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TARTALOM  
 

- Bővült a balatonszárszói ön-
kormányzati tulajdonú nyaraló 
 
Önkormányzati hírek: 
 - Közbiztonsági helyzetünk 
 - Zárszámadás 
 - ÖNO térítési díjak 
 - Kuka díj 
 - Magyar Állam átvállalja az 
 osztatlan közös földtulajdon 
 rendezésének költségét 
 - GAMESZ beszámoló 
 - Anyakönyv 
 
- Iskolai, községi megemlékezés 
az 1848-as eseményekről 
 
Egyházi hírek 
 - Lelkigyakorlat 
 - Ifjúsági lelkinap 
 - Szent háromnap 
 -Templomfestés 
 
Óvodai hírek 
 - Ünnepeltek: 
  - március 15-ét 
  - húsvétot 
  - anyák napját 
 -Adomány a CKÖ-től 
 - A gyalogos - kerékpáros  
 közlekedés gyakorlása 
 rendőri segítséggel 

NYÁR, KIRÁNDULÁS, PIHENÉS 
Közeleg a szabadságok ideje. A tavalyi év üdültetési észrevételeit mérlegelve kép-
viselő-testületünk elhatározta a Balatonszárszón lévő üdülő és a felújítás teljes 
befejezését. Ennek keretében a teljes lakóterületen új burkolatot kap az üdülő. 
Valamennyi kiegészítő helyisége (fürdő, wc, mosdó, konyha) teljes felújításon esik 
át. Megújul a két épület közötti tető, és az üdülő kibővül mintegy 30 m2-es fedett 
közösségi térrel (lásd a címoldalon lévő képet). Új burkolatot kap a közösségi tér 
járófelülete is. A díjtételek változatlanok maradnak. 
Nagy örömmel tájékoztatom a település lakóit, hogy miközben a felújítás folyt az 
üdülőben, a mellettünk lévő lényegesen nagyobb, üdülési értékében a jelenlegi 
többszörösét érő szomszéd nyaraló (amely az öcsödi MGTSZ tulajdona volt) el-
adásra került. Miután az ár annyira alacsony volt, és mi elővásárlási joggal rendel-
keztünk, testület elé vittem egy esetleges vételi lehetőséget. A testület tagjai meg-

tekintették az üdülőt, és 
rendkívüli ülésen egy-
hangúlag úgy döntöttünk, 
hogy élünk elővásárlási 
jogunkkal. Így az üdülő 
2012. május 5-én Csépa 
Község Önkormány-
zatának tulajdona lett. Az 
üdülő 530 m2 épülettel 
beépített, 18 db 2-3 ágyas 
szobából, egy 50 
személyes étkezőből, 
hozzá egy méretben 
passzoló konyhából, 3 

raktárhelyiségből áll. Az udvara díszkővel kirakott. Valamennyi szobához van 
fürdőszoba, hűtőszekrény, televízió, éjjeli szekrény, ruhás szekrény, asztal, szék, 
szőnyeg és heverő vagy franciaágy 2 garnitúra ágyneművel. A vételára bruttó 11 
millió Ft volt, melyet saját megtakarításából a község ki is fizetett. Befektetési 
szándékból vásároltuk, de addig is minél nagyobb számú vendég pihentetését, 
üdültetését kívánjuk biztosítani. Díjtételeinket a testület ezután határozza meg. 
Felhívom szíves figyelmüket, hogy már lehet jelentkezni, az első évben jelentős 
kedvezményekben részesülhetnek községünk lakói. 

Fialka György 
polgármester 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 - Ballagás: június 2. 
 (szombat) 
 
- Az egészségügy kínálta  
lehetőség Csépán 
 
Iskolai hírek 
 - március 15-én: 
  - Szivárvány vetélkedő 
  - Petőfi – szavalóverseny 
  - Ki tud többet? 
 - Komplex tanulmányi  
 verseny 
 - Sakk 
 
Meghívó 
 - Hősök napja 
 - Falunap 

Közbiztonsági helyzetünk 
Csépa Községi Önkormányzat Képvise-
lő testülete 2012. márciusi ülésén tájé-
koztatót hallgatott meg településünk 
közbiztonsági helyzetéről. Egedi István 
r. alezredes elmondta, hogy a kun-
szentmártoni Rendőrkapitányság életé-
ben 2011-ben jelentős változások tör-
téntek személyi állomány tekintetében, 
és a jogszabályi környezet is gyors 
változáson esett át.  
2011-ben Csépa településen 101 bűn-
cselekményt regisztrált a statisztika, 
mely a megelőző évhez képest jelentős 
növekedést mutat.  
A személy elleni bűncselekmények 
száma az előző évi adatokhoz képest 
jelentősen emelkedett (6-ról 21-re), 
azonban a személy elleni bűncselekmé-
nyek számának növekedését döntően a 
kisebb súlyú bűncselekmények – zakla-
tás, becsületsértés körében bekövetkező 
változás okozta. 2011. évben 11  

zaklatás és 5 becsületsértés vált ismert-
té. 
A közlekedési bűncselekmények száma 
ugyancsak évről évre változó képet 
mutat, 2009. évben emelkedett, a 2010. 
évi kismértékű csökkenést követően a 
tavalyi évben ismét csökkent (4-ről 2-
re), és azok kizárólag ittas járművezeté-
sek voltak. 
A legjelentősebb kategóriát képező 
vagyon elleni bűncselekmények közül a 
településen 2011. évben 65 vált ismert-
té, mely az előző évi időszakhoz képest 
növekedést mutat, a kategórián belül 
mind a lopások, mind a betöréses lopá-
sok száma emelkedett.  
A bűncselekményszám további emelke-
désének megakadályozására az egyes 
cselekmények felderítésére a Kun-
szentmártoni Rendőrkapitányság ko-
moly erőket fordított fokozott ellenőr-
zések, éjszakai figyelőszolgálatok ke-
rültek végrehatásra, melynek  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 3 
eredményeként az idei év januárjában kettő csépai személyt 
sikerült eljárás alá vonni, majd őrizetbe vételüket követően a 
bíróság előzetes letartóztatásba helyezte az elkövetőket.  
Csépa községben továbbra is kettő körzeti megbízott teljesít 
szolgálatot, a fentieken túl a szomszédos Tiszasason is egy 
körzeti megbízott lát el szolgálatot, szorosan együttműködve 
a csépai rendőrökkel.  
A csépai Petőfi Sándor Általános Iskola 2008 óta vesz részt a 
DADA programban. A 3., 4., 7., 8. osztályos tanulók részére 
a bűnmegelőzésről Dr. Barath Éva hivatalvezető és Jordán 
Katalin főelőadó tartott előadást, megelőzéssel kapcsolatos 
beszélgetést, játékos órát. A négy osztályban közel 90 
gyermek lehetett részese a programnak.  

A polgárőrszervezettel történő együttműködés helyi szinten is 
aktív, zökkenőmentes. A polgárőrség Csépán a rendőrséggel 
közösen 24 alkalommal teljesített szolgálatot. 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 
Kunszentmártoni Rendőrkapitányság vezetőjének 
beszámolóját Csépa község közbiztonsági helyzetéről 
elfogadta. 
A jövőben is kívánatosnak tartja a községben a rendőri 
jelenlétet, és az együttműködést a polgárőrség helyi 
szervezetével. 
A DADA programot gondozó munkatársaik kiemelkedő 
tevékenységét köszönettel elismerte az általános iskola 
vezetése-

 
Az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosította: 
 

2012. évi térítési díjak 
Idősek otthona, étkezés, házi szociális gondozás 

MEGNEVEZÉS 28.500 Ft-
alatt 

28.501- 
39.200Ft 

39.201-
49.900Ft 

49.901- 
60.600.Ft 

60.601-
71.250 Ft 

71.250 Ft 
felett 

Ebéd 330 360 385 440 495 550 
Szállítás 60 60 60 60 60 60 

Gond. Óradíj 105 105 105 105 105 105 
 

Idősek otthona 
MEGNEVEZÉS Norma Térítés (ÁFÁ-val) 

Reggeli 118 262 
Vacsora 118 262 

Ebéd 252 560 
 
Étkezés: 1084 Ft/nap +Gondozás: 1856 Ft/nap = Napi térítés: 
2940 Ft/nap 
Intézményi térítési díj: 30 x 2940 Ft =88.200 Ft/hó 
Képviselő-testületünk az Önkormányzati Konyha 2011. évi 
tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámolót 
elfogadta. Elismerését és köszönetét fejezte ki a konyha 
vezetőjének, dolgozóinak az elvégzett munkájukért, a községi 
rendezvényeken való közreműködésükért. 
Tájékoztató hangzott el a Művelődési Ház működéséről, 
2011. évi gazdálkodásáról, és tevékenységéről. 
Megkezdődtek az önkormányzat tulajdonában lévő 
balatonszárszói üdülő felújítási munkálatai. 
Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadást 372 127 E Ft 
költségvetési bevétellel, - 343 437 E Ft költségvetési 
kiadással, - 43 734 E Ft módosított pénzmaradvánnyal 
jóváhagyta. 

A könyvvizsgáló megállapította: „Folyamatosan stabil volt 
az önkormányzat pénzügyi helyzete, nem volt nagy összegű 
hitelállomány. A tavalyi év második felében sikerült a 
pénzügyi helyzetet megerősíteni.” 
2011 decemberében elfogadtuk a köztisztasági díjról szóló 
rendeletet, ezt hatályon kívül kellett helyezni jogszabályi 
változás miatt. A 2012. évi XXVIII. törvény 2012. április 7-
től ismét módosította a hulladékgazdálkodási törvényt. 
Ismét lehetősége van a helyi önkormányzatnak a hulladék-
kezelési közszolgáltatási díjat megállapítani a 2012. évre, 
amely meghaladhatja a 2011. évit, viszont nem haladhatja 
meg az egyszeri ürítési díj mértéke a nettó 650 Ft-ot. 
A jogszabály hatályba lépését követően a Remondis Kft 
levélben kereste fel önkormányzatunkat, melyben kérte a 
korábban előterjesztett szolgáltatási díj tételeit haladéktalanul 
fogadjuk el május 1-i hatállyal.

 
3/2004(II.27.) önkormányzati rendelethez 

Megnevezés Ürítési 
gyakoriság 

Egységnyi díj Egy ürítés 
díja 

Havidíj összesen 

Lakossági 
kommunális szilárd 
hulladék ürítési és 
ártalmatlanítási díj 

Hetente 1 
alkalom 

3,646 Ft/l+ ÁFA 80 l esetén 
 
291 ,69 Ft+ ÁFA 
120 l esetén 
437,77Ft 
+ÁFA 
240 l esetén  
875,30 Ft 
+ÁFA 
1100 l esetén 
4143,69. FT 
+ÁFA  

1.264 Ft+ÁFA 
1605 Ft/hó 

1897 Ft+ÁFA 
2409 Ft/hó 

3793Ft+ÁFA 
4817 Ft/hó 

17.956 Ft+ÁFA 
22.804 Ft 

 
 
A nem lakosság szilárd hulladék elszállítása és ártalmatlanítása a szolgáltatóval kötött külön megállapodás szerint történik. 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 4 
A díjfizetésben, kedvezményben részesülnek a 120 l használó 
egyszemélyes háztartások, ahol a havi díjból az önkormány-
zat 200 Ft-ot térít meg a szolgáltatónak. 
E rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 
a 16/2010.(XII. 10.) rendelettel jóváhagyott 2. számú mellék-
let hatályát veszti. 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Csépa, 
Somogyi utca 207. hrsz.-on lévő temetői ravatalozó felújí-

tására, az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybe-
vételéről szóló 5/2012.(III.1.) sz. BM rendeletében meghatá-
rozottak szerint pályázatot nyújt be. Az igényelt támogatás 
összege: 6.500.000 Ft,- önerő: 23.078 Ft.  
A Képviselő Testület a támogatási igény benyújtásával Fialka 
György polgármestert bízta meg.

 
Megjelent a magánerdős Natura kompenzációs rendelet! Mintegy 10 milliárd forint támogatás hívható le, de sürget az idő, teljes 
támogatásra május 15-ig, csökkentet támogatásra június 11-ig lehet kérelmet benyújtani.  
Megjelent a fiatal erdők állománynevelése jogcím támogatási rendelete, amelynek keretében a befejezett ápolások, tisztítások és 
nyesések számlával igazolt költségeinek 50 % -ára lehet május folyamán pályázni. 
A Magyar Állam átvállalja az osztatlan közös földtulajdon rendezésének költségét, ha a tulajdonos az önálló ingatlan kialakítása 
iránti kérelmet legkésőbb 2012. június 1-jéig benyújtja a körzeti földhivatalokhoz 

(részletes információ a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján) 
 

Tájékoztató a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet tevékenységéről 
A közfoglalkoztatásban foglalkoztatot-
tak munkavégzése a Gazdasági Műsza-
ki Ellátó Szervezet által ellátott feladat-
körben történik.  
2011. évben közfoglalkoztatás kere-
tében 141 fő állt munkába. Ebből: 
férfi: 98 fő, nő: 43 fő. 4 órás foglalkoz-
tatott: 85 fő. 6-8 órás foglalkoztatott: 56 
fő. 
Csépa Községi Önkormányzat Gazda-
sági Műszaki Ellátó Szervezete ellátja 
az önkormányzati ingatlanok karbantar-
tási, épület- és berendezés – felújítási 
feladatait. 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanokban: (pl. hivatal, intézmé-
nyek) épületüzemeltetéssel összefüggő 
tevékenységet végez. 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő 
gépek, berendezések szabad kapacitása-
it lakosság részére bérmunka végzéssel 
hasznosítja. 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő 
balatonszárszói üdülő és csépai szállás-
hely épületének karbantartási munkáit 
elvégzi. 
Ellátja a szociális földprogramból adó-
dó mezőgazdasági munka teendőit, a 
községben lévő közterületek, parkok 
gondozását. 
Hó eltakarítással, csapadékvíz elveze-
téssel kapcsolatos munkákat elvégzi. 
A Szervezet 2 fő kinevezett dolgozói 
létszámmal működik. 
A START Mintaprogram 2011. novem-
ber 1-jén 22 fővel indult. 
2012. évben februárban induló Start 
Munkaprogram-ban foglalkoztatottak: 
- illegális hulladéklerakók 8 fő 12.31-ig 
- kazán program 2 fő 12.31-ig 4 fő 
04.30-ig 
- mezőgazdasági földút 14 fő 2012. 04. 
01-től 2012. 11. 30-ig 
- a szociális földprogram 5 fő 2012. 03. 
01-től 2012. 06. 30-ig 
2011. évi Start közmunka program 
Eszközbeszerzés pályázat támogatással 

jött létre. 
A kazán program a kazánberuházás 
vegyes tüzelésre átállás, a gáz és vegyes 
tüzelés párhuzamos és reteszelt műkö-
dés kialakítása 4.200.000 Ft. Gallyzú-
zógép beszerzése (Szelevény községgel 
közösen) 2.459.736 Ft. Aprító gép be-
szerzése pályázati forrásból 100 % 
támogatás: 1.937.000 Ft. Sthil háti 
kasza 2 db. Stihl motoros fűrész 2 db. 
Parlagfű mentesítési alapból: 1 db háti 
kasza. 
2011. évben elvégzett főbb feladatok: 
- raklap rendezés (01. 02. hó) 
- szemétszedés folyamatos 
- hómunkák 
- intézmények karbantartása, (előtető 
készítése művelődési háznál, konyhá-
nál; mozgáskorlátozott feljáró elkészíté-
se orvosi rendelőnél, művelődési ház-
nál) 
- közterületek, kertek gondozása (fo-
lyamatos), faültetés (03. hó) 
- fűnyírás közterületeken, temetőben, 
virágágyások locsolása, permetezés, 
sövényvágás (folyamatos) 
- raklap rendezés (06 hó) 
- betontörmelék összegyűjtése (09 hó) 
2012. évben elvégzett főbb feladatok: 
- szemétgyűjtés közterület 1-2 fő 
- hó eltakarítás közintézmények – köz-
területek 3 gép + kézi erővel (február 
hó) 
- raklapok feldolgozása, és osztása 
- gallyzúzás előkészítése, fák, bokrok 
kivágása, kitakarítása a téglagyár terüle-
tén 
- közterületek, közparkok gondozása, 
- betontörés, útalap készítés (mezőgaz-
dasági út program) 
- illegális hulladéklerakók felszámolása 
- szociális földprogram további működ-
tetése 
Az önkormányzat jó gazda módjára 
szeretne Csépa Község hasznára lenni.  
Ebben a koncepcióban a Gazdasági 
Műszaki Szolgáltató Szervezet látja el 

oly módon munkáját, hogy a települé-
sen élők és a településre érkezők elis-
meréssel adóznak intézményeink és 
közterületeink állapotáról, esztétikájá-
ról. Megállapítható, hogy sikeresen 
vette a közfoglalkoztatással járó nehéz-
ségeket is, amelyek komoly próbatétel 
elé állították a műszaki szervezet dol-
gozóit, a közmunkásokat irányító cso-
portvezetőket, azért, hogy a munka 
hatékonysága megfelelő legyen. Új 
feladat lesz az idéntől a csapadékvíz 
elvezető csatorna-rendszer és a nyílt 
árkok kezelése is, az önkormányzati 
utakon a közlekedésre veszélyes kátyúk 
kijavítása. 
A képviselő-testület elismerte a Gazda-
sági Műszaki Szolgáltató Szervezet 
munkáját. 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Házasságkötés: 
Kolompár Tímea és  
Kolompár Gusztáv 
 
Lantos Katalin és 
Oberna Róbert 
 
Születés: 
Pólik-Bodó Kornélia 
Fejes Evelin Boglárka 
Séra Zoltán 
Kanalas Amanda 
 
Halálozás: 
Tóth Ferencné szül. Baráth Katalin 
(élt 85 évet) 
Karacsné Tolnai Rozália (élt 88 
évet) 
Sánta Andrásné szül. Lakatos Ilona 
(élt 82 évet) 
Rostás Gusztávné szül. Mihály 
Mária (élt 81 évet)  
Óberna Györgyné szül. Kanyó Esz-
ter Erzsébet (élt 85 évet) 
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EGYHÁZI HÍREK 
Plébániánk nagyböjti lelkigyakorlata 

Egyházunk a 4. században vezette be a nagyböjti időszakot, 
mellyel az volt a célja (és most is azt szeretné elérni), hogy a 
hívő emberek lelkileg is felkészüljenek Krisztus 
feltámadásának, húsvétnak a megünneplésére. Az előkészület 
a hitben való elmélyülést, a kiengesztelődést (szentgyónást) 
és a lemondást jelentette. A hívek lelki életének elmélyítését 
a lelkigyakorlatok segítették elő. Az első lelkigyakorlat 
Loyolai Szent Ignác (a jezsuita rend alapítója) szerzetespap 
nevéhez fűződik, aki a 16. század első felében élt.  
Az idei esztendőben – az elmúlt évekhez hasonlóan – vendég 
atyát hívtunk a csépai egyházközség háromnapos nagyböjti 
lelkigyakorlatára. Az elmélkedéseket Kapás Mihály 
kiskunfélegyházi káplán úr vezette. A hívek elvégezhették 
húsvét előtti gyónásukat is elvégezhették az atyánál. A káplán 
úr beszédei egy nagy téma, az isteni erények köré 
csoportosultak. A három isteni erény: a hit, a remény és a 
szeretet, melyeket az Isten mindenkinek ingyen ajándékozza, 
csupán kérni kell azokat. Bátran elmondhatjuk, hogy Mihály 
atya jól megalapozta bibliai részletekkel az elmélkedéseit. A 
prédikációk komolysága mellett könnyed, humoros 
történeteket is megosztott az atya a hallgatósággal. A hívek 
elmondása alapján bátran állíthatom, hogy mindenki szívesen 
hallgatta a káplán urat. Közvetlen, tréfát kedvelő és vidám 
egyénisége mély Isten-kapcsolatáról tanúskodott. A 
lelkigyakorlat utolsó napján az idősek a betegek kenetében is 
részesültek, melyet minden évben felvesznek lelkük 
megerősítésére, méghozzá azért, hogy könnyebben tudják 
viselni fizikai betegségeiket és megpróbáltatásaikat. Hálásan 
köszönjük Kapás Mihály atya nagyböjti elmélkedéseit. Isten 
áldását kérjük életére!      

Ifjúsági lelkinap Csépán 
Püspök atyánk több ifjúsági régióra osztotta a Váci 
Egyházmegyét. A Tiszazug a Tisza-mente nevet viseli. 
Március 30-án a csépai egyházközség adott helyet a 
találkozónak, mely alkalmon a régió fiataljai vettek részt. A 
gyülekező de. 10-kor volt, melyet rövid bemutatkozás és az 
ünnepi szentmise követett. Ebéd után, melyet csépaik 
készítettek (hálásan köszönjük nekik!) egy előadás 
következett, mely az internet keresztény hit szellemében való 
használatáról szólt. A fiatalok a témát kiscsoportos 

beszélgetésben dolgozták fel. Majd keresztutat jártunk, végül 
félórás szentségimádással zárult le a napunk. A találkozón két 
vendég pap is részt vett: az egyházmegye ifjúsági referense, 
Laci atya és a szolnoki káplán úr, Tamás atya. Öröm volt 
látni a sok fiatalt, akik az egyház jövőét jelentik számunkra.  

Szent Háromnap Szelevényen 
A templomunkba még nem sikerült visszaköltöznünk, ezért 
idén a nagyheti szertartásokat Szelevényen, a Jézus Szíve 
Templomban végeztük. Nagy örömünkre szolgált, hogy 
sokán átjöttek a szomszédos községekből (Csépáról, 
Tiszasasról és Tiszaugról), és így együtt idézhettük fel Jézus 
Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának 
misztériumát. Köszönjük mindazok, akik részt vettek közös 
ünnepünkön. Hálásak vagyunk a csépai templom 
énekkarának és a szelevényi férfi-asszisztenciának, akik 
szolgálatukkal széppé tették húsvéti készületünket. Isten 
fizesse meg munkájukat! 

Templomfestés 
Az elmúlt évben sikerült felújítani a csépai templom külsejét 
és belső aljzatát. Ezúton szeretném megköszönni anyagi és 
erkölcsi támogatásukat.  
A felújításkor át kellett vágni a templom falát, ennek 
következtében a templombelső is felújításra szorult, melyet 
az MVH által finanszírozott pályázat nem foglalt magába. A 
fal egy részét rendbe hozattuk. A fenti okok miatt azonban 
szükségessé vált a csépai templombelső kifestése és a hozzá 
kapcsolódó „faljavítási munkálatok”. Sajnos, ezt önerőből 
nem tudjuk megoldani, és így addig, amíg nincs rendbe hozva 
a templomunk belső tere, nem tudunk visszaköltözni oda, így 
a keresztelőket, szentmiséket, gyászmiséket és esküvőket 
máshol kell lebonyolítanunk.  
Egyházközségünk továbbra is nehéz anyagi helyzetben van, 
ezért anyagi támogatását szeretnénk kérni. Adományát 
csekken tudja eljuttatni hozzánk, vagy a plébánián tudja 
befizetni (Hétfő - Péntek: 9 és 16 óra között).  
Kérésünket szíves jóindulatába ajánlom. 
Június 15-ig gyűjtünk, ha nem jön össze a kifestéséhez 
szükséges összeg, sajnos nincs más választásunk, festés 
nélkül visszaköltözünk a templomba. 

Lengyel Zsolt 
plébános

 
 

TISZAVÖLGY KALANDTÚRA 
CSÉPÁN JÁRT HIDVÉGI-ÜSTÖS PÁL A TISZA NAGYKÖVETE 2012. MÁJUS 8-ÁN 

A Tiszavölgy Magyarország egyik legjelentősebb 
természeti és kulturális értékekkel bíró területe, azonban a 
turisták máig nem fedezték fel maguknak legmagyarabb 
folyónkat. A Tisza melletti települések főképpen a 
turizmusban és a tájtermékek értékesítésében látják 
fenntartható jövőjüket, azonban ezt csak összefogással a 
teljes Tiszavölgyet átfogó kommunikációval és 
programokkal lehet hatékonyan elérni. A Tiszavölgy 
Kalandtúra a térség egységes kommunikációját és a térség 
fenntartható fejlődését hivatott segíteni: 
- hozzájárulunk a megelőző környezetvédelem értékeinek 
terjesztéséhez, hogy kevesebb hulladék kerüljön a folyóba, 
a hullámtérre, illegális hulladéklerakókba 

- túráink során igyekszünk minden helyi értéket bemutatni, 
népszerűsítjük kerékpáros közlekedést, a fenntartható- és 
zöld turizmust 
- megkóstoltatjuk a Tiszavölgy ízeit, hozzájárulunk a helyi 
termékek fogyasztásának bővüléséhez. 
A táj adottságait kihasználó, természeti sportok tárházát – 
kenuzás, vízibicikli, tutaj, úszás, kerékpár, futás, 
gyalogtúra, kötéltechnikák - felvonultató, kimondottan 
amatőr sportolókat célzó program, mely egyben stratégiai 
játék is. Az ellenőrző pontokon a túra résztvevőit 
ügyességi és szellemi feladatok várják, melyek 
fenntartható viselkedésmintákhoz, a helyi látnivalókhoz 
vagy a jellegzetes tájtermékekhez kapcsolódnak. 
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ÓVODAI HÍREK 
Farsang után minden hónapban volt 
egy-két fontos esemény gyermekeink, 
és a mi számunkra is. 
Az elmúlt téli hónapok után nagyon 
vártuk a tavaszt, ami kedves, 
számunkra szép ünneppel köszöntött 
be. Március 15-re ünneplőbe öltöztettük 
az egész óvodát, és a gyerekekkel 
együtt készülődtünk, hogy 
megemlékezzünk március hőseiről. A 
nagycsoportos gyerekek nagyon szép 
műsorral kedveskedtek a szülőknek, az 
óvoda többi gyermekinek. 
Hagyományainkhoz híven kivittük a 
festett zászlóinkat a ’48-as 
Emlékparkba, és minden csoport rövid 
műsort adott. Sok szülő még ide is 
elkísért bennünket, és ragyogó szemmel 
figyelte gyermekét hogyan versel, 
énekel. A nagycsoportosokkal részt 
vettünk –látogatóként- az iskolások 
Szivárvány vetélkedőjén, 9 gyermek 
munkájával vettünk részt a 
rajzversenyen. Mindenki emléklapot 
kapott munkája elismeréséül.  
Húsvétkor könyvekből kikerestük, majd 
felelevenítettük a népszokásokat, 
locsolóverset tanítottunk, tojást 
festettünk, a fiúk pedig meglocsolták a 
lányokat a csoportban. 
Szeptemberben a nagycsoportosok 
fejlettségét vizsgálta a Nevelési 
Tanácsadó. Akkor úgy találta, hogy a 
33 nagycsoportosból tavasszal 15 
gyermeket újra vizsgál, hogy iskolába 
mehetnek-e. A vizsgálatot március 
végén elvégezték, és összesen 30 
gyermeket engedtek iskolába. Nagyon 
örültünk ennek az eredménynek, mert 
úgy látszik a gyermekekkel való 
foglalkozásunk meghozta gyümölcsét. 
Persze tudjuk, hogy fejlődésükben nem 
egyformák, van, aki okos, van, aki majd 
az lesz, de lesznek, akiknek nehezebben 
megy a tanulás. Persze így volt ez 
régebben is, és így lesz ezután is. A 

szülőknek segíteni kell majd őket, hogy 
minél sikeresebbek lehessenek az 
iskolában. 
A tanító néni minden második héten 
szorgalmasan látogat bennünket, 
ismerkedik a gyerekekkel. Két iskolás 
egy-egy mesét hozott ajándékba, amit 
nagy érdeklődéssel hallgattak az 
óvodások. 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
kettő alkalommal lepte meg az 
óvodásokat finom süteménnyel, 
joghurttal. Köszönjük segítségüket, és 
reméljük, hogy a későbbiekben tovább 
folytatódik a kezdődő jó kapcsolat. 
Április 24-én a Kunszentmártoni 
Rendőrkapitányság közlekedési 
rendőrei, Kiss Sándor törzsőrmester, 
Plesovszki Sándor törzszászlós, 
valamint Révész Sándor törzsőrmester 
segítette a nagycsoportosokat abban, 
hogyan kell közlekedni gyalogosan és 
kerékpárral. Felhívták a gyermekek 
figyelmét arra is, hogy milyen kötelező 
felszerelésének kell lenni a 
kerékpárnak. A gyerekek a puzzle 
kirakó játék után az óvoda udvarán 
kialakított terepen gyakorolhattak. Az 
integrációs pályázati pénzből 
vásároltunk rendőrlámpákat, 
közlekedési táblákat, és ezek 
segítségével alakították ki a közlekedési 
helyzeteket. Megismerkedhettek azzal 
is, hogyan irányítja a forgalmat a 
közlekedési rendőr, ha elromlott a 
jelzőlámpa, vagy baleset történt. 
Köszönöm Egedi István 
rendőrkapitánynak, hogy meghallgatva 
kérésünket beosztottaival segítette 
gyermekeink közlekedésre való 
nevelését. 
Ebben a hónapban megtörtént a 
beiratkozás az óvodába. Összesen 21 
gyermek iratkozott be, akik közül 
ketten 2013.-ban jönnek óvodába. A 
létszám összesítésénél sajnos nagy 

fogyást tapasztaltunk, mert a 2012-
2013. évi tanévet 59 kisgyermek 
kezdheti el, az idei 77 fővel szemben. 
Ilyen mérvű csökkenésre nem 
számítottunk. Sajnos az 
önkormányzatunktól kapott létszámból 
8-10 fő csak Csépára bejelentett állandó 
lakással rendelkezik, de a felkutatás 
során Kecskeméten, Szegeden, 
Öcsödön, Nagykőrösön, valamint a 
Kósán laknak. 
Május 3-án, 4-én, valamint 7-én 
ünnepeltük az édesanyákat, 
nagymamákat az óvodában. Minden 
csoport nagyon szép műsort adott, 
amivel gyerekek örömkönnyeket 
csaltak szüleik szemébe. 
Május 10-én 11-én az Országos 
Esztétikai Tanácskozáson veszünk részt 
Sátoraljaújhelyen, és a környező 
óvodákban, köztük Kékcsén a testvér 
óvodánkban is. 
Május 22-től tartjuk a gyermekhetet 
óvodánkban. Ezen a napon délelőtt 
kézműves foglalkozást, rajzversenyt, 
bábkészítést, családi vetélkedőt 
szervezünk, valamint a Tihanyi Vándor 
Színpad előadásában az Elvarázsolt 
katica című mese előadást láthatják a 
gyerekek. Ezen a héten várjuk azokat a 
kisgyerekeket is, akik még nem 
óvodások, de szívesen részt vennének 
ezeken a programokon. 23-án és 24-én 
kirándulásokat szervezünk Tiszakürtre, 
valamint Szegedre, és Solt Rév-bér 
pusztára. 
Az óvodai ballagás 2012. június 2-án 
szombaton délelőtt 9 órakor lesz az 
óvodában. Reméljük, hogy akkor is 
ilyen szép idő lesz, és nem kell 
átpakolni a Művelődési Házba! 
A ballagásra nagy szeretettel várjuk a 
kedves szülőket, rokonokat. 

Szelei Ferencné 
tagintézmény-vezető

 
 

TISZTELT CSÉPAI LAKOSOK! 
Örömmel közlöm, hogy a közeljövőben, helyben lehetőség 
nyílik az ún. protrombin (INR) vizsgálatra, amit a 
rendelőben, vagy a beteg otthonában végzek. A 
véralvadásgátló-kezelésben részesülő betegeknél általában 
havonta egyszer vérvétel szükséges. Ennél sűrűbben csak 
kivételes esetben szükséges ellenőrzés, jól beállított betegnél 
az helytelen, szükségtelen gyakorlat. 
Mindez a következőt jelenti: akik havonta egyszer (gyakran 
többször!) Kunszentmártonba jártak protrombin (INR) 
vizsgálatra, majd néhány nap után megkapták az eredményt, 
azok most percek alatt pontos eredményt és további 

gyógyszerszedési javaslatot kapnak. A vérvétel az ujjbegyből 
történik, mint például a vércukor-meghatározásnál. 
Tekintettel a műszer és elsősorban a tesztcsík magas 
költségeire, limitált számú vizsgálatra van lehetőség. 
Megítélésem szerint ez havi 10 körüli vizsgálatot jelenthet. 
Különös tekintettel a praxis idős, nehezen mozgó, 
mozgáskorlátozott és fekvő betegeire. Számukra komoly 
előny, hogy nem kell havonta betegszállítót, vagy más 
járművet igénybe venni. 

Dr. Nagy Imre 
háziorvos
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ISKOLAI HÍREK 
MÁRCIUS 15. 
Iskolánk több évre visszanyúló hagyo-
mányaihoz híven ünnepelte egyik leg-
nagyobb nemzeti ünnepünket. Reggel 8 
30 órakor a bejáratnál ünnepi dalcsokor-
ral, Turóné Guba Anna igazgatónő 
rövid megemlékezésével és az iskola 
névadójának koszorúzásával emlékez-
tünk a forradalom hőseire. 9-től négy 
színhelyen is folyt a versengés. Az alsó 
tagozatosok a SZIVÁRVÁNY mese, 
vers, ének és rajz vetélkedőn mérték 
össze a tudásukat. A Művelődési Ház-
ban Tiszakürt és Csépa felsős tanulói a 
Petőfi szavalóversenyen vettek részt. A 
felsős tantermekben pedig az 5. 6. 7. 8. 
osztályosok az 1848/49-es események-
hez kapcsolódó feladatok megoldásá-
ban vetélkedtek. Eredményeik a követ-
kezők: 
SZIVÁRVÁNY VETÉLKEDŐ 
1-2. osztály: Mese: 1. Duszka Boglárka 
2. Mészáros Borbála 3. Lukács Nelli. 
Vers: 1. Halmai Gréta 2. Oberna Kris-
tóf 3. Szíjártó Hajnalka. Ének: 1. 
Szendrei Lili 2. Kolompár Jázmin 3. 
Lukács Nelli. Rajz: 1. Halmai Gréta 2. 
Böjti Bendegúz 3.  
3-4. osztály: Mese: 1. Pintér Martin 2. 
Szvoboda Máté 3. Palotai Anna. Vers: 
1. Szvoboda Máté 2. Oberna Dominik 

3. Pólik-Bodó Karolina. Ének: 1. Ko-
lompár Marcelina 2. Pólik-Bodó Karo-
lina 3. Pintér Martin. Rajz: 1. Urbán 
János 2. Vaszil György 3. Oberna 
Dominik 
PETŐFI SZAVALÓVERSENY  
5. osztály: 1. Oberna Zsolt (Csépa) 2. 
Galvácsi Csaba (Csépa) 3. Hauser Dá-
niel (Csépa). 6. osztály: 1. Gáll Nikéi 
(Tiszakürt) 2. Trucz Renáta (Tiszakürt) 
3. Bartus József (Tiszakürt)  
7. osztály: 1. Mága Antal (Tiszakürt) 2. 
Gulyás Zsófia (Tiszakürt) 3. Halmai 
Zsolt (Csépa). 8. osztály: 1. Papp Dáni-
el (Csépa) 2. Ürmös Gábor (Tiszakürt) 
3. Cseh József (Csépa) 
„KI MIT TUD” történelmi vetélkedő 
I. 8. osztály, II. 7. osztály, III. 6. osz-
tály, IV. 5. osztály. 
Minden diákunknak és felkészítő taná-
raiknak elismerés a kiemelkedő előadá-
sokért, munkákért. 
Az esti községi ünnepségen 7. osztályos 
diákjaink ünnepi műsorukkal minden 
jelenlévőt elvarázsoltak. Színvonalas 
előadásukat Obernáné Nagy Gizella 
tanította be. 
KOMPLEX TANULMÁNYI 
VERSENYT TARTOTTUNK április 
17-én a 7-8. osztályos tiszakürti és 
csépai diákok között. A verseny minden 

feladata –januárihoz hasonlóan- a csa-
ládhoz kapcsolódott. Többségében 
természetismereti feladatokkal találták 
szembe magukat a diákok, de szerepel-
tek közismereti fejtörők is. A verseny 
végeredménye: 
7. osztály: 1. Családi Harmónia (Jordán 
Tünde, Halmai Zsolt, Blümel Zoltán, 
Gyóllai Dániel). 2. Anyaszomorítók 
(Lukács Dániel, Sánta Patrik, Radics 
Arnold, Fialka István). 3. Pilvax kör 
(Tiszakürt), 4. Rémes Négyes 
(Tiszakürt) 
8. osztály: 1. Nagyágyúk (Pintér Edina, 
Cseh József, Györe Laura, Papp Dáni-
el). 2. Holdfény (Lakatos Borbála, 
Marsinszky Zoltán, Rostás Henrietta, 
Szilágyi Alexandra). 3. Édes Négyes 
(Tiszakürt). 4. Szuper Man (Tiszakürt) 
Ezzel a versennyel a három komplex 
verseny utolsó fordulóját tartotta isko-
lánk. Minden alkalommal fontos szere-
pet kapott a csapatverseny, a kompe-
tencia alapú feladatok megoldása, a 
gyakorlatiasság. A nevelőtestület kivet-
te részét a versenyek megszervezésé-
ből, így jól szervezett, kellemes hangu-
latú délutánokat töltöttek együtt a tanu-
lók. 

Mészáros Mária 
tagintézmény-vezető

 
Sakk hírek 

Március 15-ei Sakkverseny Tiszakürt – 2012. 03. 10. 
I. hely: Cseh József, Borsos Norbert, Cseh Nóra, Palotai 
Anna. II. hely: Marsinszky Zoltán, Laczkó Sándor, Oberna 
Dominik, Multyán Bernadett, Duszka Boglárka. III. hely: 
Oberna Kristóg, Polyák Zsófia. IV. hely: Szepesi Sándor, 
Tóth Martin. V. hely: Sárközi Soma, Túri Márk. 
Az osztálykeretben rendezett verseny nagy küzdelmet hozott. 
Kecskeméti Tavaszi Országos Sakkverseny – 2012. 04. 14. 
I hely: Duszka Boglárka (I. kcs.) II. hely: Multyán Bernadett 
(IV. kcs.) III. hely: Cseh Nóra (III. kcs.) 
Papp Bertalan Emlékverseny Tiszaföldvár – 2012. 04. 21. 
I. hely: Sárközi Soma (I. kcs.) II. hely: Palotai Anna (II. kcs.) 
III. hely: Oberna Dominik (I. kcs.) IV. hely: Duszka Boglár-
ka, (I. kcs.) V. Cseh József (IV. kcs.) 
Május 1. Kupa Sakkverseny Kunszentmárton – 2012. 04. 22. 

Haladó I hely: Tóth Martin, II hely: Sárközi Soma, III hely: 
Marsinszky Beáta. 
Serdülők I hely: Cseh József, II hely: Marsinszky Zoltán, III 
hely: Cseh Nóra, IV hely: Szepesi Sándor. 
Ifjúsági I hely: Velő Norbert, II hely: Makula György, III 
hely: Berényi Róbert, IV hely: Szepesi Nikolett. 
Felnőtt II hely: Sajó Gergő 
Lőrinczi László Emlékverseny Abony – 2012. 05. 05. 
I hely: Marsinszky Beáta (alsós) II hely: Multyán Bernadett 
(felsős) III hely: Cseh József (felsős) IV hely: Oberna 
Dominik (alsós) 
Különdíjban részesült: Multyán Bernadett, Cseh Nóra. 

Csetényi Mihály 
ny. tanár

 

Tisztelettel meghívjuk 
Községünk Lakosságát a 2012. 
május 27-én vasárnap 9 óra30 
perckor az Emlékparkban 
tartandó HŐSÖK NAPI 
MEGEMLÉKEZÉSünkre. 
Ezt követően 10 óra 30 perkor 
a Missziósházban római 
katolikus szentmise kerül 
bemutatásra. 

 Csépa Község Önkormányzata 
és a Csépáért Alapítvány az 
idén is megrendezi a 
FALUNAPot. Időpont: 2012. 
július 7. (szombat). A Falunapi 
Sakkverseny június 30-án 900-
1200 a Petőfi Sándor Általános 
Iskolában lesz. Keressék a 
plakátokat (kb. 2-3 héttel a 
rendezvény előtt)! 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



A TAVASZ ÜNNEPEI, ESEMÉNYEI KÉPEKBEN: március 15., húsvét, vetélkedők 
 

 

  

  

  

  

Fotók: Mészáros Mária 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


