
 
Csépa Község Képviselő-testülete 2004 decemberében hozott döntése értelmében önkormányzati díjakat, kitüntetéseket 
adományoz, ünnepélyes keretek között a Falunapon illetve augusztus 20-án. Így jöttek létre a CSÉPA KÖZSÉGÉRT DÍJ, 
ÉLETMŰ-DÍJ, SZÉP OTTHON, PÉLDÁS PORTA kitüntető címek. 
2011. július 2-án megtartott Falunapon a „Szép otthon, példás porta” kitüntető címeket adta át Fialka György polgármester. 
2011. augusztus 20-án a Szent István parkban ünnepi keretek között került átadásra a „Csépa Községért Életmű Díj”, valamint 
a „Csépa Községért” elismerő címek. Fialka György polgármester köszöntötte a község két aranydiplomás pedagógusát. 
 

 
Csetényi Mihályné aranydiplomás tanárnő. Csetényi Mihály 

a „Csépa Községért Életmű Díj” és az aranydiploma 
boldog tulajdonosa. 

 
Fejes Józsefné tanárnő kapta a „Csépa Községért” 
elismerő címet szakmai munkájáért. A kitüntetést 

Fialka György polgármester adta át. 

 
Havrilla Sándor a „Csépa Községért” 

elismerést a sportban nyújtott társadalmi 
munkájáért vehette át 

 
A Csépai Sportegyesület felnőtt labdarúgó csapata: Talmácsi Béla, Fialka György edző, 

Burján Zoltán, Bosánszki  Mihály, Bosánszki Zsolt, Kézsmárki Dávid, Kómár Károly SE 
elnök, Oberna Gábor, Borsos Barnabás, Rákóczi Tibor, Cseh László SE elnökhelyettes, 

Gálfi László, Golovics István, Marton Richárd, Gácsi Tibor, Gácsi Roland, Sajó 
Gergő, Pálinkás József, Papp Erik, Sajó István SE technikai vezető. (Csapattag 

még Rácz József) 
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„Gyermekekkel foglalkozni: ez minden bizonnyal a leghálásabb munka, mi e földön 
osztályrészünkül juthat,…”/Brunszvik Teréz/ 

CCsseettéénnyyii  MMiihháállyy tanár úr a főiskola elvégzése 
után, az 1961/1962-es tanévben a szomszédos Tiszasas 
községben kezdte meg tanári pályafutását. Ezzel egy 
szorgalmas, kitartó, elhívatott, megmérettetésekkel, 
sikerélményekkel teli, a sakkoktatást a mai napig is 
aktívan folytató szakmai életút vette kezdetét. Az 1962-
es tanévben hazakerült szülőfalujába, s itt tanított 
nyugdíjazásáig, illetve még utána is több éven át. 
Szaktárgyait, a matematikát és kémiát mindvégig 
tanította, alkalma volt megismerni tanítványai 
képességeit.  
A Tudományos Technikai Úttörőszemle szaktárgyi 
versenyein diákjaival rendszeresen részt vettek, járási, 
megyei, több esetben az országos megmérettetésre is 
eljutottak. A matematika és kémia szeretetét sikerült 
átadnia a gyermekeknek, hiszen tanítványai közül 
többen a nyomdokába léptek. Nyolc tanítványa 
matematika tanárként, kettő programozóként 
tevékenykedik, húsznál is több a mérnökök száma. 
Három diákja választotta a kémia tanári, szintén három 
a gyógyszerészi hívatást, hat pedig vegyészmérnöki 
pályára léptett.  
Szaktárgyain kívül a sporttal is folyamatosan 
foglalkozott, főként atlétikával, labdajátékokkal. 
Hazakerülése után, több évig tanított testnevelést, és ő 
irányította a délutáni sportfoglalkozásokat. Szerette, 
szívvel, lélekkel végezte. Tanítványait rendszeresen 
vitte sportversenyekre is, időt, fáradtságot, esetenként 
saját pénzét sem kímélve. Kézilabdásai többször 
eljutottak a megyei döntőbe. A körzeti sportversenyek 
fő szervezője, rendezője lett. Több esetben kerékpárral 
mentek a versenyekre. Tanár úr elmondása szerint a 
régebbi korok gyermekei edzettebbek, szívósabbak, 
harcosabbak voltak. Szép eredményeket értek el, öröm 
volt velük dolgozni. 
 1989-től 2007-ig, 18 éven át, a Tiszazugi Diáksport 
Bizottság elnöki tisztségét töltötte be.  Így 
automatikusan tagja volt a Megyei Diáksport 
Bizottságnak, s azóta országos küldött is volt. A megyei 
DSB szervezésében évente több napos 
továbbképzéséken öregbítette tudását. 
A szaktárgyak, az atlétika, a különböző labdajátékok 
mellett a szíve csücske a SAKK. Az iskolai 
sakkoktatást önkéntesen, töretlen aktivitással, 
szeretettel végezte. Sakkszakkört hivatalosan 1965-től 
vezet. Tanítványaival sokfelé, sokféle sakkversenyen 
fordultak meg, ha ezt számadatokban nézzük, 55 
helységben, több 100 megmérettetésen.  
Természetes, hogy kezdetekben mindenfajta egyéni - és 
csapatverseny az úttörőszervezet lebonyolításában 
történt.  

A sakkolimpia felmenő rendszerű volt, csapatban 15 
alkalommal, egyéniben 22 alkalommal, 18 személy 
képviseletében eljutottak az országos szintű döntőbe is. 
Sorolhatnánk a számtalan versenyt, melyekről sohasem 
tértek haza üres kézzel. pl. Szövosz Kupa, 
Felszabadulási emlékverseny, Falusi spartakiád, 
Pedagógus Országos Kupa, Sakk Szabad Föld Kupa. 
Ezek évente megrendezésre kerülő versenyek voltak, de 
az iskolák által szervezett versenyeken is részt vettek. 
Tevékenységét elismerés övezte, és övezi napjainkban 
is. Évtizedeken át a Járási Sakkszövetség titkára, a 
Megyei Sakkszövetség Ifjúsági Bizottságának vezetője 
volt. A sakk iránti szeretet családi hagyományként 
átöröklődött. Anikó lánya számtalan járási, megyei, 
országos aranyérem boldog tulajdonosa. 
A község közösségi életébe a kezdetektől fogva 
bekapcsolódott. Tanácstag, majd három cikluson 
keresztül társadalmi elnökhelyettes volt. A 
községpolitikai munkák végrehajtásában végzett 
kimagasló tevékenységéért a „Társadalmi munkáért 
kitüntető jelvény” bronz fokozatát 1967-ben, ezüst 
fokozatát 1972-ben, arany fokozatát, pedig 1985-ben 
kapta meg. Ezt követte egy újabb rangos elismerés, a 
Csépa községért emlékplakett 1987-ben.  
E sokrétű alkotómunka nem jöhetett volna léte felesége 
önzetlen, odaadó támogatása nélkül. 
Végezetül Kodály Zoltán gondolatait szeretném idézni.  
„Életed útját magad választod. Válassz hát úgy, ha 
egyszer elindulsz, nincs már visszaút.” 
Tanár úr eddigi életútjára ha visszatekintünk, méltán 
mondhatjuk, hogy választása helyénvaló volt, a 
félévszázad szorgos pedagógusi munkája meghozta 
gyümölcsét. Hivatását céltudatosan, eredményesen, 
alázattal, szerényen, töretlen hittel, példaértékű erővel 
gyakorolta. A pályáját végigkísérő lelkes gyermeksereg, 
a megszámlálhatatlan díj, érem és kupa, a személyét 
övező köztisztelet mellet ezt bizonyítják az alábbi 
hivatalos elismerések is: 
az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1972;Pedagógus 
Szolgálati Emlékérem, 1998; Magyar Sakkozásért, 
1999; Kiváló Pedagógusi Munkájáért, 1999; Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díj, 2006; DSK 
Emlékérem. A diáksport kiemelkedő tevékenységéért, 
2007; Aranyoklevél, 2011. 
Csépa Község Önkormányzata évtizedes társadalmi 
munkájának elismeréséül „CSÉPA KÖZSÉGÉRT 
ÉLETMŰ DÍJAT” adományoz Csetényi Mihály tanár 
úrnak.
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- A csépai gyermekkor, az elemi iskola után a mezőtúri Gimnáziumban tanultál. Hogy kanyarodott ide az utad? 
- A háború után, a hosszú ideig tartó bizonytalan időszak arra ösztönözte a szülőket, hogy lehetőség szerint 
taníttassák gyermekeiket. A népi demokrácia javára írandó, hogy megnyitotta az iskolák kapuit a széles népréteg 
gyermekei előtt, s ha akart, tanulhatott. 

- Milyen volt akkoriban a diákélet? 
- Ez az 1950-es években volt. A kollégiumba vinni kellett az ágyneműt, havonta egyszer lehetett haza utazni. 
Szombaton, a tanítás után indulhattunk haza, vasárnap estig vissza kellett érkeznünk. Mindezt a korabeli 
közlekedési keretek között. A népi demokrácia építése jelszó alatt sok vasárnapot munkával töltöttünk: pl. 
cukorrépa, gyapotszedés, kukoricatörés, a rizs aratása…  

- Milyen volt a divat? 
- Egyenruha, sapka, köpeny. 

- Ugorjunk! Tanárként a kémia és a matematika tanítása mellett a sakk-oktatás fűződik a nevedhez. Saját 
gyerekeim ma is emlegetik a felsőcsatári nyári táborozásokat. A Várpalotán megrendezett ÁFEOSZ - kupát, ahová 
egy rozoga Barkas vitte-hozta a sakkozókat. Mi a helyzet a mai sakkozókkal? 
- A csépai Petőfi Sándor Általános Iskolában sakk-oktatás jelenleg is folyik. A 2. osztályosok órakeretben tanulják 
a lépéseket és a játékot, a többiek délutáni szakkör formájában sakkoznak. 

- Bízzunk benne, hogy sok gyerek felnőttként is hasznos időtöltésként foglalkozik a sakkal! 
Gratulálok a Csépa Községért Életmű Díjhoz, és abból az alkalomból is, hogy aranydiplomádat vehetted át 
Szegeden az 50 évvel ezelőtt szerzett tanári végzettségedért. 
 
Fejes Józsefné tanárnő családi indíttatásból vált 
pedagógussá. Édesanyja és édesapja tanyasi tanítók 
voltak. Hivatását képesítés nélkül kezdte 1970-ben 
Nagyréven, majd 1973 szeptemberétől nyugdíjba 
vonulásáig a csépai általános iskolában dolgozott.  
Munka mellett végezte főiskolai tanulmányait és 1976-
ban szerzett tanári diplomát biológia-rajz szakon 
Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 
Magas szintű szakmai felkészültségével, szilárd 
jellemével, kiegyensúlyozottságával tekintélyt szerzett 
diákjai és a község lakói körében. A pályája során az 
iskolai életet, a gyermekekkel való foglalkozást 
élményként élte meg. Mindig szem előtt tartotta 
szakmai tudása átadása mellett tanítványai 
jellemformálását is. A bennük rejlő értékeket 
megerősítette.     Tisztelte és szerette a rábízott 
gyermekeket, felelősséget érzett irántuk. 
 A maga türelmével, precízségével, gondoskodásával 
ölelte körül tanítványait. Számos alkalommal készítette 
fel tanulóit tanulmányi versenyekre, melynek kapcsán 
széles körű ismeretszerzésre buzdította őket. Korábban 
a járási és megyei tanulmányi versenyeken vettek részt 
jó eredménnyel tanítványai; napjainkban az internetes 
versenyek feladatait oldották meg. A gyengébb 
képességű tanulóknál azt tartotta szem előtt, hogy a 

mindennapi élethez szükséges, alapvető tudás 
birtokában legyenek. 
Pályája során folyamatosan figyelemmel kísérte a 
változásokat, szervezett továbbképzések keretében és 
önképzéssel is képezte magát. 
1977- 1997-ig vezetői feladatokat látott el, melynek 
során nagy körültekintéssel, munkatársai és diákjai 
iránti szeretettel, folyamatos újítási szándékkal vezette 
az intézményt. Bárki hozzá fordulhatott gondjaival, 
problémáival, segített azokat megoldani. 
 Az iskola minden szegletét magáénak érezte, 
esztétikájának kialakításában is óriási szerepet vállalt.  
Ünnepségek, rendezvények, kiállítások szervezését 
vállalta magára. 
Munkáját az igényesség, nevelői hatásrendszerét a 
differenciáltság jellemezte. 
 Évtizedeken keresztül tanította a csépai gyerekeket, a 
családok generációi ismeri, szereti. 
A pedagógus pályán eltöltött 41 éves szakmai 
munkájáért, és nyugállományba vonulása alkalmából 
Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetéssel ismerték 
el munkáját. 
A fentiek alapján Csépa község képviselő testülete 
Fejes Józsefnének „Csépa Községért Kitüntető Díjat” 
adományozta.

  
- A „Csépa Községért” kitüntetést a több évtizedes tanári munkád elismeréséért vehetted át. Biológia-rajz szakon 
végeztél. Tanári pályád során a biológiában melyik téma, vagy témakör volt a szíved csücske? 
- Mindkét szakomat szerettem, biológiából elsősorban a növény-élettannal kapcsolatos témaköröket, az élőlények 
életfeltételeit, tápanyagforgalmat, de nagyon szerettem az idegen tájak élővilágát is.  

- A rajz tanításán belül melyik művészettörténeti korszakot kedveled a legjobban?  Mit tapasztaltál a 
tanítványaidnál, közöttük melyek voltak a legnépszerűbbek? 
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--A művészettörténetben hosszú évek tapasztalata alapján, amit én szerettem, és lelkesedéssel tudtam átadni, azt 
szerették meg a tanítványaim is. Mivel nagyon sok képzőművészeti alkotást láttam már eredetiben, így azokról 
beszélni, elhitetni szépségüket, könnyű feladat volt. Elsősorban a román stílus egyszerűségével, a reneszánsz 
tökéletességével fogott meg. A reneszánsz festmények, szobrok felülmúlhatatlanok. Igazi lehetőség a 
művészettörténet megszerettetésére! Erre a barokk vagy a szecesszió szerintem nem alkalmas. 

- A tanítási órákon túl a szakköröket igen kedvelték tanítványaid. Mi volt ennek a titka? 
- A szakköröknek tényleg külön varázsa volt. A foglalkozások lazábbak, kötetlenebbek voltak. Sok dologról 
beszélgettünk, amikor egy - egy technikát megismertünk. Minden tanuló más - más területen volt kiemelkedő. 
Elsősorban a linómetszést, selyemfestést szerették meg, de a virágkötészet is ünnep volt számunkra. 

- Mikor, hol és miért kell a dekoráció? 
- Szerintem az ember veleszületett ösztöne, hogy környezetét szebbé tegye. Hogy ezt hogyan tudjuk megfelelő 
irányba terelni, az ízlést formálni, igényessé tenni, ez a mi feladatunk! 

- Véleményed szerint a falu közterületén hol kellene nagyobb teret kapnia a dekorációnak? 
- A község közterületei bőven adnak lehetőséget az ízlés formálására. A gondozott, virágos területek talán felkeltik 
az igényt a szép iránt. Sok színes, évelő bokor szakszerű beültetése, a kiírások igényesebb elhelyezése, a mű dolgok 
mellőzése egy kis hozzáértő gondoskodással, rengeteget változtatna a faluképen. 

- Minden jót kívánok, és remélem véleményed a falu vonatkozásában nyitott fülekre talál! Köszönöm az interjút! 
 
Havrilla Sándor mindig több szálon kötődött a 
csépai sportélethez, melyből kiemelkedett a helyi 
labdarúgás fennmaradásáért tett erőfeszítése.  
Mind sportvezetőként, mind edzőként arra törekedett, 
hogy a helyi gyerekek, fiatalok, felnőttek örömet, 
kikapcsolódást, szép emlékeket kapjanak a labdarúgó 
pályán eltöltött idő alatt. Ezért kezdetben, mint 
sportvezető, majd a 2002-2003-es idénytől vizsgázott 
edzőként fordította szabadidejét a köz javára. 
 Ez időszak alatt Megyei III., majd később a Megyei II. 
osztályú felnőtt és ifjúsági csapat edzői feladatait látta 
el, majd a 2010-2011. évi idényben a Megye I. osztályú 
ifjúsági csapat edzőjeként tevékenykedett.  
Emellett részt vett az országos szinten induló Góliát és 
Bozsik program kistérségi szervezésében. Ellátta a 7, 9, 
11, 13 éves korosztályú gyerekeknél a csapatvezetői és 

edzői feladatokat. Rendszeresen hordta őket kistérségi 
versenyekre, melyeken több alkalommal kiemelkedő 
eredményeket értek el. Ezen tevékenység során sok 
kisgyerekkel szerettette meg labdarúgó sportágat. 
Bátran kijelenthetjük, hogy sem ezt megelőzően, sem 
ezt követően nem volt ilyen nagy létszámú a 
sportegyesületben az igazolt csépai labdarúgók száma.  
A sportéleti tevékenység mellett más civil szervezetben 
történő társadalmi munkára is fordított az idejéből. 
1987-ben a megalakuló Csépai Polgárőregyesület 
alapító tagjai között volt és jelenleg is aktív tagként 
rendszeres polgárőr járőrszolgálat ellátásával segíti az 
egyesület munkáját és óvja a település békéjét. 
A fentiek alapján Csépa Község Képviselő-testülete 
Havrilla Sándornak „Csépa Községért Kitüntető Díjat” 
adományozta.

 
- Mióta érdekel, foglalkoztat a sport? 
- Emlékeim szerint kisiskolás korom óta szívesen sportolok. Hosszú ideig futballoztam és futottam is néhány évig a 
falusi spartakiádokon.  

- Mikortól edzed az ifjúságot? 
- 1997-től a felnőtt csapat edzésével, majd az UEFA D edzőtanfolyam elvégzése után induló Bozsik – program 
keretében 4 korosztállyal foglalkoztam. 

- Miért fontos neked a sport, miért áldoztál annyit a szabadidődből? 
- Volt olyan nyár, amikor 40 csépai fiatalt számoltam meg a pályán. Jó volt látni, hogy önfeledten tudtak 
szórakozni, és örömüket lelték a sportban. 

- Mi az elképzelésed az utánpótlásról? 
- Az utánpótlás nevelés komoly szakértelmet igényel és már az iskolában el kell, hogy kezdődjön. Ameddig a 
Nemzeti Alaptanterv erre nem fordít kiemelt figyelmet, addig erről nincs miért beszélni 

- A focin kívül mivel foglalkozol szabadidődben? 
- 1999 óta méhészkedek, kikapcsolódásnak szántam, azonban a méhek mindennapos törődést igényelnek, így ez a 
kikapcsolódás egyre inkább rendszeres munkává alakult. 
A kezdetektől tagja vagyok a Csépai Polgárőr Szervezetnek, szívesen áldozom az időmet a lakosság szolgálatára. 
Bár többen részt vennének ebben a munkában! 
Ha marad időm a pihenésre, szívesen indulok a családommal gyalogtúrára a Tisza partján. 
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Csépai Sportegyesület Felnőtt Labdarúgó Csapata 

Településünkön közel 100 éve működik sportegyesület 
s keretén belül labdarúgó csapat is. 
A 60-as, 70-es, 80-as években többször nyílt lehetősége 
az alsóbb szintű bajnokság megnyerése után Megyei II. 
osztályban szerepelni. 
Az utóbbi évtizedben viszont a tudatos építkezés 
eredményeként minden eddiginél színvonalasabb 
működés és szereplés könyvelhető el. 
2004-től 2 éves periódusokban jutott el a csapat a 
Megyei III. osztályból a Megyei I. osztályig. 
Ebben az évben csúcsosodott ki a több éven keresztül 
végzett munka eredménye, mely a csapat eddig 
fennállásának legfényesebb sikerét hozta. A csapat a 
Megyei I osztály 3. helyét , a bronz érmet szerezte meg, 
beírva nevét a megye labdarúgásának élvonalába. 
A szereplés heti gyakorisága, újság cikkek megjelenése, 
állandó reklámhordozója a településnek. Jó hírnevének 
reprezentánsává vált a csapat. Mindezek vonzóvá tették 
a fiatalok körében a sportolást, a labdarúgást és az 
egészséges életmód szeretetét. 
Ma közel 100 fiatal rendelkezik játékra jogosító 
igazolással, s a felnőtt csapat mellett további a 6 
korosztályos csapat szerepeltetése rendszeres. 

Ma ott jegyeznek bennünket a megye városai között, 
ezek többségét megelőzve:(Karcag, Kisújszállás, 
Jászberény, Jászapáti, Fegyvernek, Törökszentmiklós, 
Jászárokszállás, Kunszentmárton, Újszász, Kunhegyes) 
A csapat ezzel a teljesítményével pozitív kisugárzást 
közvetít a megye egészére, a településünk életére.  
A csapat tagjai: Borsos Barnabás, Bosánszki 
Mihály, Bosánszki Zsolt, Burján Zoltán, Gácsi 
Tibor, Gácsi Roland, Gálfi László, Golovics 
István, Kézsmárki Dávid, Marton Richárd, 
Oberna Gábor, Pálinkás József, Papp Erik, 
Rácz József, Rákóczi Tibor, Sajó Gergő, 
Talmácsi Béla. Edzőjük: Fialka György 
A Csépai Sportegyesület vezetői: Kómár Károly 
elnök, Cseh László elnökhelyettes. 
 
Ezen tevékenységet megköszönve, a játékosoknak, 
vezetőknek, szponzoroknak Csépa Község Képviselő-
testülete a csapat részére „Csépa Községért kitüntető 
díjat” adományoz.

 
 

Talmácsi Béla focista, a csapat rangidős játékosa 

- Mióta focizol? 
- Ezt egészen biztosan nem tudom, de talán 7-8 éves korom óta. 
 
- Milyen sportokat űztél eddigi életed során, beleértve a társastáncot is?  
- Nagyon sok sportot kipróbáltam; versenyszerűen ezt a kettőt űztem, de a focinál maradtam. 
- Miért a focinál tartottál ki? 
- A legjobban ezt szerettem, talán ez is ment a legjobban; valamint az adott körülmények is ezt hozták. 
 
- Milyen posztokon játszottál, miért? Mi a jelentősége annak, hogy ki milyen helyet tölt be? 
- Középső középpályásként kezdtem, voltam szélső középpályás és csatár is. A legközelebb mégis a középső – 
irányító középpályás poszt áll hozzám. Azt , hogy ki milyen helyet tölt be, szerintem attól függ, hogy az adott 
posztot, hogyan, milyen eredményesen játssza meg. 
 
- Elég-e az eredményes játékhoz a tehetség? 
- Természetesen alapvető dolog, hogy tehetséges legyen valaki, de mellé sok akarat, kitartás is szükséges. Az 
viszont nem utolsó szempont, hogy mindenki a megfelelő posztján játsszon, így lehet a legeredményesebb. 
 
- Játékosként Neked mikor jó egy edző? 
- Nekem akkor jó egy edző, ha az adott csapatával minden téren megértik egymást; összhangot tud teremteni és 
minden játékosát egyformán kezeli. Ezek vonatkoznak az öltözőn belülre és az öltözőn kívülre is. 
 
- Hogyan értétek el a jelenlegi eredményt? Mi volt az a plusz, amit hozzátettetek Ti játékosok? 
- Ezt a Jó eredményt szerintem a csapatmunkának köszönhetjük. Voltak jobb és rosszabb időszakaink, de a 
csapatmunka a végére meghozta a gyümölcsét. A plusz talán az utolsó meccsen jelentkezett a legjobban, egy 
vesztes állásból több gólos előnyre fordítottunk. Mi ezt tettük hozzá, a legjobbkor,- szerintem erőnk felett.  Viszont, 
hogy honnan vettük elő, lehet, hogy senki sem tudja. Azt kívánom, hogy mindig legyen ilyen tartalékunk! 
HAJRÁ CSÉPA! 
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Fialka György edző 
- Mit jelent Neked a foci? A 
szabadidőd egy részét áldozod az 
edzésekre. 

- Én még olyan korban 
nevelkedtem, amikor fontos volt az 
iskolai testnevelés és annak 
hatékonysága és eredményessége. 
Erre a célra fordított idő az nem 
áldozat- belülről fakadó igény, az 
adott korban így neveltek Tanáraim. 
/Köszönöm!/ 

- Miért tartod fontosnak a község 
életében? 
- Nem csak a község életében 
fontos a labdarúgás, hiszen ma 
lassan „nemzeti” ügy lesz. A 
sportolás fontos, hogy életerős, 
munkára alkalmas nemzedék nőjön 
fel. Jelenleg ennek a sportágnak van 
a legnagyobb bázisa, technikai 
felszereltsége, érdeklődése./100 
igazolt játékos, 100-200 néző 
mérkőzésenként./ Tehetnék mást? 

- Miben nyilvánul meg a sport 
közösségformáló ereje? 
- A csapat-sportágak mindegyike 
közösségformáló. Abból adódik, 
hogy a mérkőzés végén nem az 
egyén nyer vagy veszít, hanem a 
csapat. Így lehetőség nyílik a 
szerényebb képességű fiataloknak is 
megízlelni a siker ízét. 
A vereség esetén pedig megoszlik a 
felelősség, és egy- egy játékosra 
kevesebb jut belőle. 

- A falu hírneve tekintetében mit 
jelent a felnőtt csapat által elért 
eredmény? 
- A felnőtt csapat eredménye a mi 
mércénkkel nem is mérhető. Mivel 
a labdarúgás a legnépszerűbb 
sportág, a legtöbben művelik, 
legtöbben kísérik figyelemmel. Így 
ez az eredmény, csak Karcag, 
Kisújszállás, Kunhegyes, 
Törökszentmiklós, Jászapáti 
városok szintjén mérhető, mert 
hogy őket megelőztük. Csépa 
felnőtt sportja vonatkozásában 
egyedülálló, a legmagasabb a 
település hírneve szempontjából, 
megyei mércével mérve- kimagasló. 
- A focin kívül mi az a sport, ami 
ismerté teszi, vagy teheti, 
megmozgathatja a falut? 

- E kérdést az dönti el, hogy van-e  
személy , szakember , aki egy-egy 
sportág élére áll, s szívügyének 
tekinti, amit csinál. Csépán a sakk 
ilyen, amely ugyan iskolai szinten, 
de sikeresen működött, működik. 
Hallok sok negatív megjegyzést 
bizonyos eredmények kapcsán. Nos 
nekik, üzenem: A munka az- 
munka, az eredmény az eredmény, a 
tudás az tudás, a siker az siker. Aki, 
pedig ezekre nem képes, annak 
marad az irigység, a piszkálódás, a 
butácska kérdések. Én a munkában 
hiszek, s tudom, hogy előbb vagy 
utóbb az eredmény sem marad el. 

- A csökkenő születési szám 
ellenére, hogyan lehet kiszélesíteni 
a felnövekvők körében ezt a 
sportot? 
- Úgy, hogy az adott időben 
lesznek-e olyan személyek, akik 
értenek hozzá, szeretik, és fel is 
vállalják a vele járó munkát. Még 
leány csapat alakítása van hátra. 
Ennek jelei mutatkoznak, hiszen 
már mérkőzést vagy mérkőzéseket 
is játszottak. Biztatom tanár urat –jó 
úton jár. Azt nem szabad elfelejteni, 
hogy a sport a nevelés eszköze is, - 
és nem elhanyagolandó! 

- Általános tendencia, hogy 
vendégjátékosok alkotják döntően a 
helyi csapatot. Mivel 
magyarázható? 
- Elsősorban azzal, hogy 
évtizedeken keresztül az utánpótlás 
nevelése nem létezett /U7, U9, U11, 
U13./ A labdarúgás nem olyan 
sport, /de egyik sem/ amely 16-18 
évesen elkezdve, sikeresen 
művelhető. Kell viszont olyan 
mozgatóerő, amely pozitív példával 
mágnesként húzza a korosztályos 
csapatokat, játékosokat. Van 
perspektíva! Évek kellenek, amíg a 
helyi játékosok nagy létszámban 
beépülhetnek a csapatba. Erre is van 
már 2-3 példa. Az igazi nagy 
probléma, hogy hányan vannak, 
akik a vele járó munkát /edzés/ is 
bevállalják? Így az eredeti kérdés 
nem az, hogy kevés vagy sok a 
csépai fiatal a csapatban, hanem az, 
hogy a csépaiakból felnőtt korukra 
hányan érik el azt az edzettségi 

fokot, amely alkalmassá teszi őket a 
csapatba kerülésre. A MUNKA és a 
TUDÁS dönti el, hogy helyi vagy 
vendégjátékos húzza magára a 
csépai mezt. A labdarúgó csapat az 
egyedüli rendszeres 
reklámhordozója a településnek. 
Heti gyakorisággal írott sajtóban, 
tele pozitív megállapításokkal 
gyarapítja, öregbíti a település jó 
hírnevét. Egy település vezetőjének 
ez a feladat a polgármesteri 
esküjében is benne van. Szeretnék 
megfelelni ezen a téren is. 
Megjegyezni kívánom, hogy 
vendégjátékosok nélkül Csépán 
megyei III. osztályú csapat lenne. 

- Az elért eredmény rendkívüli. Mi a 
további cél? 
- Igen rendkívüli, és örülök, hogy a 
kérdés így lett fölvezetve. Nos a 
további cél, hogy minél több csépai 
fiatal kapjon helyet a csapatban. 
Erre most jó esély van, hiszen az 
U19-es csapatunk 2-3 évi munkája 
beérni látszik. Sok tehetséges csépai 
fiatal szerepel az U19-ben, akikből 
néhány éven belül stabil csapattag 
válhat. A kérdés az, hogy lesz-e 
türelmük; lesz-e kitartásuk, 
vállalják-e az időt, energiát, 
fáradtságot – néha lemondást (a 
diszkóról)? Alapvető cél, hogy 
óvodától felnőtt korig valamilyen 
rendszeres sportolásban 
vegyenek részt a fiatalok. Szokás 
mondani „Ép testben, ép lélek.” Én 
ezt komolyan gondolom. A sport, 
főleg a csapatsport, az olyan 
felépítmény, amelyet szinten tartani 
viszonylag kicsi áldozattal jár. 
Tönkre tenni egy tollvonással lehet, 
egyik pillanatról a másikra, - újra 
építeni pedig csak évek alatt és 
iszonyatos ráfordítással lehet. A 
további cél: a szinten tartás, a 
fiatalok „felhozása”, a csapatok 
(főleg a fiatalabb korosztályokban) 
teljesítményének stabilizálása! 
Igazán pozitívum, hogy ezt a 
kormányzat jelentős anyagiakkal 
támogatja, így a településnek 
további komoly anyagi ráfordítást 
nem kell tennie.
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Csetényi Mihályné tanárnő 1961. június 14-én 
szerezte biológia-földrajz szakos tanári diplomáját 
Szegeden a Pedagógiai Főiskolán. Első két tanévét a 
Mesterszállás-felsőrészi Általános Iskolában töltötte, 
ahol az igazgatóhelyettesi teendőket is ellátta. 
Házasságkötésük után 1963. augusztusában Csépára 
került és egészen nyugdíjazásáig ebben az iskolában 
dolgozott.  
Egy időben vezetői feladatokat is ellátott. A 
nevelőtestületi egység, a munkahelyi légkör 
javításához türelmes, megértő, jó szándékú és 
segítőkész tevékenységével, magatartásával járult 
hozzá. Több fiatal pedagógust segített a pályán való 
elinduláshoz. 
Munkájában precíz, következetes, tanulóival 
szemben magas követelményeket támasztó 
pedagógus.  
1969-ben háztartási ismeretek és gyakorlatok 
szakképzettséget szerzett. Részt vett a felnőtt oktatás 
szervezésében és az esti iskolai oktatásban is. Hosszú 
éveken át tanította diákjait a hétköznapok 
gyakorlatára, hasznos, élethez közeli ismeretekre. 
Jó pedagógusi munkáját 1984-ben Az Oktatásügy 
Kiváló Dolgozója címmel, 1995-ben a nyugdíjba 
vonulása évében Pedagógus Szolgálati 
Emlékéremmel ismerték el. 

 1963 óta Vöröskeresztes tag, mely szervezet 
vezetőségében aktívan részt vett. 
 A megyei Honismereti Bizottságnak is aktív tagja, a 
helyi bizottság vezetője volt; e téren napjainkig 
szorgalmasan munkálkodik. 
Diákjai számos megyei és országos versenyen 
szerepeltek kiválóan: elsősegély nyújtási 
ismeretekből, csecsemőgondozásból, honismeretből. 
Néprajzi kutatásaiba bevonta a gyerekeket és a 
szülőket egyaránt. A Tájak Korok Múzeumok 
mozgalomnak kezdettől fogva tagja volt, tanítványai 
közül eredményes munkájuk révén sokan eljutottak 
az évenként megrendezett országos táborokba.  
Honismereti tevékenységét több országos 
elismerésben részesítették: 
-1985-ben Ortutay emlékérem,  
-1999-ben Millecentenáriumi emlékérem-aranya 
községért végzett honismereti munkáért, valamint A 
TÁJAK KOROK MÚZEUMOK Egyesület 
emlékplakett 
-2000-ben Sebestyén Gyula emlékérem. 
- Csépa község képviselő testülete 2008-ban a 
községért tett társadalmi munkájáért „Csépa 
Községért díj”-ban részesítette. 
50 éves pedagógus munkájáért 2011-ben a SZTE 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Aranydiplomát 
adományozott részére.

 
- Az aranydiploma az 50 éve végzett diplomásoknak jár. Szép idő, ám közel 50 év az az időszak is, amit 
Csépán töltöttél, már, mint végzett tanár. Hogy élted meg ezeket az éveket? 
- A Gárdonyi –által a nemzet napszámosainak nevezett pedagógusoknak is legnagyobb érték az emberség, a 
tisztesség, mely anyagiakban nem fejezhető ki. Az osztályfőnöki órák beszélgetései alkalmával ezzel nem 
minden tanítványom értett egyet. Ennek függvénye, ki, mit lát, hall tapasztal közvetlen környezetében, a 
társadalomban. Sajnos egyre inkább a pénz, a vagyon alapján értékelnek, rangsorolnak az emberek. 

- Milyen volt az iskola, a család viszonya? 
- A szó valódi értelmében „embert nevelni” akaró szülők-nevelők együttműködő közösségét alkottuk. Nem 
hivatkoztak a személyiségjogokra. A tanórákra hozták a kísérleti anyagokat, versenyekre, kirándulásokra 
mentünk. A Tájak-korok-múzeumok mozgalomban részt vettünk. 

- Milyennek látod a mai tanulóifjúságot? 
- Hiszem és vallom, hogy minden ember jónak születik. Hogy milyenné válik? Meghatározza, hogy milyen 
hatások érik, mit lát, hall, tapasztal, mire nevelik a szűkebb és tágabb környezetében. Az oktatási 
intézmények, az óvoda, iskola, a pedagógusok nyesegethetnek, javíthatnak, de döntő a családi befolyás, az 
értékrend. 

- Milyennek látod napjaink iskoláját? 
- Ezen a pályán is elengedhetetlen a kölcsönös tisztelet. A megbecsülést azonban ki kell érdemelni, mely 
minden ember természetes törekvése: felnőttnek, gyermeknek egyaránt. 

- Az iskola tekintetében mindenkor a családok, tanítók, tanárok közös cél elérésért dolgoztak és dolgoznak: ez 
a gyermekek szellemi és testi fejlődése. Bízzunk benne, hogy Csépán, és az egész országban még nagyon 
sokáig lesz közös cél! 
 

Összeállította: Kovácsné Németh Mária 
Fotók: Kovács Sándor 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 

Böjti Gábor Csépa, Somogyi u. 8. 

 

Hérán Imre Csépa, Kossuth u. 59. 

 

 

Kovács Sándor Csépa Béke u. 151. 

 

Magó Lászlóné Csépa Rákóczi u. 68. 

 

id. Farkas Mihályné Csépa Hunyadi u. 26/a. 

Szép otthon, példás porta 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


