
 

 

 

A Mosoly Klub karácsonya. 
Betlehemi műsorral 
kedveskedett az énekkar. 

A Petőfi Sándor Általános 
Iskola 1. osztályos tanulói 
karácsonyi műsort adtak elő 
az iskola fenyőünnepélyén. 
 

A Vackor Művészeti Óvodában megrendezésre került az „Egészségnevelési hét”. Kiállítást szerveztek a zöldségekből 
és gyümölcsökből készült bábokból, amit a gyerekek együtt készítettek szüleikkel az óvodában. 

Csépa község Lakóinak, valamint a Csépai Napló 
minden olvasójának kellemes karácsonyi ünnepeket, 
boldog új évet, jó egészséget, békét és boldogságot 
kíván: 

FIALKA GYÖRGY polgármester és a 
CSÉPAI NAPLÓ SZERKESZTŐI 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
HIRDETMÉNY 
Csépa Község Önkormányzata értesíti a lakosságot és az érdekelteket, hogy 2011. december 27-től (kedd) 2011. 
december 30-ig (péntek) Csépa Község Polgármesteri Hivatalában ügyrend szerinti hivatali szünetet rendeltek el, mely 
időszak alatt a házipénztár működése és az ügyfélfogadás szünetel! 
 
A hivatali szünet alatt Csépa, Rákóczi u. 24. alatti székhellyel ügyeletet tartunk keddtől péntekig 8-tól 12 óráig 
kizárólag az alább felsorolt sürgős ügyek intézésére: Születés, haláleset anyakönyvezése. Csépa Község Önkormányzata 
kéri a lakosságot és a helyi intézményeket, hogy a fenti körbe nem tartozó ügyek intézését 2011. december 23-ig 
(péntek) feltétlenül indítsák el, mivel ezt követően 2012. január 2. napján (hétfő) lesz először hivatali ügyfélfogadás, 
ügyintézés és házipénztár. 
Megértő türelmüket köszönjük.  Csépa Község Képviselő-testülete 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy a KUNSÁGI BORVIDÉK RENDTARTÁSA a polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján közzétételre került. 

Egyéb információk: 
Munkaügyi Központ Kirendeltség /5440 Kunszentmárton, 
Mátyás király u.5. ügyfélfogadása: hétfőtől csütörtökig  8-
12-ig. Tel.: 56/560-580 
Okmányiroda, 5440 Kunszentmárton, Deák F. u. 2. Tel.: 
56/560-500 

TIGÁZ hibabejelentés: 06-80-300-300 (ingyenesen 
hívható éjjel-nappal) 
Víz hibabejelentés: Csongrádi Közmű Kft. 6640 Csongrád 
Erzsébet u. 25.  
Tel.: 06-63-570-092 
Szemétszállítási ügyek: 56/707-208 

 
Csépa Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete 2011. december 15-
én 16 órakor önkormányzati ülés 
keretében közmeghallgatást tartott a 
művelődési házban. 
Csépa Községi Önkormányzat 
Képviselő testülete módosította a 
köztisztasággal és a települési szilárd 
hulladékkal összefüggő tevékenységről, 
a szervezett köztisztasági 
közszolgáltatást kötelező 
igénybevételéről szóló18/2011.(XI.25.)  
sz rendeletét. 
Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az 
ingatlan tulajdonosának, használójának, 
haszonélvezőjének, másnak a 
használatában lévő ingatlanok 
tisztántartásáról pedig a használati 
joggal rendelkező bérlőnek kell 
gondoskodnia. 
„(1) Az ingatlan tulajdonosa, 
használója, haszonélvezője, használati 
joggal rendelkező bérlő köteles 
gondoskodni: 
a./ Az ingatlant határoló járda, (járda 
hiányában 1 m széles területsáv, 
illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is 
van, az úttestig terjedő terület) továbbá 
a járda és az út között kiépített, vagy 
kiépítetlen terület gondozásáról, 
tisztántartásáról, szemét és 
gyommentesítéséről, a hó eltakarításról 
és a síkosság mentesítésről. 
A járdák konyhasóval való szórása 
TILOS! 
b./ A járdaszakasz melletti nyílt árok és 
ennek műtárgyai tisztántartásáról, a 
csapadékvíz le-és elfolyását akadályozó 

anyagok és más hulladékok 
eltávolításáról. 
c./ A telekingatlan tisztántartásáról és 
gyommentesítéséről. 
d./. A telekingatlanról, a közterültre 
ültetett növényekről, és az útest fölnyúló 
ágak és bokrok megfelelő nyeséséről 
kell gondoskodni, a közterülten ültetett 
bokor, sövény 1,10 m magasságot nem 
haladhatja meg.  
(2) A járműbehajtók és átereszeik 
karban-és tisztántartásáról minden 
esetben a 6. § (1) bekezdésében 
felsoroltak kötelesek gondoskodni. 
(3) Az ingatlanok előtti járdaszakaszt 
hetente legalább egy alkalommal, 
valamint az időjárásnak megfelelően 
szükség szerint a 6. § (1) bekezdésében 
felsoroltak kötelesek letakarítani. 
(4) A saroktelek tulajdonosai, valamint 
a 6. § (1) bekezdésében felsoroltak a 
telek melletti járda szakaszokat és 
vízelvezető árkokat is köteles tisztán- és 
karbantartani. 
(5) A közterületre szennyvizet kivezetni, 
kiönteni TILOS! 
(6) Intézmények, szórakozóhelyek, 
vendéglátó-ipari egységek, 
kereskedelmi üzlethelyiségek és más 
elárusító helyek előtti járdaszakasz 
tisztántartás, a hó- és síkosság 
mentesítése mind nyitvatartási időben, 
mind azon túl a használó, illetve a 
létesítményt üzemeltető kötelessége.  
(7) A gondozatlan járdaszakasz, vagy 
nyílt árok tisztítását, kaszálását az 
önkormányzat az ingatlantulajdonos, 
valamint a 6. § (1) bekezdésében 
felsoroltak költségére elvégeztetheti. 

4/A.§.(1) Az építési és bontási, valamint 
a felújítási munkálatok helyét - szükség 
esetén – a környező közterülettől el kell 
zárni. Amennyiben a munkálatok 
végzése során építési törmelék, vagy 
hulladék anyag keletkezik, úgy azt 
folyamatosan, legkésőbb a munka 
befejezésétől számított 48 órán belül el 
kell szállítani és a közterületet helyre 
kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. 
(2) Közterületen építési, bontási és 
egyéb anyagot csak közterület-foglalási 
engedéllyel szabad tárolni. 
4/B § (1) Mindennemű szállítmány fel- 
vagy lerakásánál, valamint 
szállításánál ügyelni kell arra, hogy a 
közterület ne szennyeződjék. 
Szennyeződés esetén a szállító köteles 
azt nyomban megtisztítani. 
(2) Közterület igénybevétele esetén a 
fákat, bokrokat, valamint a közterületi 
létesítményeket védőburkolattal kell 
körülvenni. 
4/C.§. (1) Közterületen lévő 
berendezési és felszerelési tárgyak 
megrongálása, illetőleg beszennyezése 
tilos! 
 (2) Lakótelkekről kifolyó csapadékvíz 
árokrendszerbe vezetéséről a 
tulajdonosoknak valamint a 6. § (1) 
bekezdésében felsoroltaknak kell 
gondoskodni. 
(3) Eldugulás vagy rongálás okozására 
alkalmas anyagot a vízelvezető árokba, 
öntöző csatornába elhelyezni tilos! 
4/D.§ (1) Közterületen szemetet, 
hulladékot csak az erre a célra 
rendszeresített és felállított 
hulladékgyűjtőkbe szabad elhelyezni. 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 3 
(2) A hulladékgyűjtők kihelyezése és 
rendszeres ürítése az önkormányzat 
feladata a (3) bekezdés kivételével. 
(3) Az üzletek, vendéglátóegységek, 
elárusítóhelyek előtt hulladékgyűjtők 
elhelyezése és tisztántartása az 
üzemeltető feladata. 
4/E. .§ (1) A község területén lévő 
ingatlanok tulajdonosai, valamint a 6. § 
(1) bekezdésében felsoroltak kötelesek 
ingatlanukat rendben tartani, gyomtól, 
gaztól (különös tekintettel a 
parlagfűre); szeméttől megtisztítani. 
(2) A kereskedelmi, vendéglátó-ipari és 
szolgáltató létesítmények üzemeltetői 
kötelesek: - a homlokzat, az épület 
szerkezeti egységeinek (előtető, portál, 
ernyőszerkezet, cégtábla, nyílászárók, 
stb.) jó karbantartásáról gondoskodni, - 
a kirakatot tisztántartani, és a 
kirakatokat az üzlet profiljának, 
jellegének megfelelően árú bemutatásra 
használni.” 
Szabálysértést követ el, és harmincezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, 
aki e rendelet vonatkozólag 
megállapított rendelkezéseket 
megszegi. 
A szeszes ital közterületen történő  
fogyasztásának korlátozásáról is „ 
helyi törvényt”, rendeletet hozott a 
testület (19/2011.(XI.25.) rendelet) 
„Tilos szeszes ital fogyasztása – a 
községi közterületeken. 
Aki a tilalmat megszegi, szabálysértést 
követ el.” 
2012. január 1-jétől idegenforgalmi 
adó bevezetésére kerül sor: 

Jelenleg magánszálláshely nincs a 
településen, bár a turisztika és 
magánszálláshely szolgáltatás 
gondolatát, és vállalkozók megjelenését 
településünkön támogatja testületünk, 
és turisztikai célú pályázatokban is 
folyamatosan részt veszünk. 
Az adó mértéke személyenként és 

vendégéjszakánként 300,- Ft. 
Hulladékszállítási díj emelése: 
A Remondis Kft megküldte a 2012. évi 
szolgáltatási díjra vonatkozó ajánlatát. 
A hulladékszállítási szolgáltatásba 561 
darab lakóingatlan került bevonásra, 
melyek többsége, 550 ingatlan 
állandóan lakott, míg 11 ingatlan 
időszakosan lakott. 
A településen számlát az alábbi edény 
méret alapján kap: 
80 literes edényről 187 ingatlan, 120 
literes edényről 374 ingatlan. 
A Remondis Kft a települési a 
települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapításának 
részletes szakmai szabályairól szóló 
Korm. rendelet előírásainak 
megfelelően elkészítette a 2012. évre 
vonatkozó díjkalkulációját. 
A kalkulált díj alapján javaslatot tett 
arra, hogy az Önkormányzat a 
hulladékkezelési közszolgáltatásért a 
lakosság által 2012. január 01-től 
fizetendő nettó szolgáltatási díjakat az 
alábbiak szerint állapítsa meg: 
80 literes edény 1.264,- Ft/hó+ÁFA 
120 literes edény 1.897,- Ft/hó+ÁFA 
240 literes edény 3.793,- Ft/hó+ÁFA 

1.100 literes edény 17.956,- 
Ft/hó+ÁFA 
A kalkuláció alapján kiszámított díjak 
8,17 % -os emelkedést jelentenek a 
2011-ben alkalmazott árakhoz képest, 
mely magasabb a KSH által közzétett, a 
hulladékgazdálkodási ágazatra, 2011. 
szeptemberi infláció mértékénél (7 %). 
A magasabb díjemelés oka, hogy 2011-
ben a településen csökkent a díjfizető 
ingatlanok száma 578 db ingatlanról 
561 db ingatlanra (3 % -os csökkenés), 
miközben a lakossági hulladék 
mennyisége ez idő alatt 2 %-kal nőtt. 
2012. január 1-jétől szükséges az 
élelmezési nyersanyagnormák 
megemelése. Ennek alapja, hogy a 
jelenlegi piaci tendenciák alapján az 
élelmiszerek ára folyamatosan 
növekszik, másrészt 2011. 
szeptemberétől az ÁNTSZ magas 
minőségi követelményeket támaszt az 
élelmezési nyersanyag vonatkozásában.  
Mindezek figyelembe vételével a 
nyersanyagnorma 10% -os megemelése 
szükséges, azonban az óvodai tízórai 
esetében 50% -os emelés szükséges, 
mert az eddigi 48,- Ft-os 
nyersanyagnormából nem lehet 
biztosítani a gyerekek megfelelő 
étkezését. Ebben az évben a tízóraival 
való ellátás csak a norma túllépésével 
volt lehetséges, ami veszteségként 
jelentkezett a konyhánál. 2012.-től ez 
már nem vállalható be, ezért szükséges 
a tízórai nyersanyagának ilyen arányú 
emelése.

 
Gyermekétkezési térítési díjak 

 Élelmezési 
nyersanyagköltség 
Egy ellátottra jutó 

összege (Ft) 

ÁFA összege 
(Ft) 

Tér.díj (Ft)/ adag 

Óvoda 
Tízórai 72 19 91 

Ebéd 132 36 168 

Iskola 

Ebéd 157 42 199 

Intézményi nyersanyag norma+ÁFA 
Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) 

 Étkezési 
nyersanyagnorma (Ft) 

ÁFA összege 
(Ft) 

Tér.díj (Ft)/ adag 

Reggeli 118 32 150 
Vacsora 118 32 150 

Őszikék ESZI ebéd   252 68 320 

Vendég ebéd 

Előfizetéses ebéd 252 68 320 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 4 
Intézményi nyersanyagnorma és térítési díj  

 
 Nyersanyag 

Ft 
ÁFA Tér.díj  

adag 
Nettó 
fogy.ár/adag 

ÁFA Bruttó fogy. 
Ár/adag 

ÓVODA 
Tízórai 72 19 91 126    34 160 
Ebéd 132 36 168 231 62 293 

ISKOLA 
Ebéd 157 42 199 248 62 349 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY (ESZI) 
Reggeli 118 32 150 206 56 262 
Vacsora 118 32 150 206 56 262 

Ebéd hétfő-péntek 252 68 320 441 119 560 
ELŐFIZETÉSES EBÉD 

Ebéd 252 68 320 441 119 560 
 
2011. december 31-től a település 
ivóvízellátás és szennyvíz elvezetés 
szolgáltatás díjtétele az alábbiak 
szerint változik: 
fogyasztott víz díja: 272 Ft/m3+ÁFA 
kibocsátott szennyvíz díja: 319 
Ft/m3+ÁFA 
vízterhelési díj mértéke: 11 Ft/m3+Áfa 
(kb. a vízminőségtől függően) 

alapdíj fogyasztási helyenként: 
víz 260.Ft/hó/f.hely 
szennyvíz 199 Ft/hó/f.hely 
- üzemeltetett közműhálózatok bérleti 
díja a beszedett díj vízmennyisége 
alapján: 
Ivóvíz hálózat: 80  Ft/m3+ÁFA 
Szennyvíz hálózat: 75  Ft/m3+ÁFA 
 

-harmadik félnek, üzemeltetőnek 
történő vízértékesítés esetén a bérleti 
díj mértéke 53 Ft/m3+ÁFA 
értékesített vízmennyiség alapján. 
A rendelet kihirdetés napján, 2011. 
december 16-án lép hatályba. Az 
alkalmazott díjtételeket 2011. december 
31-től kell alkalmazni.

 

ISMÉT A BÉRPÓTLÓ JUTTATÁSRÓL! 
Mint arról már a Napló korábbi számaiban is olvashatták 
már, ez évben is lényeges változások történtek az aktív korú 
munkanélküliek szociális ellátásában. 
Most a változások közül csak a lassan aktuálissá váló 
felülvizsgálattal kapcsolatban tájékoztatom röviden, és nem 
teljes körűen, az olvasókat. Lényeges változás, hogy a 
bérpótló jutatást / szeptembertől foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás a neve / évente kell felülvizsgálni, valamint az, 
hogy a felülvizsgálatkor a segélyezettnek igazolnia kell 30 
nap időtartamban 
- Keresőtevékenységet folytatott / ideértve az egyszerűsített 
foglalkozatás szabályai szerint végzett, valamint a háztartási 
munkát is/ 
- Közfoglakoztatásban vett részt 
- Munkaerő-piaci programban, vagy legalább hat hónapos 
képzésben vett részt 
Fontos megjegyezni, hogy az egy év nem naptári évet jelent. 
A felülvizsgálatot a megállapítás, vagy az előző 
felülvizsgálatot követő 365 nap után kell elvégezni. 

A 30 napos kötelezettséget a fenti formák bármelyikével 
lehet teljesíteni, és összevonhatók valamint a részmunkaidős 
foglakoztatás is teljes napnak számít. 
A törvény lehetőséget ad, 30 nap számításánál a közérdekű 
önkéntes tevékenység időtartalmának beszámítására is. 
A feltétel teljesítése teljes egészében a segélyezett feladata, 
ebben az önkormányzatoknak semmiféle kötelezettsége 
nincs, ennek ellenére önkormányzatunk igyekezett minél több 
ember számára biztosítani, hogy kötelezettségének a 
közfoglalkoztatás keretein belül eleget tudjon tenni. Aki a 
közfoglalkozatásban egészségügyi problémája miatt nem 
vehetett részt, az sem mentesül a 30 napos kötelezettség alól. 
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a fent taglalt 
kötelezettség nem teljesítése esetén a támogatás folyósítását 
meg kell szüntetni, és újra megállapítani csak a feltételek 
ismételt teljesítése esetén lehet, azzal a megkötéssel, hogy az 
egy éves együttműködési időbe csak a megszüntetés utáni 
időszak számítható be. 
Tájékoztatásom nem teljes körű, felmerült kérdéseikre 
ügyfélfogadási időben szívesen válaszolok. 

Kovács Sándor szociális ügyintéző 
 

A CSÉPAI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2011. ÉVI MŰKÖDÉSE 
A Csépai Polgárőr Egyesület településen végzett működése 
során az országos polgárőr mozgalom alapvető tevékenységi 
területeit látta el 2011. évben, 48 fő tag részvételével. 
Bűnözés elleni fellépés, bűnmegelőzés, ezen belül különösen 
a vagyonvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, közlekedés 
biztonsága, környezetvédelem társadalmi feladatainak 
megvalósításában való közreműködés.  
Ezen időszak alatt a szolgálatos polgárőrök több alkalommal 
vettek részt a körzeti megbízottakkal közös szolgálatban.  
Az Önkormányzat gyermekvédelmi munkatársával kábítószer 
megelőzési tájékoztatón illetve éves gyámügyi és 
gyermekvédelmi beszámolón vettek részt és vitatták meg a 
település helyzetét. 

A járőr illetve figyelő szolgálatok mellett rendezvények 
(falunap, szüreti felvonulás, szüreti bál) biztosításán vettek 
ill. vesznek részt. 
Az éjszakai járőrszolgálat mellett a nappali órákban is 
ellátunk figyelő szolgálatot, melynek a besurranó tolvajlások 
megelőzése a cél. 
A „TE SZEDD – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” 
elnevezésű országos programhoz kapcsolódva 2011. május 
21-én hulladékgyűjtő akciót szerveztünk, melynek során a 
községbe bevezető utak hulladék mentesítésére kerül sor és 
több mint 200 kg szemetet gyűjtöttek be a résztvevők.  
Országos Polgárőrszövetség Csépai Egyesülete  

Deák István 
elnök 
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MEGKÉRDEZTEM FIALKA GYÖRGY POLGÁRMESTERT 
Egy-két alkalommal már jelentkeztem a 
fenti címmel a Csépai Napló hasábjain. 
Akkor még nem tudtam, hogy ezt 
rendszeresíteni fogom, vagy kellene. 
Az olvasók egy bizonyos köre azonban 
arra biztatott, hogy örülnek ennek a 
témának, formának. Azok az olvasók, 
akiket érdekel a falu sorsa és jövője. 
Azok, akik koruknál, helyzetüknél 
fogva csak az újságon keresztül kapnak 
rendszeres tájékoztatást a községben 
folyó eseményekről, helyzetről. 
Most arra várok választ, hogy 2011-es 
év végén mit mutat a mérleg az ÖK 
gazdálkodásában? Hogyan értékeli 
Fialka György polgármester az 
intézményeket, a gazdálkodásukat, a 
községben végbe menő fejlesztéseket? 
Milyen további lehetőségeket lát? 
Az Önkormányzat intézményeinek 
gazdálkodásáról egy átfogó ellenőrzés 
történt. Mi a tapasztalat ezen a 
területen? 
Ez az átfogó ellenőrzés nagyon 
részletes, átfogó és igen szakszerű volt. 
Az indítéka, amiért ezt kértem a 
pénzügyi bizottságtól, az az volt, hogy 
az óvoda és iskola együttesen májusban 
már 17 milliós plusz önkormányzati 
támogatásból 13,5 milliót felhasznált. 
Ez azt jelentette volna, hogy az év 
végére ez az összeg hasonló 
gazdálkodás mellett 27,5 millióra nőtt 
volna. A történet pikantériája, hogy 
október 30-ig egyetlen forintot sem 
kellett utalni a fenntartáshoz. 
Természetesen az, hogy időarányosan 
egyik költséghely túlmegy a 
költségvetésén, törvényszerűen azt 
jelenti, hogy a többi intézmény jóval 
belül kell, hogy gazdálkodjon a 
lehetőségein. 
Miután az iskola és óvoda 
elsődlegességet élvezett a fenntartás 
palettáján, a többi betervezett feladat 
került elhalasztásra. Ilyenek pl.: 
konyhai berendezések, gépek 
gumiabroncsai, fűnyíró háti és 
tologatós gépek beszerzése a közterek 
karbantartására, bel- és külterületi utak 
javítására, az orvosi rendelő akadály-
mentesítésének befejezése, a 
ravatalozó, temetői illemhely 
korszerűsítése. 
Látva a gazdálkodás alakulását, az 
időjárás függvényében elkezdtük az 
elmaradások pótlását. Az idősek 
otthona időarányos, a hivatal, a konyha, 
a GAMESZ megtakarítással kecsegtet. 
Megjegyezném, hogy az iskola és 
óvoda nem biztos, hogy rosszul 
gazdálkodik, csak az elszámolás 

bevételi és kiadási oldala időben, és 
nagyságában nem arányos. 
További feladat, hogy ez ne forduljon 
elő jövőre, mert boríthatja az egész 
költségvetést. 
Az oktatás jövőjéről mit lehet 
elmondani? Mire számítsanak az 
óvodás gyerekek szülei? 

Az oktatás jövőjéről konkrétat a 
törvény elfogadásáig keveset lehet 
mondani. Az biztos, hogy egyetlen 
módja van a felső tagozat 
megmaradásának, ha ott minél több 
gyerek van. Ezért a felelősség is itt 
jelentkezik. Ma nem látok más 
esélynövelő lehetőséget, mint a vidéken 
tanuló gyerekek szeptemberre történő 
hazahozatalát.  
Ellenkező esetben megszűnhet a felső 
tagozat, s a többi csépainak kell 
ugyanoda eljárni, ahol most az a 
néhány van, s ott vagyunk, ahol a part 
szakad, mert csak egy helyen lesznek. 
Nem Csépán, hanem vidéken kell 
azokkal együtt iskolába járni, akivel 
Csépán nem akartak. Bravó! Kedves 
Szülők! Kérem, gondolják át, hogy mit 
nyerhetünk, és mit veszíthetünk? 
Amennyiben nem tudjuk most 
produkálni a megfelelő létszámot, 
esélye sincs, hogy később egyáltalán 
lehetősége is legyen! Kérem, értékeljék 
át a helyzetet! 
Az óvoda 2012. év elé viszonylatos 
stabilitással nézhet, jelentős változás 
nem várható. 
Mi lesz 2012 szeptemberétől a csépai 
iskoláskorú gyerekek sorsa? A helyi 
iskola fennmaradása veszélyben van? 
Az előzőekben elég bőven kifejtettem 
az iskola előtt álló kérdőjeleket. Igen, a 
felső tagozat veszélyben van. Vissza 
kell hozni a vidékre járó gyerekeket! 

A közmeghallgatás egyik témája a 
község úthálózatának alakulása volt. 
Miként alakult és a jövőben mely 
területek, útszakaszok kerülnek 
megújításra? 
A 2011-es év igen „érdekes” év volt. A 
még fejlesztésre váró területekre nem 
volt pályázati kiírás, vagy a 
feltételeknek nem tudtunk megfelelni. 
Ilyen volt a település-központ fedett 
csatornázása, amely a belvizes projekt 
keretében került meghirdetésre, vagy a 
belterületi útfelújítás, amely az 
utasforgalom nagyságától volt függő. 
Ezek elmaradnak, de más egyéb is. 
Pályázni igazán a foglalkoztatás 
bővítésével megvalósuló pályázatokra 
tudtunk, melyet ki is használtunk. 
A pályázatok hogyan befolyásolják a 
község további fejlődési lehetőségeit? 
A közelmúltban indult egy energetikai 
pályázat, mely az óvoda alternatív 
energiával való fűtését eredményezi. 
Novemberben indult a mezőgazdasági 
külterületi utak javítása, felújítása című 
projekt 22 fővel, mely december 31-el 
lezáródik. 
2012-ben új Start közmunkaprogramot 
indítunk a környezetvédelemmel, 
köztisztasággal és mezőgazdasági 
külterületi utak javításával, felújításával 
összefüggő foglalkoztatási projekt 
keretében 22 fővel. 
Ezen pályázatok 19.935.035 Ft 
értékben (munkabér, gép, 
eszközköltségek) kerül egész 2012-ben 
lebonyolításra. 
Hogyan alakul az önkormányzat 
pénzügyi helyzete, mik a jövő évi 
kilátások? 
Előzetes számítások szerint jól alakul a 
költségvetés. Az év végére kisimultak a 
gazdálkodással összefüggő gondok. A 
főkönyv szerint 29 millió forinttal 
rendelkezünk, de ez az év végéig 
növekedni fog. 
Fölvetődhet a kérdés, hogy akkor miért 
kell takarékosan gazdálkodni? Hát 
azért, mert 2012-ről keveset tudunk. 
Úgy nézhetünk a jövő év elé 
nyugalommal, hogy jelentős tartalékot 
képzünk, amihez lehet nyúlni, ha 
minden kötél szakad.  
Megtanultuk már, hogy „több nap, mint 
kolbász”. Ezúton szeretném 
megköszönni minden dolgozónak, 
minden vezetőtársamnak az egész éves 
munkáját, és a gazdálkodás területén 
kifejtett tevékenységét. 

Köszönöm az interjút! 
Kovácsné Németh Mária
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Műsoros est 6. osztály 

 
Családi nap az iskolában 

 
Gitárosok a Műsoros esten 

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK 
November 15-én Csépán rendeztük 
meg a 3. 4. osztályos tanulók „Komplex 
tanulmányi versenyét”. A csépai és a 
tiszakürti diákok nyolc csapattal szinte 
minden területen összemérték erejüket. 
Magyar, matematika, rajz, technika, 
ének-zene, környezetismeret témákban 
kellett a legjobban teljesíteniük. A 
gyerekek sok tapasztalattal, élménnyel 
tértek haza. Gratulálunk minden 
résztvevőnek, valamint Pintér Lászlóné 
és Deák Mónika felkészítő tanároknak. 
Eredmények: 
3. osztály: I. Csépa, II. Tiszakürt, III. 
Csépa, IV. Tiszakürt 
4. osztály: I. Csépa, II. Csépa, III. 
Tiszakürt, IV. Tiszakürt 
November, az egészség hónapja. Ebből 
az alkalomból első osztályos diákjaink 
az óvoda szervezésében Egészségügyi 
vetélkedőn vettek részt volt óvodás 
társaikkal. A játékos feladatokon 
keresztül számot adtak az egészséges 

életmóddal kapcsolatos tudásukról. 
Köszönjük az ovisok vendéglátását. 
November 18-án Pályaválasztási 
szülői értekezleten mutatkoztak be a 
középiskolák, segítve a 7. 8. 
osztályosok továbbtanulását. A 
rendezvényen nyolc középiskola 
képviseltette magát, részletesen 
bemutatták az intézményeikben folyó 
képzést. Sok hasznos információval 
lettek gazdagabbak diákjaink. 
November 26-án este a Művelődési 
Házban iskolánk megtartotta Műsoros 
Estjét. Ez alkalommal is rengetegen 
voltak kíváncsiak a gyerekek kiváló 

teljesítményére. Színpadi előadások, 
zeneművek szórakoztatták a 
közönséget. Minden osztály lelkesen 
készült a tehetségüket is bemutató 
előadásokra. Elismerés jár minden 
felkészült tanulónak, és a felkészítő 

pedagógusoknak. 
Köszönjük a szülők 
támogatását, mely 
41650 Ft. 
December 6-án 
látogatta meg 
iskolánkat a 
Mikulás, aki az alsó 
tagozatosokhoz is 
bekopogtatott. Az 

osztályok 
osztálykeretben 

ajándékozták meg egymást. Tanulóink 
játékkal, zenével, tánccal töltötték a 
délutánt. Köszönjük a közreműködő 
szereplőknek és a szülőknek a 
segítséget.  
December 12-én tanulóink Tiszakürtön 
az „Ügyesség, bátorság” elnevezésű 
játékos vetélkedőn vettek részt. A 
számos feladat igazi erőpróbát jelentett 
számukra. A második helyen végeztek. 
Résztvevők: Kolompár Marcelina, 
Lakatos Dániel, Oberna Dominik, 
Vaszil György, Marsinszky Beáta, 
Szendrei Lili, Rostás Valentina, 
Mészáros Borbála, Papp János, Rostás 

Lajos, Pólik- Bodó Karolina, Horpácsi 
Boglárka, Balogh Nóra, Balogh Bence, 
Oberna Zsolt, Kanalas Bianka. 
Felkészítőjük Turóné Guba Anna. 
December 14-én a tornateremben 
második alkalommal rendeztük meg a 

Családi napot, ahol a szülők és a 
gyerekek közösen munkálkodnak. 
Ebben az évben gyertyát díszítettek 
szalvétával, üveget festettek, 
mézeskalácsot díszítettek, papír angyalt 
készítettek, térbeli képeslapot 
ragasztottak és téli képet rajzoltak 
fóliára. A tavalyi évhez képest nagy 
örömünkre több szülő látogatott be 
hozzánk. Köszönjük mindenkinek a 
részvételt. 
Iskolánk diákjai és dolgozói napok óta 
lelkesen készülnek a karácsonyi 
ünnepekre. A hagyományos karácsonyi 
ünnepségünkön az első osztályosok 
szerepeltek december 16-án 12 órakor a 
Művelődési Házban. Szívet melengető, 
a karácsony hangulatát idéző 
műsorukkal sokunk szemébe 
örömkönnyeket csaltak. Felkészítőjük 
Kuti Gáborné. 
A Petőfi Sándor Általános Iskola 
dolgozói és diákjai Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új 
Évet Kívánnak Mindenkinek! 

Mészáros Mária 
tagintézmény-vezető

 
SAKK ESEMÉNYEK 

Szent Márton Kupa Sakkverseny 
(Megjelent a Kunszentmártoni Hír-Lap 20. számában 2011. 
november 30-án. Szabó Imre KuTE sakkszakosztály-vezető 
írása.) 
A KuTE Sakkbarátok Köre és a Kunszentmárton ÁMK 
József Attila Könyvtár szervezésében a hagyományokhoz 
híven november 13-án délelőtt megrendezte a már egész 
„Tiszazugra” kiterjedt Szent Márton napi sakkversenyét. 
Jöttek versenyzők Csépáról, ők voltak a legtöbben, Csetényi 

Mihály tanár úr vezetésével, de eljöttek Cserkéből, 
Tiszakürtről, s természetesen ott voltak a KuTE és Baráti Kör 
tagjai is. A versenyek négy kategóriában lettek lebonyolítva: 
felnőtt, ifjúsági, serdülő és kezdő korcsoportban, a résztvevők 
nagy számára tekintettel „svájci rendszerben”. Az 
eredmények – a dobogósok – kategória szerint: 
Felnőttek. 1. Treznyák Tibor Csépa, 2. Cseleszki Gábor 
Cserkeszőlő, 3. Koszó Béla KuTE. 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 7 
Ifjúságiak: 1. Makula György, 2. Papp Dániel, 3. Szvoboda 
Krisztián (mindhárom Csépa). 
Serdülők: 1. Cseh József, 2. Cseh Nóra, 3. Marsinszky Zoltán 
(mindhárom Csépa). 
Kezdők: 1. Laczkó Sándor Csépa, 2. Szántó Patrik Tiszakürt, 
3. Marsinszky Beáta Csépa. 
A versenyeket Koszó Béla a KuTE VB elnöke és Csetényi 
Mihály TDSB elnöke vezették. A végeredményt Koszó Béla 
a KuTE VB elnöke hirdette ki. A díjakat Szabó Imre KuTE 
sakkszakosztály-vezető és Herczeg László könyvtárvezető 
adták át. Támogatók voltak: József Attila Könyvtár és a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói. Köszönjük a támogatást, a 
sakkozóknak a részvételt. 

A Tiszazugi Fiatalok Egyéni Sakkbajnoksága 
2011. november 20. Csépa 
A versenyt a Kunszentmárton Kistérség Többcélú Társulása 
és a Csépa SE támogatta. 
A 6 korcsoportban megrendezett versenyen 38 fő vett részt 
(Kunszentmárton, Cserkeszőlő, Tiszakürt, Csépa). A csépaiak 
összesített eredményei: I. helyezettek: Marsinszky Beáta, 

Cseh Nóra, Gyóllai Nikolett, Molnár Nikolett, Oberna 
Dominik, Marsinszky Zoltán, Velő Norbert, Pillár Richárd, 
Trreznyák Tibor. 
II. helyezettek: Palotai Anna, Multyán Bernadett, Szepesi 
Nikolett, Kiss Edina, Cseh József, Sajó Gergő. 
III. helyezettek: Duszka Boglárka, Cselédes Dóra, Oberna 
Zsolt, Laczkó Sándor, Oberna Kristóf, Papp Dániel. 
A verseny jól szolgálta a sportbarátságok kialakulását, 
ápolását. Sportszerűség jellemezte a versenyt. Nagy harc volt 
a pontokért. 
Ismételten megrendeztük a felnőttek összecsapását is. Ennek 
eredménye: I. Zarnócz Sándor, II. Cseh András, III. Lantos 
László, IV. Lantos József. 

Három Gúnár Sakkverseny Kecskemét 
2011. november 26. 
Eredményeink: II. hely: Cseh Nóra. III. hely: Multyán 
Bernadett, Duszka Boglárka. IV. hely: Marsinszky Beáta. V. 
hely: Palotai Anna. 
Csetényi Mihály  
tanár 

 
ÓVODAI HÍREK 

Az 5 főre csökkent óvónői létszám belső átszervezéshez 
vezetett, mely által délután a Méhecske csoport gyermekeit 
kétfelé osztva altatjuk a másik két csoportban. A gyerekek 
mára már megszokták ezt a menetrendet. A csoportszoba 
bútorait ki-be hordjuk fektetés előtt és után, mert tele van 
ágyakkal a csoportszoba. A szülők elvárják, hogy gyermekük 
akkor is egésznap legyen óvodás, ha ő gyesen van. A 
változásokkal átdolgozásra került óvodánk Szervezeti és 
Működési Szabályzata, valamint a Házirend, amit a fenntartó 
önkormányzatok az ősszel közös ülésen elfogadtak. 
Ismételten eredményesen pályáztunk az óvodai integrációs 
fejlesztő programban való részvételre.  
Óvodánkban a programok egymást követték. Ősszel 
kirándulást szerveztünk a nagycsoportosok részére a 
tiszakürti Kalandparkba, és az Arborétumba. Igazi erőpróba 
volt mindenki számára, mert megmutathatták erejüket, 
ügyességüket, bátorságukat. 
Megrendeztük az „Egészség nevelési Hetünket”. Ebből az 
alkalomból kerestük a legügyesebb kezű apukát, aki 
madáretetőt tud készíteni, a legkreatívabb anyukát, aki az ősz 
ízeit felhasználva készítette el a finom süteményeket, salátát, 
és a legszebben rajzoló gyermeket a „Kedvenc esti mesém” 
címmel. A kiírások családokat mozgattak meg. Az apukák 
húsz madáretetőt, az anyukák nagyon sokféle süteményt, a 
gyerekek gyönyörű rajzokat készítettek. A zsűri tagjainak 
nagyon nehéz dolga volt, így igazából nem is nagyon tudtak 
dönteni. 
 Munkánkat, elképzelésünket nemcsak a szülők támogatták, 
hanem az önkormányzati konyhánk vezetője és dolgozói is, 
akik úgy állították össze a heti étlapot, hogy minél 
egészségesebb ételeket fogyaszthassunk. Köszönjük 
Maródiné Katikának, a konyha dolgozóinak a finom ételeket, 
a szülői munkaközösségnek a szervezésben lebonyolításban 

való részvételt, Juhász Lászlóné védőnőnek az egészségügyi 
előadást, a családoknak az aktivitást. Kiállítást szerveztünk a 
zöldségekből és gyümölcsökből készült bábokból, amit a 
gyerekek együtt készítettek szüleikkel az óvodában. Nagyon 
szépen köszönjünk a szülőknek az aktivitást, amivel sikeressé 
tették rendezvénysorozatunkat. Vidám hangulatú versennyel 
zártuk a hetet a tiszakürti, és a csépai elsősökkel, valamint a 
tiszakürti nagycsoportosokkal. 
December 6-án ellátogatott óvodánkba a Mikulás. A 
gyerekek nagy örömmel készültek a versekkel, dalokkal. 
Délután a Tihanyi Vándor színpad előadásában láthatták 
„Megjött a Mikulás” című meseelőadást, ami gyereknek, 
felnőttnek egyaránt nagy élmény volt. 
Néhány napja a szülők, nagyszülők voltak vendégek a 
csoportokban, az Adventi készülődés közös programján 
sütötték a mézes kalácsot, készítették a karácsonyi díszeket, 
csomagoló papírokat, asztali díszeket. Úgy gondolom, hogy a 
sok közös rendezvény, a gyerekekkel töltött közös délelőttök 
tovább erősítik a család, és az óvoda kapcsolatát ez által 
tudjuk közös céljainkat megvalósítani. Együtt igyekeztünk 
ráhangolódni a közelgő ünnepre. 
„Betlehemi csillag 
Szelíd fénye mellett 
Ma az égen és a földön 
Angyalok lebegnek. 
Isten hírvivői  
Könnyezve dalolnak, 
Békességet, boldogságot 
Földi vándoroknak. (Juhász Gyula) 
Minden Kedves Olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket, 
és boldog újévet kívánok. 

 Szelei Ferencné tagintézmény vezető

 
MÉZESKALÁCS AZ IDŐSEKNEK 

Ezúton szeretnék gratulálni a Konyha szakácsának, élelmezésvezetőjének és minden dolgozójának a karácsonyra készített 
csodálatos mézeskalácsokhoz! A sütemények nagyon mutatósak és finomak lettek. Én, mint nyugdíjas szakácsnő örülök, 
hogy az ünnep hangulatának emeléséhez, az otthoni ízek felelevenítéséhez a Konyha is hozzájárul. Minden kedves 
Olvasónak meghitt, boldog karácsonyt, és eredményekben gazdag boldog új évet kívánok! 

Zarnócz Lászlóné nyugdíjas szakács 
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EGYHÁZI HÍREK 
Szent József szegénysége 
Adventi várakozásunk beteljesedett. 
Krisztus Urunk, Megváltó Istenünk 
születésének magasztos napját üljük. 
A mai ünnep új erővel szítja fel 
bennünk a hitet, reményt és 
szeretetet, hiszen az Isten 
megtestesülése, a kegyesség nagy 
titka feltárta előttünk az örök életre 
vezető utat, az igazság és jóság 
diadalával. „Az Ige testté lett, és 
közöttünk élt.” (Jn 1, 14) E nagy 
misztérium jelentőségét közelebb 
hozhatjuk magunkhoz, ha 
megpróbáljuk a Születés eseményét 
szívünk egyszerűségével szemlélni. 
Szent József szemével kell néznünk a 
betlehemi jászlat. Urunk nevelő atyja 
elhozhatja hozzánk az Úr 
születésének titkát, mélységét és 
nagyságát. József, akit Isten Szent Fia 
védelmezőjévé rendelt és kiválasztott, 
e feladat szépségét és nehézségét 
egyszerre érzi. A Szentírásból jól 
ismert eseményt hallgatva – mely 
leírja a betlehemi szálláskeresés 
történetét–, ráérezhetünk a Szent 
József lelkében lejátszódó 
ellentmondásokra. Egyrészt az 
aggódás, szorongás és félelem 
jellemezhette őt, hátterében azzal a 
valósággal, hogy nem fogadta be őket 
senki, ahol nyugovóra hajthatták 
volna fejüket,  leginkább mégis az 
szorongatta szívét, hogy Mária 
szülésének ideje elérkezett. 
Ugyanakkor ott volt az isteni ígéret, 
hogy mellettük marad a Teremtő a 
megpróbáltatások és viszontagság 
idején is, megóvja, védelmezi őket. 
Ez a bizalom éltette, sürgette és 
buzdította, hiszen élete folyamán már 
oly sokszor tapasztalta az Úristen 
szeretetét és segítségét. A 

nehézségeiben, a problémáiban 
magára hagyott ember képe jelenik 
meg Szent József személyében, a 
magány érzése gyötri, ugyanakkor a 
remény csillaga világítja meg szívét: 
az Isten soha nem hagyhatja el, sőt az 
ő családjába születik bele az Isten 
Fia.  
Karácsonykor a világ elcsendesedik, 
nincs tömegközlekedés, bezárnak a 
nagy áruházak is, és az emberek 
családi körben töltik az estét. Mégis 
vannak nagyon sokan, akik ezen a 
napon kiáltanak a megértés, a szeretet 
után, akár csak egy meleg tea 
reményével. Karácsony éjszakáján 
valami megérinti a szíveket egész 
biztosan: legyen ez az öröm, a 
szeretet vagy az elégedetlenség és 
hiányérzet. A mai szép ünnepen nagy 
a veszély, hogy visszahúzódva fűtött 
otthonainkba éppen mi keresztények 
feledkezünk meg a szükséget 
szenvedőkről. A biblia szavai 
figyelmeztetnek bennünket: 
„Nagyobb boldogság adni, mint 
kapni.” (ApCsel 20, 35) 
Hozzátartozóinknak személyre szóló 
ajándékot adunk, ez természetes. Ám 
a kereszténység lényege éppen az, 
hogy Isten az Ő Fiában mindent 
nekünk adott, és nekünk ezt a „jézusi 
stílust” kell követni. Még fontosabb, 
hogy ne csak ebben a pár napban 
gyakoroljuk az önzetlen szeretetet, 
hanem az év minden napján. Az Ige 
megtestesülésével minden embert 
meg akar ajándékozni Isten, egyúttal 
arra ösztönözve, hogy tanuljon 
önzetlenül adni is. Az ortodox egyház 
egyik szentje, Cherszoni Szent 
Innokentyij azt mondja: „Ahhoz, 
hogy méltóak legyünk az Úr és 
Üdvözítő Születésének fogadására, 

teljes lényünkkel egyesülnünk kell 
Vele, engednünk kell, hogy 
beköltözzön értelmünkbe és 
szívünkbe, el kell kezdenünk az Ő 
szentséges életével élni”.  
Az Úrjézus szeretete és kegyelme 
szülessék meg lelkünkben, úgy, hogy 
meg is küzdünk érte. Szent József 
átélte, hogy a világ nem fogadja be 
családját. Ne feledkezzünk meg az 
ünnep örömét, melegét és békéjét 
nélkülöző embertársainkról. Az már 
az egyéni lehetőségeken és 
felelősségtudaton múlik, hogy ki mit 
tehet kora és környezete szegényeiért.  
„Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz, 
A kerek föld mindegyik gyermekéhez  
Egy üzenettel jött: Szeressetek!”  
(Juhász Gyula) 

Egyházközségünk programjai: 
December 24-én, 15 órakor 
karácsonyi műsor a csépai gyermekek 
előadásában  
December 24-én, Szenteste éjféli 
szentmise   
December 25-én, Urunk születésének 
főünnepén 10.30 órakor szentmise  
December 26-án, reggel 8 órakor 
ünnepi szentmise 
December 31-én 17 órakor év végi 
hálaadó szentmise  
Január 1-jén, Szűz Mária, Isten anyja 
ünnepén 10.30 órakor szentmise, 
melynek keretében megáldjuk a 
jubiláns házaspárokat 
A fenti programok a Missziós Házban 
(régi zárdaépületben) kerülnek 
megrendezésre.     
Szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit plébániánk programjaira! 

Lengyel Zsolt 
plébános 

 

TÁJÉKOZTATÓ A HÁZIORVOSI BEUTALÁSOKRÓL 
Az utóbbi hetekben a háziorvosi 
beutalásokkal kapcsolatban néhány 
esetben probléma merült fel. Ezért 
szükségesnek láttam leírni a 
következőket. Elöljáróban felsorolom 
azokat a fontosabb szakrendeléseket, 
melyeket a beteg háziorvosi beutaló 
nélkül vehet igénybe: szemészet, 
gégészet, baleseti sebészet, általános 
sebészet, nőgyógyászat, urológia, 
onkológia, pszichiátria. Ezekre a 
szakrendelésekre csupán az 

egészségügyi kártyát vigyék 
magukkal. Megjegyzem, hogy több 
helyen előjegyzés szükséges! 
Javaslom, hogy ezt a vizsgálat előtt 
tudakolják meg telefonon. A sürgős 
esetekre (pl. baleseti sebészet) ez 
természetesen nem vonatkozik 
A probléma inkább a beutaló köteles 
szakrendelésekkel adódott, például 
belgyógyászat, kardiológia, 
reumatológia. Előfordult, hogy a 
beteg anélkül beszélte meg a 

belgyógyászati vizsgálat időpontját, 
hogy előtte járt volna a rendelőmben. 
Tőlem pedig csak a beutalót kérte, 
panasz említése nélkül. Másik eset: a 
beteg a laborba kért tőlem beutalót, 
amit majd visz a belgyógyászhoz, 
kardiológushoz (ahová szintén 
beutalót kért). Az okot, a panaszokat 
pedig rákérdezésre sem „árulta el”. 
Ilyen esetben sajnos nem áll 
módomban beutalót adni! 
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A megfelelő eljárás – gondolom – 
egyértelmű! A beteg felkeresi a 
háziorvosát és elmondja a panaszait. 
Ezután – vizsgálat után – a háziorvos 
dönti el, hogy szükséges-e (és hová) 
beutaló. Ilyenkor mindig szívesen 
állok a kedves betegek 
rendelkezésére, hiszen ez a munkám! 
De azt is meg kell érteni, hogy a 
háziorvosi munka nem a beutalók 
„gyártásából” áll! Elsősorban nem 

azért, mert: minél több beutaló, annál 
kisebb finanszírozás! Sokkal inkább, 
mert ez a háziorvosi ellátás lenézését, 
degradálását jelenti! 
Lehetne még folytatni, például a 
véralvadás-gátlót szedő betegek 
esetével! Akik – véleményem szerint 
szükségtelenül – Kunszentmártonba 
járnak a belgyógyászatra, a gyógyszer 
(Syncumar stb.) beállítása céljából, 
belgyógyászatra. De amikor 

orrvérzés, vérköpés stb. jelentkezik, 
akkor hozzám jönnek. Ezek a 
véralvadásgátló-kezelés 
mellékhatásai is lehetnek. És nekem 
fogalmam sincs, hogy milyen volt az 
utolsó laborértéke! 
Kérem szíves megértésüket! Boldog 
Karácsonyi Ünnepeket és Új Évet 
kívánok minden betegemnek. 

Dr. Nagy Imre háziorvos és 
belgyógyász

 
BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY CSÉPA KÖZSÉGÉRT 2011. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
Alapítványunk az alapító okiratban foglaltak szerint 
működött ebben az évben is. Az év elején elkészítettük a 
2010. évi számviteli beszámolót, melyet a kuratórium 
tagjai egybehangzóan elfogadtak. 2011. február 21-én a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 5 529 074,- Ft 
pályázati összeget utalt alapítványunk számlájára, melyet 
visszautaltunk a Községi Önkormányzat részére. Az 
5 529 074,- Ft a nagygödör területén épített játszótéri 
eszközök leszállítási és telepítési díja volt.  
Márciusban a Képviselő-testület részére beszámolót 
készítettünk az alapítvány 2010. évi tevékenységéről, 
gazdasági helyzetéről. Első kuratóriumi ülésünket április 
06-án tartottuk. Júniusban javaslatot tettünk a „CSÉPA 
KÖZSÉGÉRT ÉLETMŰ DÍJ”, a „CSÉPA KÖZSÉGÉRT 
KITÜNTETŐ DÍJ”, valamint a „SZÉP OTTHON, 
PÉLDÁS PORTA” cím adományozására vonatkozóan. 
Szintén júniusban statisztikai jelentéseket küldtünk a 
Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatóságához.  
Szűkös anyagi helyzetünk ellenére sikerült támogatnunk a 
Római Katolikus Plébániai Hivatal Csépai 
Egyházközségének kérelmét. 30 710,- Ft-tal a 
nagycsaládos hittanos gyermekek nyári táborozásának 

költségeihez járultunk hozzá. Ez az összeg az 
alapítványunknak felajánlott 2009. évi személyi 
jövedelemadó 1% -a. 
A szüreti bál megrendezésére 148 000,- Ft-ot használtunk 
fel, melyből 98 000,- Ft Községi Önkormányzat, 50 000,- 
Ft, pedig a Phoenix Mecano Kft. támogatása. 
Kuratóriumunk tisztelettel megköszöni mindazoknak a 
támogatását, akik 2010. évi személyi jövedelemadójuk 1 
%-át alapítványunknak ajánlották fel. A felajánlott összeg 
40 701,- Ft, melyet takarékbetétben helyeztünk el.  
Második félévi kuratóriumi ülésünket decemberben 
tartottuk. Pintér László elnökhelyettes beszámolt az általa 
készített LEADER pályázatról, melynek témája: 
„Hagyományőrző falunapi rendezvény megrendezésének 
támogatása Csépa községben”. A pályázat elbírálása a 
jövő évben történik. 
Az alapítvány jelenlegi vagyona 458 544,- Ft. Részletesen 
tekintve a lekötött 300 000,- Ft alaptőke záróegyenlege 
370 674,-Ft, a mozgótőke záróegyenlege 87 870,- Ft. 
Támogatásaikat továbbra is köszönettel fogadjuk. 

Kiss Magdolna 
a kuratórium elnöke 

 
 

SSAAJJTTÓÓAANNYYAAGG 

Brüsszelben dolgoznak a régió önkormányzatai, kamarái – 
brüsszeli szakmai gyakornoki program indul 
A Tempus Közalapítvány által gondozott „Szakértők 
cseréje a régiós szervezetek mobilitási tevékenységének 
javítására – EX-ACT” című pályázat keretében az Észak-
alföldi régió önkormányzatainak, kamaráinak és más 
területfejlesztéssel foglalkozó szervezeteinek 25 
munkavállalója tölthet el négy- illetve nyolchetes szakmai 
gyakorlatot Brüsszelben az Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség (ÉARFÜ) szervezésében. 
Az Ügynökség 2007 óta vesz részt az Egész életen át tartó 
tanulási program Leonardo da Vinci mobilitási 
projektjeiben, melyek keretében saját, illetve 
társszervezetei munkavállalóinak külföldön eltöltött 

szakmai gyakorlati lehetőséget biztosított, eddig 43 fő 
részére. 
Korábbi pozitív tapasztalataira építve az Ügynökség újabb 
mobilitási projektet indított, melynek keretében elsősorban 
a régió szervezetei számára nyújt külföldi 
tapasztalatszerzési lehetőségét. A legújabb projekt 
keretében, mely az EX-ACT nevet viseli 4 brüsszeli 
intézménynél (Szász-Anhalt Régió Brüsszeli Képviselete, 
Valencia Régió Brüsszeli Képviselete, Dél-dániai Régió 
Brüsszeli Képviselete, Európai Régiók Kutatási és 
Innovációs Hálózata (ERRIN)) az alábbi intézmények 
munkavállalóinak nyílik lehetősége négy- illetve 
nyolchetes szakmai gyakorlat eltöltésére: Debrecen 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Debreceni 
Vízmű Zrt., Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség, Hajdú-Bihar Megye Kereskedelmi és 
Iparkamara, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, 
INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és 
Innovációs Ügynökség, Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
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Kereskedelmi és Iparkamara, Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Jászsági Többcélú 
Társulás Titkársága, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
Kereskedelmi és Iparkamara, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzat, Szabolcs-Szatmár-Bereg M egyei 
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség. 
A 40.000 euró költségvetésű projektet az ÉARFÜ 
koordinálja. Az ügynökségen kialakított projektcsapat 
tartja a kapcsolatot a fogadó, illetve küldő 
intézményekkel, nyelvi, szakmai és kulturális felkészítést 
biztosít a leendő gyakornokoknak, illetve intézi 
kiutazásukat és gondoskodik szállásukról is. 

A projekt erőssége, hogy a régió különböző intézményi 
szereplőiből létrehozott partnerség erősíti a napi munka 
során szükséges együttműködési készséget, és a régió 
együttműködő szervezeteinek változatos körét vonva be a 
tapasztalatszerzésbe.  
A szakmai gyakorlatok elsődleges célja, hogy a projektben 
résztvevő kiutazó kollégák jobban megismerjék a brüsszeli 
intézményeket, az uniós szakpolitikákat, valamint 
fejlesszék szakmai és nyelvi képességeiket. A gyakorlatok 
keretében a kiutazók olyan Brüsszelben elérhető tudás 
birtokába juthatnak, amelyet mindennapi munkájuk, 
szakmai előmenetelük során is hasznosítani tudnak. 

 
ÁNGYIKÁM, NEKEM IS VAN KISKONYHÁM! 

Ma sem tudom, pontosan milyen 
rokonsági fokot rejt ez a szó, de 
Édesanyám mindig így szólította 
Ilonka nénit, hát mi gyerekek is így 
hívtuk. 
Nem messze lakott tőlünk Csépán, a 
férje Lajos bácsi a falu kovácsaként 
tevékenykedett évtizedekig. Apró 
termetű, fürge járású, gyors beszédű, 
nénike volt fejkendőben. Szakácskája 
sarkait felfogva gyakran átszaladt 
hozzánk. Hol néhány szem körtét, 
vagy épp egy-egy szelet kalácsot 
hozott. Valamit újságolt, majd sietve 
indult haza. Mondtam is neki 
többször, mikor már 70 éves elmúlt: 
Ángyikám, még mindig úgy szalad, 
mint régen! Huncutul rám nézett kék 
szemeivel, így válaszolt: Hál’ 
Istennek a lábaim most is jók! És azt 
tudod mi volt az én csúfnevem a 
faluban lánykoromban? Babszem Ila. 
Termete miatt rá is illett. Szép 
gondozott portáján, kétablakos nagy 
ház, a kertben sok virággal. A 
kovácsműhely épületében ma is 
megvan a kiskonyha. Kredenc, 
sparhelt, nyári főzéshez gáztűzhely, 
asztal két székkel. Sezlon, ha délután 
pihent egy órácskát. Így, ha mi 
mentünk hozzá, mindig ott találtuk. 
Frissen gyúrta a tésztát is, mert 
Lacika úgy szereti. Egy szem imádott 
fiát nevezte így, mindegy hány éves 
volt. Vagy épp főzött, tyúkot pucolt, 
befőzött, mindig csinált valamit. Így a 
nagy házba soha be sem mentünk. 
Pedig kislánykoromban nagyon 
kíváncsi voltam mit rejthetnek a 
szobák!  Ilyenkor, ha kicsit időztünk, 
hazafelé mondogattam is, hogy lehet 
ezen a kis helyen élni, hisz nem is 
használják a házat. Én biztosan nem 
így élek majd! 
Már felnőtt koromban jártam bent 
először, rácsodálkoztam egy 

gyönyörű ingaórára. Nem láttad még? 
- kérdezte. Akkor mondtam neki, 
hogy soha nem jártam még idebent. 
Kicsit meglepődött, majd 
körbevezetett. Lelkesen mutatta meg 
a fia stafírungját is, melyet a leendő 
konyhájába szánt. Egyszer 
mosolyogtam csak ezen a 
megszólításon, mikor azt újságolta, 
hogy Lacika jövőre nyugdíjba megy. 
80 éves is elmúlt már, mikor 
megígértette velünk, hogy elmegyünk 
a temetésére. Ezután még 11 évig élt. 
Utolsó idejében a fia 
leánygyermekeket is megszégyenítő 
odaadással ápolta, gondozta haláláig. 
Mi is építkezésre adtuk a fejünket a 
nyolcvanas évek végén, mikor 
gyermekeink megszülettek. Én 
tartottam magam ahhoz, hogy nem 
kell nekem különálló konyha, sőt! 
Amerikai konyhánk lesz! Akkoriban 
a lakáskultúrákban mást sem lehetett 
látni. Bent készítek mindent. Én nem 
leszek bezárva a konyhába! Mindig 
látom majd gyerekeimet mikor 
akarják homokozónak  használni a 
nagypálma virágföldjét, vagy épp 
berakni a fa építőkockát a kandallóba.  
Változnak az idők, a garázs melletti 
helyiség már nem kazánház, így egy 
régi tűzhely került oda. Gondoltam 
néha sült halat, vagy épp 
bundáskenyeret ott fogok készíteni, 
nem beszélve a kacsasütésről. Azóta a 
pálmát elajándékoztuk akkora lett, 
gyermekeink főiskolások.  
Egyre kevesebb feldolgozott 
élelmiszert vásárolok. Sokáig 
édesanyám látott el bennünket, épp 
ideje, hogy fordítva legyen. Szeretek 
is elrakni mindenfélét, így pontosan 
tudom, mit eszik a családom. 
A tűzhely köré kikerült a régi 
konyhabútor, van már bent víz is. Ott 
kezdtem el a saját termésű 

szamócából dzsemet készíteni, majd a 
meggy, kajszi, szilvalekvár 
következett. Számtalan üveget 
dunsztoltam is, közben bent hűvös 
maradt a ház. Bevallom, sokszor 
egész nap sem jártam bent. Mint 
Ángyikám. Bizony, nekem is lett 
kiskonyhám! Már csak a birsalma 
várja, hogy üvegbe kerüljön.  
A tűzhelyet az ablak elé tettük, ahol a 
legszebb függönyt látom, a kint 
fölkúszó vadszőlőt. Mert mi tagadás, 
nyáron az ebéd is ott készült már. 
Bizony remek dolog a nyári konyha, 
most már ki merem mondani. Bátran 
ajánlom mindenkinek, aki szeret 
befőzni, és szereti tudni, mit fogyaszt 
a család. Még akkor is, ha a piacon 
vesszük meg a legtöbb eltennivalót, 
mint jómagam. 
Már tudom, télen a benti konyhában 
gyakran eszembe jut az elmúlt nyár, 
és az újdonsült kiskonyhám. Igaz, van 
benne egy apró kályha is…  

Gugolyáné Légrádi Edit 
 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Születés: 
Czinka Norbert Valentin 
Vaszil Róbert 
Kőrösi János László 
Zarnócz Ildikó 
Kolompár János József 
 
Helyreigazítás Méhész Mónika és 
Takács István gyermeke Takács 
Korina 
 
Halálozás: 
Bíró Józsefné szül. Jakab Margit (élt 
84 évet) 
Hegedűs György Lajos (élt 59 évet) 
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MOSOLY KLUB 2011 
Engedjék meg a Kedves Olvasók, hogy néhány gondolatot 
megosszak Önökkel Klubunk életéből. 
- Sajnos az idén 2 tagunk elhalálozott, és betegség miatt is 
többen kimaradtak közülünk. Valamennyien hiányoznak. 
Szerencsére az év második felében 4 új taggal gyarapodott 
kis csapatunk, így jelenleg 39 főt számlálunk. 
- Összejöveteleinket havonta szombaton délutánonként 
tartjuk,- ahol, ha nincs valamilyen rendezvényünk, akkor -
programjaink tervezgetésével, beszélgetéssel, 
kávézgatással múlatjuk az időt. 
(Programjaink szervezésekor a pénzen kívül behatárol 
bennünket a távolság, a rendezvény időtartama, 
megközelíthetősége is. Tagjaink életkora és egészségi 
állapota nem teszi lehetővé a sok gyaloglást és a nagy 
távolságra való utazást.) 
- A farsangot a hagyományoknak megfelelően ünnepeltük 
2011-ben is. Velőné Marika elmaradhatatlan farsangi 
fánkjával és teával vendégeltük meg a klubtagokat. Az 
Énekkarosaink tréfás farsangi jelenetekkel kedveskedtek 
számunkra. 
- A tavaszi és őszi virágkiállítást és vásárt most is 
megrendeztük. 
-A nyári piknikünk a Falunapi gulyásfőző verseny 
keretében lett megtartva. 
- Színházbérletünk már sok éve a Kecskeméti Katona 
József Színházba szól, ahol szombaton délutánonként sok 
szép előadást láthattunk. Többek között : A nyomorultak c 
musicalt, A víg özvegy c. operettet, Agatha Cristie 
Egérfogóját tekintettük meg. 
- Július első hétvégén van Cserkeszőlőben az Országos 
Nyugdíjas Találkozó. 1999 óta jelen vagyunk és az 
énekkarosaink műsorral készülnek a 2 napos 
rendezvényre. Ahol 9-17 óráig folyamatosan tartanak a 
fellépések: a színpadon egymás után szerepelnek az ország 
különböző tájairól – és még a határon túlról is – érkező 
nyugdíjas klubok, akik népdalokat, néptáncokat, magyar 
nótákat, tréfás jeleneteket, verseket adnak elő, szép régi 
hangszerekkel lépnek fel szebbnél-szebb ruhákban; 
sokszor korukat meghazudtoló előadásokkal.  
Ennek a rendezvénynek a kezdetektől a Cserkeszőlői 
Fürdő ad otthont, így a kulturális szórakozáson kívül 
lehetőség nyílik a fürdő sok féle szolgáltatásának az 
igénybevételére is.  
Az ebédet a Cserkeszőlői Őszinapfény Nyugdíjasklub 
biztosítja sok-sok bogrács pörköltből a fellépők és a 
nézősereg számára. 
A műsorszámok végeztével a napot tombola sorsolás és 
közös tánc zárja. 
-A kecskeméti Hírös Napok rendezvénysorozat keddi 
napján mi is ott voltunk: Megnéztük a Bács-Kiskun 
Megyei települések ismertetőjét a Kecskeméti főtéren, 
ahol bemutatták nevezetességeiket, hírös terményeiket, 
termékeiket, rendezvényeiket.  
Megkóstolhattuk a pékek finomabbnál- finomabb 
kenyereit, péksüteményeit, és szavaztunk az általunk 
legjobbnak ítéltre. Sétáltunk és vásároltunk a kézművesek 
sátrainál. 

Bepillanthatunk a Városháza udvarán készülő 
virágkiállításra, amit a mi Falunapunkról is ismert neves 
Gyenes Kertészet készített. 
Meghallgattuk a nagy múltú Ballószögi és Kecskeméti 
népzenei együttesek műsorait. 
Fergeteges nótaest zárta a napot. 
- Hagyományokhoz híven november közepén közösen 
tartottuk klubtagjaink névnapját, melyet az ebéd (a 
marhapörkölt és a sütemény) elfogyasztása után közös 
énekléssel, zenéléssel, beszélgetéssel ünnepeltük. 

- December 16-án délután volt a klubkarácsonyunk. 
Uzsonna után megnéztük az Énekkar által előadott 
Betlehemi játékot, majd karácsonyi dalokat énekeltünk. A 
Klubunk az idén is egy kis karácsonyi ajándékkal 
kedveskedett minden tagnak.  
Azok munkáját, akik évek óta a legtöbbet dolgoznak a 
klubunkért, egy kis figyelmességgel köszöntük meg. 
Programjainkra, rendezvényeinkre ezután is hívjuk és 
várjuk az érdeklődőket, és új klubtagokat is szeretettel 
fogadunk! 
A Mosoly Klub Énekkara a 2011-es évben is aktív volt. 
- Új arcukat ismerhettük meg, mivel az éneklésen túl 
történetek előadására is vállalkoztak. 
A Pletyka című zenés mesejátékukkal sikert arattak a 
Cserkeszőlői Nyugdíjas Találkozón kívül a Falunapunkon 
is, és meghívták őket szerepelni Tiszasasra is a Falunapi 
rendezvényükre. 
- A karácsonyi Betlehemes játékukat a klub karácsonyi 
ünnepségén kívül előadták a Vackor Művészeti Óvoda 
kicsinyei örömére, és a Tiszaugi Szőke Tisza Otthon hálás 
közönségének is. - Tiszaugra már visszatérő vendégek 
énekkarosaink, mivel 2 éve rendszeresen szerepelnek 
rendezvényeiken. - 
Szenteste még fellépnek az Őszikék Idősek Otthona 
karácsonyi ünnepségén és a Szelevényi Római katolikus 
templomban is. 
Köszönjük, hogy sok időt és energiát áldozva a próbákra 
és fellépésekre, színvonalas műsoraikkal szórakoztatnak 
bennünket. 
Végül a Csépai Napló Valamennyi Olvasójának Békés, 
boldog karácsonyt és  eredményekben gazdag új esztendőt 
kíván a Mosoly Klub nevében: 

Dobákné Deák Éva 
klubvezető 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 

 
 

  

 

 

  

Mikulás járt az óvodában MŰSOROS EST  

8. osztály 

2-3. osztály 

4. osztály 7. osztály 

5. osztály 

 

Családi nap az iskolában 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


