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Lengyel Zsolt plébános az Őszikék Otthon lakóinál 

 
Családi farsang a missziósházban. (Cikk a 6. oldalon.) 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 2012. január 26-án és február 23-án tartott testületi ülést. 
Döntött a helyi civil szervezetek 2012. évi támogatásáról. Határozott, hogy Medicopter Alapítvány szentesi egységét 50.000 
Ft–tal támogatja. A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetését: 
330236 E Ft Költségvetési bevétellel 
366284 E Ft Költségvetési kiadással 
36482 E Ft 
36482 E Ft 

Költségvetési hiánnyal 
- ebből működési hiánnyal állapította meg. 

A képviselő testület Csépai Polgármesteri Hivatal, az Egyesített Szociális Intézmény és az Önkormányzati Konyha Alapító 
okiratát és Szervezeti és Működési Szabályzatát módosította. 
Csépa Község Önkormányzata a gépjárműadó megfizetésének időpontját 2012. április 15. napjában állapítja meg.  
A Képviselő testület áprilisi ülésére előkészíti a Talajterhelési díjról szóló rendeletét, amely azokat a lakóingatlanokat érinti, 
amelyek nincsenek rácsatlakozva a szennyvízhálózatra.  Ezért kérjük lakosainkat, ha ezt meg akarják előzni, tájékozódjanak a 
hivatalunkban. 
 

Tájékoztató az illetékek 2012. január 1-i változásáról 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 2012. 
január 01-i módosításával a Polgármesteri Hivatalnál 
intézendő ügyekben is változnak az egyes illetékek. 
Általános eljárási illeték változott. Az első fokú 
közigazgatási hatósági eljárásért – az Itv mellékletében 
felsorolt esetek kivételével – az általános tételű eljárási 
illeték összege 2012. január 1-től (2.200 Ft-ról) 3000 
forintra emelkedik. Az első fokú közigazgatási határozat 
elleni fellebbezés illetéke - az Itv mellékletében felsorolt 
esetek kivételével (ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke 
pénzben megállapítható) - a fellebbezéssel érintett, vagy 
vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 

forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. 
Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem 
állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. Az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (ART) 
törvényben meghatározott felügyeleti intézkedés iránti 
kérelemért az előző bekezdésében meghatározott illetéket 
kell fizetni.. 
Az ART egy új 24/E. §-sal bővült. Az (1) bekezdésben 
meghatározott adóhatósági igazolás kiadására irányuló 
eljárás illetéke 50 000 forint. Az ART 24/E. § (3) bekezdése 
szerinti igazolásért nem kell illetéket fizetni.

 
Hirdetmény 

2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a 
gazdálkodó szervezetek kötelesek kamarai nyilvántartásba 
vételüket kezdeményezni, a kamarai közfeladatok ellátásához 
évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a 
hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén 
levonható a tagdíjból), a Kamara pedig köteles részükre a 
törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás 
gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; 
üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen 
nyújtani. 
A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő 
tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató 
vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az 
agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya. lényeges továbbá, 

hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a 
regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem 
válnak kamarai taggá. 
A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas 
vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már 
működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 
napon belül, legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a 
székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a 
nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. 
A nyilvántartásba vételhez szükséges regisztrációs adatlap 
beszerezhető a kamara ügyfélszolgálatain: 5000 Szolnok, 
Verseghy park 8. II. emelet, vagy 5100 Jászberény, Thököly 
u. 22.,valamint a kitöltési útmutatóval és tájékoztatóval 
együtt letölthető a kamara honlapjáról: www.jnszmkik.hu. 

 
Tüdőszűrés 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, 
Tüdőgondozó Intézet Szűrőállomása a 
kötelező egészségbiztosítás keretében 
igénybe vehető betegségek megelőzését 
és korai felismerését szolgáló 
egészségügyi szolgáltatásokról és a 
szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 
51/1997.(XII.18.) NM rendelet alapján, 
2012. évben is lakossági tüdőszűrő 
vizsgálatot végez településünkön. A 
vizsgálat nem kötelező. 
A vizsgálat napjáig a 40 évet már 
betöltött személyeknek ingyenes a 
vizsgálat és nem kell orvosi beutaló. A 
vizsgálat napján a 40 évet még be nem 

töltött személyek (40 év alattiak, 18-40 
életkorig) üzemorvosi vagy foglalkozás 
egészségügyi beutalóval vehetnek részt 
a vizsgálaton. A helyszínen 861 Ft-os 
csekket kapnak, amelyet be kell fizetni 
a postán, ezt követően vehet részt a 
vizsgálaton. A 18 éven aluliak szülői 
kísérettel vehetnek részt a vizsgálaton, 
a helyszínen a vizsgálat elvégzéséhez 
szükséges beleegyező nyilatkozat 
megtétele céljából. Iskolaorvosi 
beutalót kell hozni. 861 Ft-os csekket 
kap a szülő, amelyet be kell fizetnie a 
postán, ezt követően vehet részt kiskorú 
gyermeke a vizsgálaton. 

Tüdőszűrő vizsgálat helye: 
Művelődési Ház 
Szűrés időpontja: március 12. 
(hétfő): 12.30-16.30 óráig, 
március 13. (kedd): 8.30 - 12 óráig. 
Kérem, hogy a szűrésre vigye magával 
betegkártyáját -TAJ kártya.  A 
vizsgálati eredményt kipostázza a 
szolnoki Tüdőgondozó Intézet, 
amennyiben szükség van rá. Ennek 
feltétele, hogy megcímzett és 
felbélyegzett borítékot vigyenek 
magukkal a szűrővizsgálatra.  

Községi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala
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INTERJÚ FIALKA GYÖRGY POLGÁRMESTERREL 
2012. év a nagy várakozás éve. 
A nehéz gazdasági helyzet, az oktatásban jelentkező 
változtatások, a közigazgatás tervezett átalakítása, mind 
várakozással tölti el a közvéleményt. 
Mégis, az elmúlt hetek, a kemény tél-, bármennyire is 
ismerős volt itt Csépán a mínusz 
10-20 Celsius-, nagy feladatok 
elé állította a község 
polgármesterét, az intézmények 
vezetőit. Az ellátásra, 
gondoskodásra szorulók köre 
igen nagy. Éppen ezért komoly 
szervezést és figyelmet igényelt 
a hideg időben felmerült 
problémák megoldása. 
- Polgármester úr, milyen 
feladatot adott a nagy 
mennyiségű hó, milyen eszközök 
álltak rendelkezésre? 
- Nem ért váratlanul bennünket a 
rendkívüli hó helyzet. 
Valamennyi gépünk (a 2db MTZ 
és a sárga JCB) teli tankkal várta 
a bevetést. Napi 2 alkalommal 
minden utcán végig tudtak 
menni. Az egyik MTZ pedig az 
első nap éjjel is munkában volt. 
Ezért úgy gondolom, mint már 
annyiszor, sikerrel vettük ezt az 
akadályt. Köszönöm 
munkatársaimnak! 
- Kik vettek részt a munkálatokban? 
- A munkálatokban nem csak a GAMESZ dolgozói, 
hanem a hivatal munkatársai is részt vettek. Állandó 24 
órás szolgálatban tartottunk ügyeletet. Az érkezett 
segítségkérő telefonokat a Katasztrófavédelmi Bizottság 
utasításait azonnal tudtuk venni és időben teljesíteni. Én 
magam folyamatosan vettem részt az utcák, a Kósa szőlő 
járhatóságának ellenőrzésében. 
Sajnos lakosaink közül voltak olyanok, akik azt gondolták, 
hogy a saját kapubejárójukat is nekünk kell rendbe tenni. 
- A rászoruló családok milyen segítséget kaptak a 
nehézségeik csökkentéséhez? 
- Igen. Egy idő után természetesen ilyen gondok 
megoldására is vállalkoztunk és eleget tettünk egyéni 
kéréseknek. Ezt azonban kérem, fogadják el, hogy első: a 
közút - és az is forgalomszám arányosan-, (előbb vagy 
utóbb). 
Elláttuk fagyásveszélyben lévő lakosainkat. 
Gondoskodtunk hajléktalanok ellátásáról. Korábban, majd 
később is tűzifát osztottunk, mintegy 400 lakóingatlanra. 
A Katasztrófavédelemtől ellenőrzést kaptunk, s mindent 
rendben találtuk. 
- A január végi és a február eleji híradások sorra arról 
szóltak, hogy az intézményvezetők, önkormányzatok-
takarékossági meggondolásból-, óvodákat, iskolákat 

zártak be. Milyen ok állt a takarékossági szemponttal 
szemben, amikor az óvoda és az iskola folyamatosan 
működött a legnagyobb hidegben is? 
- A takarékosság egy szintig tartható gazdálkodási forma. 
Mindig szembe kell állítani a vélhető megtakarítást – az 

intézkedés negatív 
következményeivel.  
Nos, ez esetben a mérlegelés 
nem anyagi, hanem 
emberiességi szempontok 
mentén történt. Tudtuk, hogy a 
családok jelentős része 
tüzelőanyag gondokkal küzd. 
Tudtuk, hogy a családokban élő 
gyerekek, ha otthon maradnak, 
fázni fognak. Gondoltuk azt is, 
hogy a meleg étel előállítása is 
néhol gondot jelent. Ezért úgy 
döntöttem, hogy nem zárunk be 
egyetlen intézményt sem (kerül, 
amibe kerül), mert a 
gyerekeknek – úgy gondoltam-, 
ott van a legjobb helyük, ahol 
meleg van, és délben meleg ételt 
kapnak. 
- Milyen pályázatokat nyert meg 
az önkormányzat az év első 
időszakára vonatkozóan? 
- Az év eddigi részében szinte 
csak közmunkaprogrammal 
összefüggő pályázat indult: 

Intézményi foglalkoztatásban 10 fő. Start munkaprogram 
keretén belül: illegális hulladékkezelés 8 fő;  
kazán program (óvoda) 6 fő; áprilistól mezőgazdasági 
földút 14 fő. Szociális földprogram indult most 5 fő. 
Vízügyi Igazgatósággal együttműködésben 10 fő. Jövő 
hónaptól további 10 fő. Értékében eléri a 40 millió Ft-ot. 
 

- Eredményes, hasznos volt-e valamennyi? 
- Én ilyen esetekben rendkívül óvatosan mernék kezdeti 
időszakban bármit is megfogalmazni. Azonban rövidesen 
ki fog derülni, hogy a közmunkaprogramnak lassan 
becsülete lesz. Kell, hogy legyen!  
A segélyek drasztikus csökkentése, az egyéb 
munkalehetőségek hiánya, a szociális támogatások 
beszűkülése,- az árak, a fizetni valók emelkedése rá kell, 
hogy ébressze az embereket - ,dolgozni kell! 
Munka nélkül nem lehet megélni! 
Ezért kérem valamennyi lakosunkat, hogy ha módjában áll 
bármilyen munkát megragadni, - álljon helyt, végezze el 
tisztességgel a reá bízott munkát, mert legközelebb is csak 
akkor számíthat bármire, - ha bizonyít! 
Kicsit sarkosan fogalmaztam. Nem azért, mert a kedvem 
így diktálja, hanem azért, mert látom és érzékelem a – 
puszta valóságot. 

Kovácsné Németh Mária
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ISKOLAI HÍREK 
Egy befektetés hozadéka 

A Csépai Napló XIII. évfolyamának 4. 
számában adtam hírt a kedves 
olvasóknak arról, hogy társulásunk 
iskoláiban több mint 17 millió Ft 
értékben informatikai fejlesztés történt. 
Ekkora beruházásnak hozadékának is 
kell lennie gondolhatja bárki,és 
gondolom én is, tudván azt, hogy az 
oktatásba befektetett pénz és energia 
értéke az életben csak több mint tíz év 
távlatában mutatkozik. Nyolc év 
általános iskola, négy év gimnázium, 
szakképzés, 4-5év felsőfokú képzés és a 
gyakorlatok.  
A mi befektetésünknek a rövid féléves 
hozadékára mégis kíváncsi voltam. 
Kollégáim lelkes beszámolóit a 
tapasztalataikról nap, mint nap 
hallottam szeptembertől kezdve. 
„Nagyon jó, érdekes, lekötik a 
gyermekeket, felkeltik figyelmüket, 
érdeklődővé váltak, használják, 
inspirálja őket a következő feladatra, 
bátrabbak, kezdeményezőbbek, 
fegyelmezettebbek, nyitottabbak, 
figyelmük hosszabb ideig leköthető, a 
hiányzó könyv, munkafüzet azonnal 
pótolható”, és még sorolhatnám a sok 
pozitív tapasztalatot. 
 De mi a vélemény a másik oldalról? A 
gyermekek hogyan látják, hogyan élik 
meg a változásokat, engem ez is 
foglalkoztat, hisz iskolai nevelésünk, 

oktatásunk kétirányú tanár- diák, diák –
tanár viszony. 
Közvélemény kutatásra indultam a 
felső tagozatos  gyermekek körében. Az  
5-8. osztályos tanulók véleményére 
voltam  különösen kíváncsi. Rövid öt 
kérdésre kértem választ. 
A válaszok alapján megállapítottam, 
hogy az eszközök bevezetése teljes 
mértékben pozitív elismerést nyert a 
gyermekek körében. Remélem, hogy ez 
nemcsak az újdonság hatása, hanem az 
ismeretszerzés biztos háttere is. Büszke 
vagyok arra, hogy minden nap 
használják a táblákat. A gyermekek 
véleménye alapján használják a táblát a 
magyar nyelvtan /kiemelten/  irodalom,  
történelem, földrajz, fizika, kémia, 
természetismeret, ének-zene, rajz 
tantárgyakban.  
Örömmel tölt el, hogy a gyermekek 
látják és megfogalmazzák a táblák 
hasznosságát. „ Mindent megtalálunk, 
mindent megláthatunk a 3D –s képeken 
történelmi korokat, fegyvereket, 
növényeket, állatokat, a kémiai 
kötéseket, kísérleteket, régi korok 
városait”. 
Megható, hogy mély benyomást tett 
több tanulónál a tábla használata és 
igénye a használatára.” Ne csak tanár 
néni, mi is kipróbálhassuk és 
használhassuk gyakrabban.”Maradandó 
élményt nyújtott több gyermeknél a 
tábla első személyes használata. 

Szeretik, mert gyors és lehet vele 
játszani is.” Mindent meg lehet rajta 
keresztül tanulni, több megközelítésben 
nyújtja az ismereteket, a bemutatott 
képek segítenek az elképzelésben.” 
Számomra meglepő válasz érkezett a 
két utolsó kérdésre./ Van-e otthon 
internet hozzáférésetek? Van –e saját 
mobil telefonod?/ 54 gyermek adott 
válasz a kérdéseimre . Ezen tanulók 
64,8% -a otthon is használja az 
internetet, és 74% -a rendelkezik saját 
mobil telefonnal általános iskolás 
korában. Hol is tartunk akkor abban a 
halmozottan hátrányos és hátrányos 
helyzetben? –fogalmazódott meg 
bennem ez a kérdés.  
 A feltett kérdésre adott válaszok 
megerősítettek abban, hogy ezt a 
pályázatot meg kellett csinálnunk, nyári 
plusz munkánk erőfeszítéseink nem 
voltak hiába valók. Tanulóinknak 
tudtunk többet adni. Ugyanazt a 
technikát használhatják tudásuk 
megszerzéséhez, mint a legelitebb, jó 
anyagi hátérrel rendelkező iskolák. 
Köszönöm vezető társaimnak a 
pályázat megírásában 
megvalósításában, elszámolásában 
végzett munkájukat, kollégáimnak, 
hogy ilyen lelkesek és fogékonyak az új 
tanítási módszer alkalmazásában. 

Turóné Guba Anna 
igazgató

 
Iskolai rendezvények 
Január iskolánk életében a félévi értékelés időszaka. Ekkor ad 
számot minden tanulónk a félév alatt szerzett tudásáról, és 
kapja meg félévi bizonyítványát.  
Január 17-én és 18-án tartottuk osztályozó értekezletünket, 
ahol a lezárt szaktárgyi érdemjegyek mellé közösen hozott 
magatartás és szorgalom jegyek kerültek. Február 8-án 
Tiszakürt tantestületével közös félévzáró értekezleten, az 
iskola vezetése és az osztályfőnökök értékelték az I. félév 
munkáját. 
Összegyűjtöttük azoknak a gyerekeknek a névsorát, akik a 
félév során kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el. 
Akikre büszkék vagyunk: 1. osztály: Mészáros István, 
Oberna Kristóf, Polyák Zsófi, Lukács Nelli, Csajbók Bence, 
Túri Márk, Gyurik Krisztina. 2. osztály: Kanalas Bianka, 
Mészáros Borbála, Duszka Boglárka, Palotai Tamás, 
Szendrei Lili, Szíjártó Hajnalka. 3. osztály: Oberna Dominik, 
Pintér Martin. 4. osztály:Csajbók Gergő, Csathó József, 
Marsinszky Beáta, Palotai Anna, Pólik-Bodó Karolina, 
Szvoboda Máté. 5. osztály: Galvácsi Csaba, Oberna Zsolt. 6. 
osztály: Cseh Nóra, Türke Fanni. 8. osztály: Cseh József. 
Már évek óta hagyomány a szülők részére tartott Nyílt 
tanítási nap megrendezése. Ebben az évben február 1-2-án 
tekinthettek be a szülők a diákok mindennapi életébe. 
Örömmel vettük az érdeklődést. 

Február 6-án Komplex tanulmányi versenyt tartott a Petőfi 
Sándor Általános Iskola az 5-6. osztályos tiszakürti és csépai 
diákok között. A verseny minden feladata a családhoz 
kapcsolódott. Csapatmunkát igénylő feladatokkal találták 
szembe magukat a diákok, szerepeltek közismereti fejtörők, 
tantárgyakhoz kapcsolódó érdekes feladatok.  
Eredmények: 
5. osztály I. Csépa csapata: Oberna Zsolt, Multyán Ágnes, 
Balogh Nóra, Szalai László. II. Tiszakürt csapata. III. Csépa 
csapata: Kecskés Laura, Galvácsi Csaba, Radics Vivien, 
Diószegi Olívia. IV. Tiszakürt csapata. 6. osztály I. Csépa 
csapata: Multyán Bernadett, Türke Fanni, Kolompár Renáta, 
Urbán Dominik. II. Csépa csapata: Cseh Nóra, Gyertyános 
Noémi, Rostás Alexandra, Egedi Péter. III. Tiszakürt csapata. 
IV. Tiszakürt csapata. 
Gratulálunk minden résztvevőnek, díjazottnak. Köszönjük a 
szervezést és a felkészítést.   
8. osztályos tanulóink középiskolai jelentkezési lapját február 
18-ig kellett elküldeni iskolánknak. Tanulóink közül 
mindenki továbbtanul. 6-an gimnáziumban, 8-an 
szakközépiskolában, 6-an szakiskolában szeretnék folytatni 
tanulmányaikat.  
Február 11-én rendhagyó farsangi ünnepséget tartott 
iskolánk. A Szülői Munkaközösség kérésére, és 
szervezésében ebben az évben a Művelődési Házban került 
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megrendezésre a tél búcsúztató farsang. A rendezvény jól 
sikerült, ha a telet nem is sikerült teljesen elűzni. A jelmezes 
felvonuláson sok ötletes, igényes maszkát láthatott mindenki.  
Karaoke és Tátika versenyre több csapat is benevezett. A 
legjobb produkciók: Karaoke-ban I. Szalai Leila, Jordán 
Tünde, Kőrösi Gizella, Kővári Tünde. II. Rostás Mária. III. 
Györe Laura, Rostás Henrietta, Lakatos Borbála. Tánc csapat 
I. Szalai Barbara, Kolompár Nikoletta, Szalai János, Szalai 
Renátó. II. Balogh Nóra, Multyán Ágnes. III. Szalai László, 
Kolompár János 

A produkciók mellett zene büfé és tombola szórakoztatta a 
vendégeket. A rendezvény bevétele: 117.125 Ft. Köszönjük 
minden Szülői Munkaközösségi tagnak, Önkormányzati 
konyha dolgozójának, aktív szülőknek a segítő 
közreműködést! 
Február 3-án az IPR keretein belül továbbképzésen vettek 
részt a pedagógusok. A képzés témája: „Kompetencia alapú 
oktatás” 

Mészáros Mária 
tagintézmény-vezető

 
SAKK 

Móra Kupa Kiskunfélegyháza 2012. január 28. 
A versenyt családias hangulat jellemezte, segítette a 
sakkbarátságok kialakulását, ápolását. 
Eredmények: I. Cseh Nóra (III-IV. kcs.); II. Oberna Dominik 
(I-II. kcs.); III. Multyán Bernadett (III-IV. kcs.); IV. Cseh 
József (III-IV. kcs.); V. Marsinszky Beáta (I-II. kcs.); VI. 
Sárközi Soma (I-II. kcs.). 
Velő Norbert a felnőttek között negyedik lett, ő a csépai 
iskolából került a Móra Ferenc Gimnáziumba, most elsős. 

Kecskeméti Tél Országos Gyermekverseny Kecskemét, 
2012. február 18. 
Eredmények: II. Multyán Bernadett (II. kcs.); III. Marsinszky 
Beáta (III. kcs.); V. Oberna Dominik és Palotai Anna (II. 
kcs.). Laczkó Sándor, Tóth Martin és Sárközi Soma messze a 
várakozáson felül teljesítettek. 

Csetényi Mihály 
ny. tanár

ÓVODAI HÍREK 
Gyermek Farsang a Vackor 

Művészeti Óvodában „Február a 
farsang hava, öltözz gyorsan 

maskarába!” 
2012. 02. 9–én délután ovi-farsangot 
tartottunk az óvodában. Szülők - 
gyermekek- dolgozók közös kavalkádja 
jellemezte ezt a délutánt. A gyermekek 
szebbnél szebb jelmezekben 
pompáztak, a szülők, nagyszülők 
izgatottan figyelték az eseményeket. A 
nagy hideg ellenére is sokan eljöttek a 
télbúcsúztatónkra. Az óvodások már az 
előző hetekben készülődtek erre a 
napra. Mindenki izgatottan mesélte 
milyen maskarát ölt magára. Volt több 
állat, pl. kutya, nyuszi, lepke, katica és 
oroszlán, több király, herceg és 
kisasszonyok, varázsló, Pókember, 

lovag, tavasztündér, szellem, betyár, 
szellem, Miki egér, bohóc, egyszarvú. 
Csoportonként rövid műsorral 
köszöntöttük a vendégeket, majd 
táncolással igyekeztünk elkergetni a 
telet. A közös mozgás meghozta a 
gyermekek és vendégek étvágyát. 
Fogyott a sok finom sütemény, 
szendvics, ízletes farsangi fánk. A 
gyermekek pedig hatalmas örömmel 
drukkoltak a szerencsének, hogy a sok 
tombola közül nekik is jusson. Közben 
a büfében üdítőt és a szülők által sütött 
süteményeket lehetett fogyasztani. 
Fergeteges hangulatban búcsúztattuk el 
a telet, egy nagyon vidám, hangulatos 
családi rendezvénnyel. Köszönjük a 
részvételt, valamint a felajánlásaikat, a 
szülőknek, vendégeknek, ami lehetővé 

tette, hogy egy színes gyermeknapot 
szervezzünk gyermekeinknek. 
Megköszönöm községünk 
vállalkozóinak: Dobai Attila, Szendrei 
Lászlóné, Szín Istvánné, Réti Józsefné, 
Gödöllei Krisztián egyéni 
vállalkozóknak, valamint a konyha 
dolgozóinak rendezvényünk 
támogatását.  
Elkezdődött az adóbevallások időszaka. 
Kérjük, hogy aki tudja, ajánlja fel 
óvodánknak az adója 1% -át. Szeretnénk 
az udvari játékokat felújítani, 
gumitéglát vásárolni. 
Számlaszámunk:18837160-1-16. 

Szelei Ferencné 
tagintézmény-vezető

 

KÖSZÖNET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1% - ÁNAK FELAJÁNLÁSÁÉRT 
 
Az Alapítvány Csépa Községért kuratóriuma tisztelettel 
megköszöni mindazoknak a támogatását, akik személyi 
jövedelemadójuk 1 % -át ez idáig alapítványunknak 
ajánlották fel. Támogatásaikat továbbra is örömmel 
fogadjuk. Az alapítvány pontos megnevezése: 

Alapítvány Csépa Községért. Adószáma: 19221685-1-
16. 
Végül az alapítvány bankszámlaszáma, melyre szintén 
szívesen fogadunk minden segítséget, támogatást: 
69800023-15200691.

Alapítvány Csépa Községért kuratóriuma 
 
 
Ezúton szeretném kérni azokat, akik személyi jövedelemadójuk 1 % -ával támogatják a Csépai Iskolásokért 
Alapítványt, hogy a 2012-es felajánlásukat, technikai okok miatt, az Alapítvány Csépa Községért címére és 
adószámára ajánlják fel! 

Pintér Lászlóné 
a kuratórium elnöke 
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EGYHÁZI HÍREK 
A csépai hittanosok családjainak farsangi mulatsága a 

missziós házban 
A tél utolsó napjait a hagyományoknak megfelelően mi is 
mulatság közepette zártuk le. Rendezvényünkre a tavalyi 
elsőáldozóinkat és családtagjaikat hívtuk meg. Amikor a 
plébánia meghívtak őket, kértük, hogy a gyermekek és a 

felnőttek egyaránt öltsenek magukra jelmezt. Először 
merész gondolatnak találtuk… azonban ahogy szokták 
mondani: aki mer, az nyer. Nagy örömünkre és 
meglepetésünkre szolgált az, hogy a szülők többsége is 
jelmezben jelent meg közöttünk. Közös programunkat a 
jelmezesbe bújtak felvonultatásával és bemutatkozásával 
kezdtük meg, majd activity-játékkal folytattuk. A családok 
egymással küzdöttek meg a célba jutásért. Vidám, 
felszabadult és örömteli játéknak voltunk szemtanúi. A 
következő megmérettetés a sorverseny volt, mely szintén a 
családok közt folyt le. A csapatoknak kettő ív újságpapír 
segítségével kellett megtenniük egy bizonyos távot; majd 
összekötözött lábbal kerülték meg a bójákat; 
szilvalekváros fánkkal, bekötött szemmel etették egymást; 
majd a jelenlévő apukáknak kellett bekötött szemű 
játékostársukat körbe vinni; ezután pingponglabdával 
kerültek egyet a küzdelemben résztvevők. Végül, de nem 
utolsósorban a gyermekek hittanos kérdések megfejtése 
után zsákbamacskát húzhattak. Természetesen a farsangi 
mulatságról a fánk sem hiányozhatott, melyet egyik 
kedves testvérünk, Gy. Zsuzsanna sütött. Ezúton 
szeretnénk neki köszönetet mondani szolgálatáért. 
Összegezve: vidáman és együtt búcsúztattuk a telet a helyi 
családokkal. Reméljük, jövőre még több család tud részt 
venni a vidám farsangi rendezvényünkön.      

Február 20-án részt vettem az Őszikék Idősek Otthonának 
farsangi ünnepén 

Nagy örömmel fogadtam el a meghívást, amikor az otthon 
jelenlegi vezetője felkért arra, hogy megosszak néhány 
gondolatot a bentlakókkal a számukra rendezett farsangi 
ünnepségen. Az idősek jelmezt öltöttek magukra a 
gondozóik segítségével. A rövid műsor a vezetőnő vidám 
köszöntőjével kezdődött, majd átadták nekem a szót. A tél 
és a tavasz szépségéről fogalmaztam meg néhány 
gondolatot a hallgatóságnak. Ezután három Mosoly klubos 
hölgy rövid mókás, vicces és szórakoztató jelenetet adott 

elő. Öröm volt a magányos, erejükben megfogyatkozott és 
beteg emberek arcán felragyogó derűt, mosolyt és 
felszabadultságot felfedezni, melyet a szórakoztató 
farsangi mulatság váltott ki belőlük. Természetesen eme 
alkalomról sem hiányozhatott a farsangi fánk, melyet 
minden bentlakó boldogan fogyasztott. Ezután személyes 
beszélgetéssel töltöttük el a délutánból hátralévő időt.  
Az egyház küldetésében mindig is jelen volt az idős, beteg 
és magányos emberek lelki és fizikai ápolása. Feladatának 
érzi a mai teljesítmény és siker-orientált világgal szemben, 
(amely eltapossa a gyengét, és az erős embert emeli 
piedesztálra) a szegények, az elesettek felkarolását és az 
egyén emberi méltóságában való megerősítését. Kalkuttai 
Boldog Teréz anya fogalmazta meg, hogy ő és nővértársai 
nem intézményes formában szeretnének foglalkozni az 
emberekkel („nem Valamiért”), hanem az egyénnel, az 
egyszeri és megismételhetetlen „személlyel, emberrel”, 
személyre szabottan („Valakiért”) szeretnének fogalkozni. 
Az Úristen áldását kérjük mindazok számára, akik 
áldozatos lélekkel dolgoznak és szolgálják a helyi Idősek 
Otthonában elesett embertársaikat.    

Templomfestés 
Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik 
erkölcsileg és anyagilag támogatták templomunk belső 
aljzatának felújítását. Az idei esztendőben, még mielőtt 
visszaköltöznénk az Isten házába, szeretnénk kifesteni a 
templombelsőt is, melyhez ismét gyűjtést szervezünk. 
Tisztelettel és szeretettel kérném a csépaikat, hogy 
amennyiben lehetséges, anyagilag támogassák e 
kezdeményezésünket. Adományaikat a plébánián, ill. 
csekken (melyet a plébánián tudnak beszerezni) 
fizethetik be. Hozzájárulásaikat előre is köszönjük.       

Nagyböjti lelkigyakorlat 
Nagyböjti három napos lelkigyakorlatunkat Kapás Mihály 
kiskunfélegyházi káplán atya vezeti, melyre 2012. márc. 
31., ápr. 1., 2. (szombat, virágvasárnap és nagyhétfő) kerül 
sor a Missziós házban.  Szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit.   

Dr. Lengyel Zsolt 
plébániai kormányzó
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A BETLEHEMI LÁNG ÉRKEZÉSE 

1986. decembere óta élő hagyomány szerint meggyújtanak 
egy gyertyák a betlehemi Születés- kápolna mécseséről, 
amelyet repülővel, autóval, vonaton, kerékpárral, vagy 
gyalog visznek tovább, hogy karácsonyra minél több 
otthonba megérkezzen a betlehemi láng. 
Magyarországra először cserkészek hozták. Jézus 
születését talán ez a legjobban jelképező szimbólum, 
mivel tényleg Ő a világ világossága. 
2011. december 22-én érkezett Csépára Rétvári Bence a 
KDNP Alelnöke, Államtitkár úr hozta meg.  

A csépai polgármesteri hivatalban Fialka György 
polgármester úr fogadta az önkormányzat részéről a lángot 
és a kedves vendégeket. 
A katolikus egyház képviseletében átvette a lángot Nagy 
János, a református egyház képviselője Oberna István volt. 
A település mindennapjainak bemutatása volt a 
beszélgetés témája.  
Egyfajta kötelességünk a betlehemi láng őrzése és 
továbbadása, őrizzék otthonaikban, a templomokban, és 
adják tovább a családtagoknak, közösségeknek, minél több 
helyre jusson el a „Világosság”, az összetartozás, a 
szeretet.  

 

SZILVESZTERI BULI 
Az újonnan szerveződött 
néptánccsoport mégis úgy döntött, 
hogy az óévet mulatsággal 
búcsúztatja. Ahogy a hír terjedt, úgy 
jelentkeztek támogatóink, akik 
rendezvényünkre felajánlásaikat 
megtették. 
Mint mindig, most is az Alapítvány 
Csépa Községért vett szárnyai alá 
bennünket. 
Az önkormányzati konyhán 
rendeztük meg családias, barátias 
hangulatban, ahol 80-an voltunk. 
A vacsora csontleves, csülökpörkölt 
burgonyával, sajtos pogácsa volt, 
éjfélkor virsli. 
Külön köszönetet szeretnénk 
mondani annak a két támogatónknak, 
aki a vacsora alapanyagával és 
elkészítésével támogattak bennünket: 
Sindel Lászlónak és Bélteki Zsoltnak. 
A jó hangulatról (a Szüreti báli) Antal 
Adrián és zenekara gondoskodott.  

Éjfél köszöntése után kint az udvaron 
fergeteges tűzijátékban 
gyönyörködtünk, amint szintén a 
támogatóink biztosítottak. A közös 
szilveszterezés még közelebb hozta a 
közösséget, ami biztosíthatja, hogy a 
jövőben nemcsak a közös 
szórakozásban leszünk együtt, hanem 
a község kulturális rendezvényein is 
szívesen kivesszük a részünket. 
A sikeres és a jó hírű Szilveszteri buli 
után úgy döntöttünk, hogy fel 
szeretnénk a hagyományokat 
eleveníteni, és április 7.én 
(Nagyszombaton) locsolóbált 
szervezünk vacsorával egybekötve, a 
zenét szintén Antal Adriánék 
biztosítják. 
A vadásztársaság egyik vezetője, 
Jakab András felkérésére 
tánccsoportunk a Szelevényi 
Vadászbálon műsort adott, amit nagy 
tapssal jutalmaztak a vendégek. 
 

Szilveszteri támogatóink és segítőink: 
- Alapítvány Csépa Községért 
- Fialka György Polgármester úr 
- Sajó István Képviselő úr 
- Kiss Magdolna 
- Nagy Ferenc és Neje 
- Sindel László 
- Bélteki Zsolt 
- Treznyák Károly 
- Jakab András 
- Özv. Szabó Jánosné Vica néni 
- Csongrádi Ferenc 
- Kómár Károly 
- Zarnócz Lászlóné 
- Művelődési Ház és Könyvtár 
- Kissné Talmácsi Mária 
- Bori Jánosné 
- Zarnócz Józsefné 
- COOP bolt, Csépa 
- Fejedelmi Pékség, Tiszakécske 
  Lantos Krisztina, 
  Kiss Edina, 
  Kocsis Brigitta

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Házasságkötés:- Halálozás: 
 

Születés: 
 

Pocsai Dominik István 
Führer Milán 
Jordán Katalin Kamilla 
Talmácsi Zsombor 

Tóth Béláné szül. Sütő Ibolya (élt 80 évet) – tartózkod. helyű 
Tarnóczi József (élt 80 évet) 
Sajó Lajos (élt 75 évet) 
Nagy Mihályné szül. Huszár Laura (élt 81 évet) 
Csetényi Pálné szül. Deák Mária (élt 90 évet) 
Nagy Rozália (élt 66 évet) 
Cseh Sándorné szül. Túri Piroska (élt 84 évet) 
Lévai Imre (élt 74 évet) 
Beke János (élt 64 évet) 
Tóth Ferencné szül. Baráth Katalin (élt 85 évet) 
Almási Andrásné szül. Kovács Erzsébet (élt 51 évet) 

 

  

FÉNYMÁSOLÁS A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy újra beindult – egy sajnos, hónapokig álló szolgáltatás – a fénymásolás a 
művelődési házban. Úgy gondolom, hogy nagy hiányt pótolunk ezzel, hiszen a községben csak a polgármesteri 
hivatalban lehetett lemásoltatni dokumentumainkat. Innen (a hivatalból) kaptam egy használt, de jó állapotban lévő 
fénymásolót (amit ezúton is köszönök), amellyel nyitvatartási időben állok a lakosok rendelkezésére. 
A fénymásolás díja: 15 Ft/A/4 . 

Zarnócz Pálné műv. ház vez. 
 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 

 

A betlehemi láng érkezése 
 
A csépai polgármesteri 
hivatalban Fialka György 
polgármester úr fogadta az 
önkormányzat részéről a lángot 
és a kedves vendégeket. 

(Cikk a 7. oldalon.) 

 

 

 

 

  

Az újonnan szerveződött néptánccsoport az óévet mulatsággal búcsúztatta. 
Az önkormányzati konyhán rendeztük meg családias, barátias hangulatban, ahol 80-an voltunk. (Cikk a 7. oldalon.) 

 

Komplex vetélkedő a tiszakürt és a csépai diákok között 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


