktalan anyagi támogatása nélkül. 
Köszönetet mondunk ezért a Képviselő-testületnek, bízva 
abban, hogy a jövőben is számíthatunk önzetlen 
együttműködésére. 
Rendezőink közreműködésével problémamentesen sikerült 
lebonyolítani az itthoni mérkőzéseket. Cseh László főrendező 
irányításával segítettek: Zarnócz József, Sajó István, Bódi 
Gyula, Szabó Mihály, Horváth Sándor, Treznyák János. 
Külön köszönetet mondunk a játékosok szállításában 
közreműködő szülőknek, szurkolóknak: Sánta Szabolcs, Bódi 
Ildikó, Marsinszky Zoltán, Galvácsi József, Szvobodáné 
Papp Beáta, Sajó Gergő, Sajó István, Deli Gábor, Kállai 
Sándor. 
A szurkolóknak, nézőknek köszönjük a támogatást, biztatást.  
A 2011/2012. bajnokságra eredményes felkészülést, jó 
munkát kívánunk labdarúgóinknak és edzőiknek, bízunk 
abban, hogy legalább ilyen eredményről számolhatunk be az 
évad végén. 

Csépa Községi Sportegyesület  
Vezetősége

 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


