
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

A Petőfi Sándor Általános Iskola 1. osztályos tanulói és tanító nénijük. 
Cikk a 7. oldalon. 

 
Százéves a szelevényi Jézus Szíve Római Katolikus Plébániatemplom. Cikk a 3. oldalon. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Csépa Község Önkormányzatának képviselő testülete 2011. 
augusztus 26-án soron kívüli ülést tartott, melyen az oktatási 
intézményeink gazdálkodását tekintette át, valamint szigorú 
takarékossági intézkedésekről döntött. 
2011. szeptember 01-én tartott ülésen Fialka György 
polgármester beszámolt a pályázati munkáról, jelenleg 
útfelújítást, és a Hunyadi út zárt csatornával való ellátását célzó 
pályázatok beadása van folyamatban. 
Szociális földprogram pályázat beadásánál rendelettel kell 
rendelkeznünk, ezt a rendeletünket aktualizálni kellett, mert a 
közmunka is belépett a programba. Éveken keresztül azonos 
feltételek voltak, ennek ellenére a pályázatokat hogyan bírálják 
el a jövőben, nem tudjuk még nincs rá információnk. Ez egyfajta 
jövedelem kiegészítése azoknak a családoknak, akik valamilyen 
jószágtartást tudnak igazolni. Aki a mostani terméselosztásban 
részt vesz, a jövő éviben nem fog, másik családok kapnak 
hozzájárulást, így több embert tudtunk bevonni a kőrbe. A 

művelésért hozzájárulást kell fizetni, amely a gépi munka 
fedezete. A gépi munka árát ki kell fizetni. 
A testület rendeletet alkotott a 2011. évi költségvetés I-II. 
negyedéves előirányzat módosítására és a 2011. évi 
költségvetéséről szóló III./2011. (III.09.) számú rendelet 
módosításáról döntött. 
A falunap lebonyolításának tapasztalatairól szóló tájékoztatóban 
elhangzott, hogy a rendezvény az előzetes tervek szerint valósult 
meg. Azonban gazdasági helyzetünket tekintve mérlegelni kell, 
hogy minden évben rendezünk-e falunapot, vagy csak 2-4 
évente. Át kell gondolni, hogy a sztárvendégek meghívásáról 
esetlegesen lemondjunk, hiszen a kiadás oldalunk 1.052.00 Ft 
volt. A járulékos költség 108.000 Ft, a bevétel 65.700 Ft. A 
konyha költségeiből is volt megtakarítás a tavalyihoz képest, a 
főzőversennyel sokat spóroltunk. 
Berényi Veronika jegyző akadályoztatásának idejére a testület a 
tiszasasi jegyzőt Dr. Enyedi Mihályt kívánja 
helyettesítéssel megbízni.

Tájékoztató a normatív lakásfenntartási támogatás változásáról! 
Augusztus végén megszűnt a gázár támogatás, melyet eddig az Államkincstártól lehetett megigényelni. A megszűntetett ellátást 
pótlására szeptember 1-től nőtt a normatív lakásfenntartásra való jogosultság jövedelemhatára. Az eddigi 42750 forintos egy főre eső 
jövedelem helyett, a jogosultság felső határa az egy fogyasztási egységre eső 71250 forintra emelkedett. A kérelmező arányszáma 
1,0; a második felnőtt: 0,9, minden további felnőtt, valamint első és második kiskorú: 0,8-0,8, minden további kiskorú: 0,7-0,7.  
Esetleges kérdéseikkel ügyfélfogadási időben keressenek meg személyesen, vagy telefonon a Polgármesteri Hivatalban. 

Kovács Sándor 
Tisztelt csépai lakosok! 

2011. október 1-je és október 31-e között népszámlálást tartunk, 
melynek kapcsán felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy az 
adatszolgáltatás mindenkire nézve kötelező! 
Az adatfelvételre a településünkön található lakásokban, lakott 
üdülőkben, lakott egyéb lakóegységekben és a közösségi 
szálláshelyeken kerül sor. A népszámlálás során kérdőívet kell 
kitölteni a lakóhelyről és mindenkiről, aki ott életvitelszerűen él. 
Az adatszolgáltató a népszámlálási kérdőívet kitöltheti önállóan 
interneten vagy papíron, valamint a számlálóbiztosnak 
válaszolva. Az internetes és a papír alapú önkitöltésre 2011. 
október 1. és 2011. október 16. között van lehetőség. Az 

elektronikus kérdőívet a www.enepszamlalas.hu oldalon 
október 1-16. között lehet elérni. 
Az adatszolgáltatási csomagokat a számlálóbiztosok 2011. 
szeptember 27-e és 30-a között mindenkihez eljuttatják. Az 
adatszolgáltatási csomag nem reklám vagy szóróanyag, hanem 
a népszámlálás nélkülözhetetlen nyomtatványait tartalmazza! 
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a házszámok 
kihelyezése nagyon fontos, így a címek postaládákon való 
elhelyezése szükséges ahhoz, hogy a számlálóbiztosok minden 
lakoshoz el tudják juttatni az adatszolgáltatási csomagokat! 

Berényi Veronika jegyző 
 

NE A TOLVAJ KÖLTSE EL A NYUGDÍJÁT! 
Avagy a „trükkös lopások” elleni 

védekezés 
A „trükkös lopások” vonatkozásában 
kijelenthető, hogy az elkövetői részéről az 
ötletek tárháza végtelen, így a módszerek 
tételes felsorolása és tipizálása helyett 
sokkal fontosabb az elkövetés lényegi 
körülményeinek kiemelése. A 
helyszíneken az esetek döntő többségében 
(ha nem is egy időpontban, de) több 
személy jelenik meg, akik valamilyen 
indokkal bejutnak az ingatlanba, majd 
jellemzően egy hihető ürügy –pl. 
közüzemi díj visszatérítés – címén arra 
késztetik a sértettet, hogy nagyobb 
címletű pénzt vegyen elő, ezáltal felfedve 
a megtakarított készpénz rejtekhelyét. Az 
elkövetők általában hirtelen és 
hihetetlenül sok információt zúdítanak a 
sértettre, elterelve annak figyelmét vagy a 
kilátásba helyezett haszon reményében - 
pl. ajándéktárgy, jó üzlet – elaltatva 
annak gyanakvását, bizalmatlanságát, és a 
kellő pillanatban meglopják. Szintén 
gyakori elkövetési magatartás, az 
elsősorban a házaló árusokra jellemző, 

agresszív, erőszakos fellépés, melynek 
eredményeképp a sértettek a pszichés 
nyomásnak engedve válnak áldozattá, 
egyrészt kiszolgáltatottságuk tudatában, 
másrészt a mielőbbi „szabadulás” 
reményében. Az elemzés során vizsgált 
ügyekben továbbra is magas az aránya 
azoknak az eseteknek, melyekben az 
idősek hiszékenységét, naivitását, 
társaságigényét és kiszolgáltatottságát 
kihasználó elkövetési módszert lehetett 
detektálni.  

Javaslataink a következők: 
Egészséges bizalmatlansággal és 
óvatossággal fogadják a váratlanul érkező 
idegeneket! 
Ne engedjenek be ismeretleneket a 
házukba, lakásukba, udvarra bármilyen 
hivatalos ügyre hivatkozzanak is, 
bármilyen jó üzletet kínálnak, vagy éppen 
segítséget kérnek! 
Ha mégis beengednek valakit, lehetőleg 
úgy tegyék, hogy ne egyedül 
tartózkodjanak otthon, hanem hívják át a 
szomszédot, vagy mást, akiben 
megbízhatnak! 

Az idegent soha ne engedjék egyedül 
mozogni a lakásban! 
Mielőtt beengednék őket, győződjenek 
meg arról, hányan vannak, mivel 
érkeztek, kérdezzék ki őket, kérjenek 
tőlük igazolványt! 
Otthon ne tartsanak nagy mennyiségű 
készpénzt, jelentős értékeket! 
Otthon tartózkodás esetén is tartsák zárva 
a lakás ajtót és kaput! 
Ha egy mód van rá, kérjék, hogy a 
nyugdíj, egyéb várható jövedelem 
pénzintézethez, számlára érkezzen! 
Ha nem biztosak abban, hogy az, aki 
hivatalos embernek mondja magát, 
valóban az, és az igazolványa alapján 
nem tudják eldönteni, hogy ki ő, kérjenek 
segítséget (telefonon ellenőrizzék a 
személyüket)! 
Figyeljék meg a kéretlenül látogató 
idegeneket, ha mód van rá, írják fel 
gépkocsijuk rendszámát! 
Ha mégis bűncselekmény történne a 
sérelmükre, azonnal értesítsék a 
Rendőrséget a 107 (ingyenesen hívható) 
telefonszámon

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 3 

EGYHÁZI HÍREK 
Százéves a szelevényi Jézus Szíve Római Katolikus Plébániatemplom 

 

  

A templom belsejének újraszentelését 
Dr. Varga Lajos váci segédpüspök 
végezte. 2009-ben a plébánia új 
kerítést kapott. 2011 tavaszán a hívek 
és a szelevényről elszármazottak 
adományából a templomlépcső lett 
felújítva. 
 

Egyházközségünk hirdetései: 
- Szeptember hónapban megkezdődik 
az iskolai hitoktatás, melyre szeretettel 
hívom a gyermekeket.  
- Az óvodai hittant Papp Erzsébet 
tartja.  
- 2011.oktkóber 1-jén a Nagymarosi 
Ifjúsági Találkozón veszünk részt. 
- A szentmisék továbbra is a Missziós 
Házban (régi zárdaépület) 
- Október hónapban félórával a 
szentmisék előtt rózsafüzért 
imádkozunk. 

Lengyel Zsolt plébániai kormányzó 

Az idei esztendőben ünnepeljük a 
szelevényi Jézus Szíve templom 
felszentelésének 100. évfordulóját, 
melyetnek lelkipásztori ellátásáról a 
csépai plébánia gondoskodik. A 
megemlékező ünnepi szentmisét 2011. 
július 3-án, de. 10 órakor excellenciás 
és főtisztelendő dr. Varga Lajos váci 
püspök úr mutatta be. A jeles 
eseményen részt vett Pánczél Ferenc 
polgármester úr és kísérője, Máthé 
György c.prépost, püspöki tanácsos, a 
szolnoki kerület esperese, 
szerzetesnővérek, Varga Ilona 
művésznő, továbbá a 
Kunszentmártonról, Csépáról, 
Tiszasasról és Tiszaugról érkező 
zarándokok és a szelevényi lakosok. A 
szentmise elején Balla Károly testületi 
tag és a helyi plébános köszöntötte az 
ünneplő közösséget. Püspök úr arra 
buzdított prédikációjában, hogy 
továbbra is szeressük és gondozzuk a 
ránk bízott, őseink által emelt 
templomunkat. A templom az Úr háza, 
ahonnan kilépve, a híveknek el kell 
vinniük Isten szeretetét 
embertársaikhoz. Ennek 
megvalósításához szükség van a hívek 
közötti összetartó, egymásra figyelő, 
krisztusi szeretetre. Az ünnepi 
szentmisét körmenet, majd az új 
templomlépcső megáldása követte. 
Szeretetvendégséggel zártuk a közös 
alkalmat. Megajándékoztunk minden 
jelenlevőt egy szentképpel, melyen a 
főoltár képe látható, és egy 
emléklappal, mely a templom történetét 
tartalmazza. Ezúton szeretnék 
köszönetet mondani mindazoknak, 
akik segítségemre voltak az ünnepség 
megszervezésében és 
lebonyolításában. Röviden 
ismertetném a szelevényi templom 
történetét. Szelevény helységet először 
1389-ben említik az írások "Zelebyn" 
névalakban (szláv eredetű), mint az 
aradi káptalan birtokát. A lakosság 
mindig magyar földműves, 
szőlőtermelő illetve kisnemes volt, nagy 
részben katolikus vallásúak. Már a 
középkorba emeltek templomot, de a 
török hódoltság alatt elpusztult és 
elnéptelenedett a vidék. Újratelepítés 
után a hívők számára 1790-ben egy 
házat kápolnának rendeztek be Szent 
Anna tiszteletére, amely azonban 
nemsokára elpusztult. 1851-ben Bogyó 
Jánosné Márton Anna tornyos kápolnát 
építtetett, ugyancsak Szent Anna 
tiszteletére. E templom megáldására 
1855. augusztus 26-án került sor. A 
növekvő népesség szükségessé tette egy 
nagyobb templom felépítését, és az  

 

egyházilag Csépához tartozó község 
állandó lelkipásztort is kívánt. Ezért 
1908-ban helyi káplánságot szerveztek. 
Egy év múlva a községi képviselő 
testület egyhangúlag elhatározta, hogy 
közköltségen és adományokból rendes 
templomot építenek és anyaegyházat 
szerveznek. A templomot 1910 
májusában kezdték építeni 85.805,30 
ezer korona költséggel, és egy év alatt 
1911 szeptemberében fejezték be. 
Felszentelésekor Jézus Szíve tiszteletére 
ajánlották fel. Ünnepnapja pünkösd 
utáni 2. vasárnapot (úrnap nyolcadát) 
követő péntek. Egyébként a Jézus Szíve 
tisztelet minden elsőpénteken és a 
június hónapban tartják. A 
plébániaépület megépíttetése 16.130,35 
koronába került. A templom egytornyos, 
de fiatornyokkal díszített, egyhajós, 
kereszthajóval rendelkező neogótikus 
stílusú épület, amely Tímár András 
káplán, majd Fehér András plébános 
vezetésével épült fel, Csáky Károly 
Emmánuel váci megyéspüspök 
fennhatósága alatt. A templomot a 
hódmezővásárhelyi ifjú Vígh Pál 
építész tervezte, kivitelező Dávid Jakab 
István gyulai építőmester volt.  Az 
oltárok, szószék és a gyóntatószék 
Komáromy László rákospalotai 
aranyozótól és oltárépítőtől származik. 
A főoltár 8,50 m magas és 3 m széles, 
lucfenyőből faragva, finom 
olajfestékkel polichrom színűre festve. 
Az oltárfestményeket a Csongrádon élő, 
Piroska István szállította. A főoltáron a 
Jézus szíve kép található. A 
mellékoltárképek bal oldalt a Lourdes-i 
Szűzanyát az előtte térdelő Bernadettel, 
jobb oldalt Szent Annát a fiatal Szűz 
Máriával ábrázolja. A falon négy szekkó 
látható: Jézus születése, Jézus és a 
gyermekek, Szent István király és Szent 
Imre herceg. Szelevényen a háború 
idején nagyobb szabású rombolás nem 
történt. Viszont 1919. május 18-án 13 
lakóház, a Községháza és a templom 
kivételével a Tisza rendkívül magas 
árvize mindent elpusztított. A 
templomot 1990-ben kezdték kívülről 
renoválni Gyöngyösi József atya 
vezetésével és 1992-ben fejeződtek be a 
munkálatok. Marosi Izidor váci 
megyéspüspök még ebben az évben 
felszentelte. Orgona felújítására 1990-es 
években került sor. 2004-ben a plébánia 
épületén külső - belső felújítás történt, 
adományokból új berendezést kapott, 
melyet Dr. Beer Miklós váci 
megyéspüspök áldott meg. 2006-ban a 
templombelsőt is renoválták (pályázati 
pénzből) Lédeczi Dénes atya és Bozsik 
József tanár úr vezetésével. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polgárőrök – nemcsak a 
községért, hanem egymásért is 

Ha baj van, érkezik a segítség! 
Mint sokan tudják, a férjem rövid, de 
súlyos betegség után elvesztette a jobb 
lábát. A polgárőrök ahhoz, hogy 
lábadozását, illetve mozgását, és az új 
életformához alkalmazkodását 
elősegítsék, összefogtak. Egy ismerős 
ötlete és ifj. Deák István szervezésével 
egy emberként rögtön a segítségünkre 
siettek, és a teraszról egy lejárót 
építettek, aminek befedése (hogy télen is 
használható legyen) egy későbbi 
időpontban történik. A munkálatokba 
bekapcsolódott a Gamesz is. A lakásban 
ideiglenes akadálymentesítést végeztek. 
Ezúton szeretném felsorolás nélkül 
megköszönni a segítséget, és köszönöm a 
további támogatásokat is! 

Köszönettel: Veresné Pugner Mária 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Házasságkötés: 
Pocsai István és Rostás Alexandra 

Születés: 
Rostás Károly Tamás és Burai Andrea 
Zsanett gyermeke: Rostás Armandó 
Medveczki Roland és Szalai Edina 
gyermeke: Kővári Mirella Sztefani 

Halálozás: 
Dudás Mátyásné szül. Pintér Anna 
(élt 83 évet) 
Mészáros Zoltán (élt 83 évet) 
Kassai Kálmánné szül. Kanalas 
Erzsébet (élt 66 évet) 
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A Dr. Surányi Lajos ösztöndíj átadásán Fialka György 

polgármester, Légrádi Piroska, Dr. Surányi Lajosné 
a díj átadója, Havrilla Sándorné alpolgármester 

CSÉPAI  NAPLÓ 
2007. augusztus 20-án került sor az Egészségház névadójára, ekkor Dr. Surányi Lajos főorvos úr 
emlékére és tiszteletére az Ő nevét vette fel az intézmény. Az Ő kezdeményezésére, de már a felesége által 
létrehozott ösztöndíj átadására minden évben ezen a napon kerül sor. 

2011-ben a Dr. Surányi Lajos ösztöndíjat Légrádi Piroska kapta 
Ő jelenleg a Budapesti Semmelweis Egyetem 
Egészségtudományi Karának III. éves hallgatója 

mentőtiszti szakirányon.  
Már az általános iskolában kiderült, hogy érdekli 
Piroskát a biológia, ékes bizonyítéka ennek az országos 
tanulmányi versenyen elért 6. helyezése.  
Az általános iskola befejezése után felvételt nyert (3. 
legjobb pontszámmal) a kecskeméti Katona József 
Gimnázium biológia-kémia tagozatára. Tudatosan 
készült arra, hogy az egészségügyben dolgozzon majd a 
iskolái elvégzése után.  
Felsőfokú tanulmányai folytatása mellett már 2 éve 
aktívan részt vesz a mentők munkájában is. 
Az emberek gyógyítása, az orvoslás nagyon szép 
hivatás. A mentés azonban még egy más jellegű 
kihívás. Tanulmányai befejezése után, ezért szeretne 
dolgozni a betegellátás ezen területén és az emberek 
megmentésével foglalkozni.  
Tanulmányi előmenetele segítése érdekében Csépa 
Község Képviselő-testülete érdemesnek tartotta a Dr. 
Surányi Lajos ösztöndíj elnyerésére.

  

A Szent István parkban tartott községi ünnepség szónoka Kiss Magdolna volt. Az alábbiakban az általa 
mondott ünnepi beszédet olvashatják. 

Augusztus 20. Szent István király ünnepe, az alkotmányosság, a 
jogállamiság napja, az új kenyér ünnepe 

Itt állunk István király szobra előtt, s a 
legnagyobbaknak kijáró tisztelettel 
adózunk emlékének. A 
legnagyobbaknak kijáró tisztelettel, 
hiszen Árpád fejedelem ükunokájának 
életműve irányt mutató immáron ezer 
éve, példaértékű napjainkban is. Az 
első magyar király Szent István neve 
világnézetre, hitre és felekezetre való 
tekintet nélkül összefonódik a 
magyarság és keresztény hit világának 
találkozásával, a keresztény magyar 
államalapítással. Megkülönböztetett 
tiszteletünkben benne foglaltatik az is, 
hogy Ő teremtette meg a világi 
kormányzat és az egyházszervezet 
évszázadokon át működőképes 
modelljét.  

István, Géza fejedelem és az erdélyi 
Gyula vezér, Sarolt nevű lánya 
gyermekeként látta meg a napvilágot 
kb. 970-975 körül. Születésekor a 
pogány Vajk nevet kapta, 
megkeresztelésekor azonban az első 
keresztény vértanú István nevét adták 
neki. (Megemlítendő hogy István, 
görögül azt jelenti: „koszorú, korona”.) 
997-ben, az őt keresztény szellemben 
neveltető édesapja döntése értelmében 
került a fejedelmi székbe. Géza tehát 
szakított a trónöröklés szeniorátusi 
rendszerével, amelyben a legidősebb 
férfirokonra száll a hatalom. A 
hagyományos öröklődési rend szerint a 
Somogy-vidék urának, Koppánynak 
kellett volna Géza örökébe lépni, így 

nem csoda, hogy Istvánnak 997-ben 
először vele kellett megküzdenie. 
A magyar államalapítás egyik 
legfontosabb mozzanata a koronázás 
volt. István II. Szilveszter pápától kért 
koronát, és 1001. újév napján tétette 
fejére Esztergomban. Ezután folytatta 
az egységes ország kialakítását. 1003-
ban meghódította Erdélyt, majd 
legyőzte a Temes-vidék urát, Ajtonyt.  
Miután István befejezte a régi rend 
lerombolásának apjától rámaradt részét, 
az ország átalakításához látott. A 
legfontosabb tennivaló a földesúri 
jogok szilárd rendjének megteremtése 
és a világi, valamint egyházi 
kormányzás intézményrendszerének 
megalapozása volt. A megyerendszert 
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István király szláv közvetítéssel vette 
át, Nagy Károly örökségéből.  
A feudális állam, a királyi 
megyerendszer megszervezésével 
párhuzamosan haladt az 
egyházszervezés, mely rögtön a 
koronázás után kezdetét vette. A 
koronázással István országa a 
keresztény államok közösségének teljes 
jogú, önálló tagja lett. 1001. húsvétján 
Ravennában II. Szilveszter pápa és III. 
Ottó császár együttes jóváhagyásával, 
pedig megalakult a magyar egyház, 
középpontjában az esztergomi 
érsekséggel. Tehát a magyar 
egyházszervezet független volt a 
némettől, közvetlen a pápa 
fennhatósága alá tartozott.  
Eszközeiben a meggyőzés és a 
megtörés egyaránt szerepelt. Az új 
valláshoz, az új szokásokhoz, erkölcsi 
normákhoz, az új életmódhoz való lassú 
alkalmazkodás évei következtek. István 
király a siker érdekében bencés 
apátságokat alapított (a leghíresebbet 
Pannonhalmán). Esztergomban, 
Kalocsán érsekséget, nyolc helyütt 
pedig (pl. Egerben, Győrben, 
Erdélyben) püspökséget szervezett. 
István királyt a kereszténység nyugati, 
római formája juttatta diadalra, anélkül 
azonban, hogy a keleti bizánci 
kereszténység hatását erőszakosan 
fölszámolta volna.  
Szent István királysága a 
legtekintélyesebb és valószínűleg a 
legerősebb államalakulat volt mindazok 
között, amelyek a 10. század folyamán 
létesültek Közép- és Észak-Európában. 
A változást, amelyet István hozott, jól 
megvilágítja egy fontos politikai 
jelentőségű tény: trónra lépése előtt 
nem egészen fél századdal a magyar 
lovascsapatok még halálosan 
fenyegették Nyugatot és a 
kereszténységet. Az István által 
alkotmányában, kiterjedésében, 
kultúrájában és történelemformáló 
erejében újjáalakított Magyarország 
ezzel szemben a keresztény Nyugat 
előretolt bástyája lett az előnyomuló 
mongol és török veszély ellen, és 
évszázadokon keresztül védőfal az 
ázsiai hódítók barbárságával szemben.  
Az új társadalmi rendet törvényekkel 
igyekezett bevezetni, de ez sok 
nehézséggel járt. Ezt mutatják az első 
királyunk törvényei. Magántulajdon, 
egyház, keresztény szertartás, mindez 
új, és a nagy többség számára teljesen 
idegen volt. Ezért a király törvényekkel 
is meg akarta szilárdítani a 
földbirtokosok magántulajdonát, a 

szabadok végrendelkezési jogát; 
törvényben is biztosítani kívánta az 
egyházi tizedet (a dézsmát), és 
megparancsolta, hogy minden tíz falu 
építsen egy-egy templomot.  
István király két törvénykönyve - bár 
részben idegen mintákat használ, mégis 
- igen sokat elárul a korabeli 
társadalomról. Az első törvénykönyve 
közvetlenül a koronázás után 
keletkezett, míg a második 1030 és 
1038 között.  

A gazdasági ügyekkel a kincstár 
(camara) foglalkozott. Az adók 
legnagyobb részét természetben 
fizették. A rendszeres pénzverés 1020 
után kezdődött, fő forgalmi pénz az 
ezüstdénár lett. 
Külpolitikájában is igyekezett apja 
békepolitikáját folytatni, arra 
törekedett, hogy békében éljen a 
szomszédaival. Felesége, a bajor herceg 
leánya, Gizella lett. Jól tudta azonban, 
hogy a legfontosabb az, hogy ne 
kerüljön ellentétbe a császárral. Ebben 
az időben a német-római császár 
Európa első uralkodójának tartotta 
magát, s a kontinens feletti vezető 
szerepre törekedett.  
István király törvényeivel és fegyveres 
kíséretével, ispánjainak és püspökeinek 
a segítségével próbálta az új társadalmi 
rendet meggyökereztetni. Ugyanakkor 
mindent megtett azért is, hogy az 
ország függetlenségét megvédje. 
Amikor 1030-ban II. Konrád német 
császár hadat vezetett hazánkba, 
győzelmesen visszaverte. István király 
tehát nemcsak megteremtette a feudális 
államot, hanem meg is védte azt. 

A korszak legjelentősebb magyar 
irodalmi alkotása az Istvánnak fiához, a 
trónörökös Imréhez intézett „Intelmek” 
című latin nyelvű műve volt. Ezekben 
az Intelmekben többek között a 
következő uralkodói szabályok 
találhatók: ,,Uralkodjál szelíden, 
alázattal, békésen harag és gyűlölködés 
nélkül! A király koronájának legszebb 
ékszerei a jótettek; azért illő, hogy a 
király igazságossággal és 
irgalmassággal, valamint a többi 
keresztény erénnyel ékeskedjék. 
Minden nép saját törvényei szerint él; 
add meg az országnak a szabadságot, 
hogy aszerint éljen! A legnagyobb 
királyi ékesség, az én tudásom szerint, a 
királyi elődök után járni, a szülőket 
utánozni…''  
A trónörökös Imre herceg azonban nem 
járhatott királyi atyja nyomában, mert 
1031-ben egy vadászat alkalmával 
vadkan támadta meg, és sebezte halálra. 
A királyt a gyász megviselte, majd 
súlyosan meg is betegedett. 1038. 
augusztus 15-én, közel hetven éves 
korában, 42 évi uralkodás terhétől 
megkönnyebbülve hunyt el. Földi 
maradványait a székesfehérvári 
bazilikában, egy átfaragott római 
szarkofágban helyezték örök 
nyugalomba. Halála előtt Szűz 
Máriának ajánlotta az országot. 
1083. augusztus 20-án László király 
VII. Gergely pápa engedélyével Istvánt 
és fiát, Imre herceget oltárra emeltette, 
s ezzel a szentek sorába iktatta. A 
magyar nép erre az időpontra 
évszázadok óta kegyelettel emlékezik. 
A bevezető gondolatokhoz visszatérve, 
István király alkotása, írott és íratlan 
testamentuma évszázadokon át kiállta 
az idő próbáját.  
Államalapító Szent István ünnepe, 
amely a hagyomány szerint egyben az 
új kenyér napja is, egyik legszebb 
nemzeti ünnepünk. 
Az Országgyűlés döntése értelmében 
1991-től augusztus 20-a a Magyar 
Köztársaság hivatalos állami ünnepe. 
 
Végezetül Antóni Sándor gondolatait 
szeretném megosztani Önökkel. 
„Bárhová is sodor minket az élet, Az 
isten magyarnak teremtett téged. …  
Dicső vezérünk Szent István király, Ki 
törvényeiddel rendet parancsoltál. …  
Hit és hazaszeretete kössön minket 
össze, A magyarok istene áldjon 
mindörökre. 
Ünnepeljünk hisz van mit 
Ünnepelnünk, Van múltunk és jövőnk, 
mert magyarnak születtünk.”
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ISKOLAI HÍREK 
A XXI sz. iskolája- a fejlődés nem áll meg! 

Tiszakürt és Csépa községek fenntartói 
feladataik során 2008-ban pályázatot 
nyújtottak be „ A pedagógiai 
módszertani reformot támogató 
informatikai infrastruktúra 
fejlesztésére” címmel az iskolák 
számára az interaktív táblák és a hozzá 
kapcsolódó informatikai eszközök 
beszerzésére. A pályázat megvalósítása 
ebben az időben nagyon lelassult. 
Ismételt benyújtásra került sor 2010. 
márciusában, amikor az események már 
felgyorsultak. 2010. novemberi 
keltezésű Támogatói Okirat alapján   A 
Körzeti Általános Iskola és Óvoda az  
intelligens iskola  modell 
infrastrukturális  hátterének kialakítása   
17 592 000 Ft  nyert. 
A beruházás kezdetét vette. Tálas 
László polgármester a Társulási Tanács 
elnöke, az iskolák vezetői és 
informatikus szakemberei 
Tiszapüspökibe látogattak, ahol a már 
beszerelt és működő eszközöket nézték 
meg, és tapasztalatot szereztek a 
beruházást végző vállalkozó 
munkájáról is. 
Május elején megkezdődtek a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

tevékenységek és rövid időn belül 
eldőlt, hogy a munkálatokat a Konvex 
Irodatechnika Kft. Szolnok végzi 
iskoláinkban. A munkát mindkét helyen 
a nyári szünetben végezték el, így nem 
zavarták a gyermekek minden napos 
iskolai életét a tanulást, és ők is 
nyugodt körülmények között 
dolgozhattak, szerelhettek. 
Csépán az iskolában beszerelésre került 

öt tanteremben az interaktív tábla, 
megkaptuk a hozzátartozó 5 db tanári 
laptopot. Hozzájutottunk 14 db tanulói 
számítógéphez, a számítástechnikai 
teremben szakszerű összeköttetésben. 1 
db Wifi felszerelése, az internet 
biztosítására, és egy szavazó csomag a 
tanulók tudásának ellenőrzésére, került 
az iskolánk birtokába. Most már 
elmondhatjuk, hogy iskolánk 
informatikai felszereltsége megfelel a 
kor követelményeinek. 
A nevelők a pályázathoz kötelezően 
kapcsolódó továbbképzésen vettek 
részt. Elsajátították az eszközök 
alapvető kezeléséhez és használatához 
szükséges tudnivalókat. Az eszközöket 
és a pedagógusi tudást biztosítjuk, a 
tanulókon a sor, hogy tudásuk 

gyarapítása érdekében éljetek a 
megteremtett és felkínált 
lehetőségekkel. 
A beruházást a szolnoki Konvex Kft. 
valósította meg, Szűcs Péter ügyvezető 
igazgató úr irányításával. Az 
ünnepélyes átadón az iskola igazgatója 
Turóné Guba Anna köszöntötte a 
kivitelezőt és megköszönte munkatársai 
lelkiismeretes, körültekintő, pontos, 
precíz, határidőt tartó, egyéni érdekeket 
figyelembe vevő, jó hangulatban zajló 
munkavégzését. Köszönetet mondott a 
tanulók nevében is a munkáért, amit a 
tanítványok tudásának gyarapítása 
érdekében tettek. 

Az eszközök ünnepélyes átadása a 
nemzeti színű szalag átvágásával 
megtörtént. Két tanuló elhelyezte az 
iskola bejáratánál a pályázat 
megvalósítását jelző C típusú táblát. A 
tanulók és a szülők megtekintették a 
táblákat, a lehetőségek közül 
kipróbáltak egyet-kettőt, ami felkeltette 
érdeklődésüket.   

Turóné Guba Anna  
igazgató

 
A tanév kezdete 

Minden ember életében vannak olyan fontos pillanatok, 
napok és évek, amikor döntést kell hoznia, illetve számot kell 
vetnie, hogy az elkövetkező időben mit fog kezdeni az 
életével. Ilyen gondolatok talán inkább év végére, évzárásra 
találnak, én mégis úgy vélem, a tanár és a diák életében az 
évkezdés is ilyen fontos és döntő pillanat. Hogy milyen lesz a 
2011–2012-es tanév, az attól is függ, hogyan kezdjük el. 
Attól is függ, hogy a közös munkába mennyi lelkesedést 
tudunk beleadni. 
2011. augusztus 31-én közösen tartottuk az ünnepélyes 
tanévnyitót, hiszen az élet egymáshoz köt annak ellenére, 
hogy tanárnak és diáknak más és más munka és kötelezettség 
jut feladatul. De az iskolás élet egymás mellé rendel tanárt és 

diákot. A tanárnak szüksége van a diákra és a diáknak a 
tanárra. 
Sok múlik egész év alatt a szemléletünkön. Gróf Széchenyi 
István írja egy helyen: 
 „Úgy látom az életben, 
hogy az emberek minden dologban 
vagy nagyon fent vagy nagyon 
alant keresik az igazságot. Sok 
előnyt a távolban keresünk, holott 
a közelünkben fekszik.”  
Ez a Széchenyi gondolat azt sugallja nekünk, hogy sok 
mindent megoldhatunk, sok mindent jobbá tehetünk, ha új, 
helyesebb szemlélettel látunk a munkához.
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A 2011-12-es tanévre 19 első osztályos diák iratkozott be 
iskolánkba. Köszönjük a szülők megtisztelő bizalmát 
iskolánk iránt, és kérjük támogassák gyermekeiket, a 
tanító nénit mindenben.  

Tanító néni: Kuti Gáborné 
1. osztályosok névsora 

Berecz Szabolcs Kővári Pandora 
Böjti Gábor Bendegúz Lukács Nelli 
Csajbók Bence Mészáros István 
Gyurik Krisztina Oberna Kristóf 
Halmai Gréta Őze Anasztázia 
Jordán Sándor Papp Levente 
Kassai Melinda Polyák Zsófia 
Kállai Armand Szalai Renátó 
Kolompár Nikoletta Túri Márk 
 Vaszil Ramóna 

 Kedves Szülők! 
Először is, köszönjük a Szülői Munkaközösség nyári 
munkálatokhoz nyújtott segítségét.  
Mint szülők, Önök azt várják tőlünk, hogy mindent 
megtegyünk, amit csak lehet. Abban biztos vagyok, ahogyan 
eddig is, ezután is az összes eszközt, lehetőséget ki fogjuk 
használni és a gyermekeik érdekében fogjuk mozgósítani. 
Azonban azt tudnia kell mindenkinek, hogy a lehetőségeink 
korlátozottak. Ma az iskolák igen nehéz helyzetben vannak. 
Kötelező feladataik ellátásához az állami támogatások nagyon 
szűkösek.  
A szülőknek is nehéz ebben a morálisan felborult világban 
megmutatniuk a helyes utat gyermekeik számára. Kérjük, 
támogassák mindenben a gyermekeiket nevelő tanítókat, 
tanárokat. Hiszen Ők is ugyanazt szeretnék, mint Önök. Egy 
kötelességtudó, okos, értelmes felnőtt társadalmat nevelni 
belőlük. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek sikeres 
új tanévet! 

Mészáros Mária tagintézmény-vezető 
 

Beszámoló a Csépai Iskolásokért Alapítvány 2010/2011-évi munkájáról 
A Csépai Iskolásokért Alapítvány  egyik 
célkitűzése, hogy  korszerű tárgyi 
eszközök beszerzésével segíti  általános 
iskolás gyermekeinket.  
 Ennek megfelelően 6 tanterem 
berendezését (padok és székek) az előző 
években megvásárolta az alapítvány, 
korszerű számítógépeket, 
híradástechnikai eszközöket  szereztünk 
be. Az idei év májusában a felső szinti 
folyosóra olyan esztétikus , jó minőségű  
ülőgarnitúrát vásároltunk két asztallal, 
amelyen 10-15 gyermek kényelmesen, 
kulturáltan tudja a szabadidejét eltölteni.  
Az alsó szintre egy szép könyves 
szekrényt vettünk asztallal és székekkel a 
gyerekeknek, ahol rajzolgathatnak, 
beszélgethetnek, könyveket 
nézegethetnek, (esetleg átnézhetik, 
ismételhetik a tananyagot). Ezeknek a 
szép bútoroknak az értéke: 444.100 Ft. 
Ezek a bútorok a mellékelt fotókon 

megtekinthetők. 
Gyermeknapra sportjátékokkal 
kedveskedtünk minden osztálynak. 
Labdákat, tollaslabda készleteket, 
pingpong ütőket, ugráló köteleket 
vásároltunk. A megvásárolt játékokra 
48.680 Ft-ot költöttünk. 
Az iskola ezen a nyáron interaktív 
táblákat kapott, melyek lehetővé teszik a 
korszerű oktatást. Erről az Igazgatónő 
beszámol az újság hasábjain.     
Nagy örömünkre szolgál, hogy ajándékba 
is kaptunk egy interaktív táblát, melyhez 
a számítógépet és a beszerelési 
költségeket szintén alapítványunk 
finanszírozza.   A gyermekek már nagyon 
várják, hogy ez a berendezés is 
működjön. 
Alapítványunk azért dolgozik, hogy a 
csépai iskolások is megkaphassák azokat 
a korszerű eszközöket, bútorokat, 
amelyek a mai kor követelményeinek is 

megfelelnek.   
A Csépai Iskolásokért Alapítvány 
köszönetet mond azoknak, akik a 2010-es 
személyi jövedelemadójuk 1 % -ával 
támogatták alapítványunkat. A felajánlás 
várható összege: 472.896,- Ft. 
Ezúton szeretném kérni azokat, akik 
személyi jövedelemadójuk 1 % -ával 
támogatják Alapítványunkat, hogy a 
2011-es felajánlásukat, amelyet majd 
2012-ben a felajánláskor tehetnek meg, 
technikai okok miatt  az Alapítvány 
Csépa Községért címére és adószámára  
ajánlják fel, melynek adószáma: 
1922168-1-16.  
A fenti alapítvány, együttműködési 
megállapodásunk alapján, a csépai iskolás 
gyermekeket támogatja a felajánlott 
összeggel. 

Pintér Lászlóné a kuratórium elnöke

 
ÓVODAI HÍREK 

Az elmúlt nyári hónapokban kevesebb óvodás töltötte napjait az 
óvodában. Júniusban két hétig a nagy csoportos gyerekek 
Cserkeszőlőben vettek részt úszásoktatáson, melynek költségét 
az óvodai integrációs programból fedeztük. Sok féle lehetőséget 
biztosítottunk az óvodában levő gyerekeknek. Vizes 
csúszdáztak, pancsoltak, különböző kézműves tevékenységet 
folytattak, valamint kísérleteztek a homok-víz terepasztallal. 
Térképolvasó-kincskereső játékot játszottak. Két főiskolai 
hallgató is részt vett a nyári programokban egy-egy hét nyári 
gyakorlatot tölthettek nálunk. 
A daduska nénik elvégezték a nagytakarítást, fertőtlenítést. A 
gyerekek új takarókat kaptak, a  Méhecske csoport megújulva 
várta a gyerekeket. Új trapézasztalokkal, és függönnyel, amit 
szintén az integrációs pályázati pénzből vásároltunk. Sajnos 
másra nem tudtunk költeni, mivel a költségvetés csak 
fenntartásra futotta. Költségek megtakarítása céljából 
önkormányzatunk-óvodánk nyitvatartási idejét 9 órára 
csökkentette, majd kiszámolta, hogy a nyitvatartási időnk alatt 
elég a 6 óvónő helyett 5, ezért december 31.-ig a létszám leépítés 
végrehajtását rendelte el.  

A 2011/12-es tanévre 77 gyermek iratkozott be, akik közül 50-en 
tartoznak a cigány kisebbséghez, 46 a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek, 68 pedig rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesülnek. Ebből is látszik, hogy gyermekeink 
száma, összetétele nem változott a tavalyihoz képest. Augusztus 
31-én a nyolcadikosok elkísérték az elsősöket az iskolai 
tanévnyitóra. Kicsit megszeppenve ültek a nagyobbakkal 
szemben, de bátran elmondták a tanult verseket. Mivel 
szeretnénk, hogy minél könnyebb legyen a beilleszkedésük az 
iskolába az első két napon, még felváltva töltötték a délelőttöt az 
óvónők az iskolában az elsősökkel. Kívánjuk, hogy minél több 
sikerben legyen részük. 
Megkezdődött a beszoktatás a kiscsoportban, szeptember végére 
20, december végére 27 kiscsoportos lesz a csoportban. Az óvó 
nénikés daduska nénik szeretettel veszik körül a gyerekeket, akik 
még nehezen értik az elválást az édesanyjuktól. Nagyon bízunk 
benne, hogy majd ők is jól fogják érezni magukat, mint a többi 
kisgyermek mindannyiunk megelégedésére. Remélem, hogy a 
következő számban kellemesebb hírekről olvashatnak.  

Szelei Ferencné tagintézmény vezető

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 

 
A már használatba vett interaktív tábla előtt a 6. osztályosok. 

 

 
A hatodik interaktív táblát ajándékba kapta iskolánk; a 

negyedikesek tantermébe került. 

  

A Csépai Iskolásokért Alapítvány ajándékait, a pihenést szolgáló bútorokat a tanulók birtokba vették. 
 

 

 
Az első osztályosok és szüleik az interaktív tábla 

bemutatóján az aug. 31-i tanévnyitó után. 
 

 
Továbbképzésen a tiszakürti és a csépai pedagógusok. 

Cikk a 6. oldalon. 
 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


