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A Dalma Dance Klub táncosai 

 
Tápai Tomi mindig nagy közönséget vonz 

 
Balatonszárszón nyaralt néhány 5. osztályos Csongrádi 

Béla osztályfőnökkel 

 
Táncosaink a révfülöpi mulatós fesztiválon 

Fotó: Bozsik Ibolya 

Fotó: Kocsis Brigitta 
 

Fotó: Lantos Krisztina 

Fotó: Kovács Sándor 

Fotó: Kovács Sándor 

Fotók: Kovács Sándor 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RÖVIDEN 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 2012. 
május 24-én, június 21-én és június 26-án ülésezett. 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 2013. 
január 1-től csatlakozik a Bácsvíz Zrt-hez, mint ivó- és 
szennyvíz szolgáltatóhoz.  
A jelenlegi szolgáltatási szerződését a Csongrádi 
Közműszolgáltató Kft-vel Csépa Önkormányzata 2012. 
december 31-el felbontja.  
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 2013. 
január 01-től csatlakozik az EDF Démász Zrt szolgáltatóhoz, 
jelenlegi szerződését az E-on Energiaszolgáltatóval felbontja. 
A képviselő testület felhatalmazza Fialka György 
polgármestert a szerződés aláírásával. 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületével kötendő együttműködési 
megállapodást, és azt aláírta.  

Gyümölcsös ültetvények összeírása 
A Központi Statisztikai Hivatal munkatársai, -akik 
igazolvánnyal ellátottak-községünkben is 
gyümölcsösültetvény-összeírást hajtanak végre. A törvény 

alapján a gyümölcsfával betelepített területek használói 
kötelesek az összeíráshoz adatot szolgáltatni. 

Parlagfű 
A parlagfű elleni védekezésre hívjuk fel minden 
ingatlantulajdonos figyelmét. Június 30-át követően a 
kötelezettség elmulasztása esetén növényvédelmi birság 
kiszabására kerül sor. 
Azok az ingatlantulajdonosok, akik már kaptak felszólítást, a 
felszólítás átvételét követő 10 nap múlva visszaellenőrzésre 
kerülnek, és végre nem hajtás esetén a birság mellett a 
kényszer-kaszálást is kötelesek lesznek megfizetni. 

Baromfi – program 
Budapesti kezdeményezés, a baromfi program. Lényege: egy 
családhoz kihelyeznek 90 csibét, és a felnevelésükhöz 
szükséges takarmányt. A nevelési időszak 14 hét, ekkor a 90 
db-ból visszavesznek 60 db-ot, ebből vágva és feldolgozva a 
támogató személyeknek jut 40 db, a fennmaradó részt a 
tisztítás, feldolgozás, szállítás szervezés fedezésére fordítják.  
Másik kezdeményezés a vegyszermentes növénytermesztési 
program. (bővebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján.

 
TÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI- ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 

ELLÁTÁSÁRÓL 
A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése 
értelmében a helyi önkormányzat a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról minden év 
május 31-ig átfogó értékelést készít, 
amelyet a Tisztelt Képviselő-testület 
megtárgyal. Az értékelés tartalmi 
követelményeit a gyámhatóságokról, 
valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 
(IX. 10.) Korm. Rend. 10. számú 
melléklete tartalmazza. Az értékelés 
célja, hogy a Tisztelt Képviselő-testület 
nyomon kövesse és lehetősége szerint 
biztosítsa a gyermekek védelmét és 
esélyegyenlőségét. A Gyvt. 94.§ (1) 
bekezdése alapján a települési 
önkormányzat feladata a gyermekek 
védelme helyi ellátó rendszerének 
kiépítése és működtetése, a területén 
lakó gyermekek ellátásának 
megszervezése. A Gyvt. 94.§ (2) 
bekezdése szerint az önkormányzat 
biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi 
támogatást, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást, a 
személyes gondoskodást nyújtó 
alapellátások keretében a gyermekjóléti 

szolgáltatást a gyermekek napközbeni 
ellátását, a gyermekek átmeneti 
gondozását; szervezi és közvetíti a 
máshol igénybe vehető ellátásokhoz 
való hozzájutást. A 94/A. § alapján a – 
utóbb felsorolt - személyes 
gondoskodás keretébe tartozó 
gyermekjóléti alapellátásokat a 
települési önkormányzatok a külön 
jogszabályban meghatározott többcélú 
kistérségi társulás útján is 
biztosíthatják. A gyermekek védelmét 
ellátó helyi önkormányzatnak kiemelt 
feladata a gyermekek mindenekfelett 
álló érdekének figyelembevétele, a 
törvényben elismert jogainak 
biztosítása, az egyenlő bánásmód 
követelményének betartásával. A 
település demográfiai mutatói, külön 
tekintettel a 0-18 éves korosztály 
adataira A hivatalosan 1818 fő 
lélekszámú községben a lakosság 
megoszlása: 0-18 éves 400 fő (22%), 
19-60 éves 989 fő (54 %), 61-100 éves 
429 fő (24 %). A munkanélküliség 
aránya ebben az évben sem csökkent, a 
lakosság száma évről-évre csökken. A 
hátrányos helyzetű település 
mindennapi élete, a lakosság 
összetétele, a vagyoni helyzet 

folyamatos romlása, a családi élet 
erkölcseinek romlása, családok 
széthullása, a bűnöző családi háttér, az 
emberi értékek alulminősítése, az 
egyedülálló szülők harca az életben 
maradásért, a különféle 
életközösségekben jelentkező 
indulatok, évről-évre mind 
befolyásolják a gyermekek értelmi, 
érzelmi és erkölcsi fejlődését, 
formálódását; valamint a társadalomba 
való beilleszkedését. A gazdasági 
válság mélyülésének köszönhetően 
komoly veszélyt jelent a családok 
hónapról hónapra való megélhetése. 
Gyermekek és fiatal felnőttek csoportos 
bontásban 2011. évben: 0-3 éves: 67 fő, 
4-6 éves: 69 fő, 7-14 éves: 184 fő, 15-
18 éves: 80 fő, 19-24 éves: 146 fő. 
Az önkormányzat által nyújtott 
pénzbeli, természetbeni ellátások 
biztosítása A gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény által szabályozott 
pénzbeli ellátások és természetbeni 
ellátások: Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, Rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás.

 
a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma 2011-ben: 

Megnevezés 0-6 éves 7-14 éves 15-18 éves 19- éves Összesen 
Gyermekek száma 106 112 63 13 294 
Ebből tartósan beteg, fogyatékos 17 21 12 0 50 
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A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
SZAKMAI MUNKÁJA Gondozási 
feladatok: Alapellátásban történő 
gondozás: Önkéntesen veszi igénybe a 
lakosság, mert ismerik a szolgáltató 
tevékenységet, vagy jelzés esetén a 
családgondozó felveszi a kapcsolatot a 
családdal. Felkínálja a szolgálat 
segítségét. Ha a család elfogadja a 
segítséget, elindul a családgondozás, 
megállapodás kötése, ki milyen 
feladatot vállal a probléma megoldása 
érdekében. Védelembe vétel: Ha nem 
fogadja el a család a szolgálat 
segítségét, akkor a gyermekjóléti 
szolgálat javaslatot tesz a gyámhatóság 
felé a gyermekvédelembe vételére. A 
gyámhatóság határozatban rendeli el a 
családgondozást, a szolgáltatás 
igénybevételét, a szolgálattal való 
együttműködést. Átmeneti nevelésben 
lévő gyermekek vérszerinti családjában 
végez utógondozást.  Segítséget nyújt a 
szülőknek abban, hogy személyükben, 
életvitelükben, változtatni tudjanak, 
hogy meg tudják teremteni a megfelelő 
lakáskörülményeket és anyagi 
biztonságot, hogy gyermekeiket ismét 
saját családjukban nevelhessék. 
Utógondozás: átmeneti vagy tartós 
nevelés megszűnése után - kivéve, ha a 
gyermeket örökbe fogadták - a 
gyámhivatal legalább egy év 
időtartamra elrendeli a gyermek 
utógondozását. Célja, hogy elősegítse a 
gyermek családi környezetébe való 
visszailleszkedését. Alapellátásban 
gondozott gyermekek száma 10 fő, 
védelembe vett gyermek 36 fő, 
utógondozott gyermek nincsen; 
összesen 46 fő. 
Felmerülő problémák 
A gyermekjóléti szolgálat gondozási 
eseteiben hátrányos és veszélyeztetett 
gyermekekkel találkozik. A gyermekek 
veszélyeztetettségének okai egyrészt a 
családok anyagi helyzetére vezethetők 
vissza. Sokan küzdenek anyagi 
problémákkal.  A korábbi években a 
családok túlzott mértékben vállaltak fel 
kölcsönöket, mert azt hitték így 
könnyebb lesz az életük, de az anyagi 
bizonytalanság csak tovább fokozódik, 
miután veszélybe került a törlesztés 
lehetősége is. Közüzemi számláikat 
nem tudják fizetni, így a szolgáltatások 
kikapcsolásra kerülnek. Egyes 
családoknál sajnos már tendencia, hogy 
ilyen esetekben keresnek másik 
ingatlant, ahová néhány hétre, illetve 
hónapra a tulajdonos beengedi őket, 
majd onnan is menniük kell, mert 
lelakják az ingatlant, szolgáltatói 
tartozást halmoznak fel vagy nem 

tudják fizetni a lakbért. Egyre több 
család érkezik a településre, akik 
korábbi lakóhelyükről hasonló 
helyzetük miatt „menekülnek” ide, 
bízva a jobb életkörülményekben és 
lehetőségekben. Több családban alakul 
ki családi-kapcsolati konfliktus, 
veszekedés, amelyeknek folyamatos 
szemtanúi illetve résztvevői a családban 
élő gyermekek. Ilyenkor elsősorban a 
szülők között folynak viták, de gyakran 
a gyermekek válnak másodlagos 
áldozatokká. A családi viszályoknak 
gyakran kiváltó oka az alkoholos 
befolyásoltság, melynek gyakori 
következménye az agresszív viselkedés.  
A gyermekbántalmazás minden formája 
károsan befolyásolja az egészséges 
személyiségfejlődést. Vannak olyan 
szülők, akik olyan súlyos formában 
bántalmazzák gyerekeiket, hogy életre 
szóló nyomot hagynak a lelkükben. 
Hozzátartozók közötti erőszak miatt 2 
esetben került sor ideiglenes 
távoltartásra, mely 3 gyermeket érintett. 
Évről évre visszatérő gondot okoz a 
tankötelezettség elmulasztása. 2010 
októberében került bevezetésre az 
iskoláztatási támogatás folyósításának 
felfüggesztés szankciója – védelembe 
vétellel együtt - abban az esetben, ha a 
tanköteles, 18. életévét még be nem 
töltött gyermek igazolatlan iskolai 
hiányzása meghaladja az 50 órát. A 
2011-es évben az iskolai jelzéseket 
követően 9 esetben indult eljárás, és 4 
esetben meglévő eljárás folytatása a 
további igazolatlan iskolai mulasztások 
végett. Az eljárások során az 50 tanórát 
hiányzó gyermekek esetében nincs 
pozitív eredmény. Egyre inkább jelen 
vannak a  deviáns viselkedésű 
gyermekek, melynek hátterében 
gyakran a szülők elhanyagoló nevelése, 
agresszivitása, italozó, drogozó 
életmódja áll. Különösen nagy a gond 
ezeknél a gyerekeknél, mert a szülők 
sem következetesek, elvtelenül védik 
gyermekeiket, így a probléma kezelése 
komoly akadályokba ütközik. További 
problémát jelent, a szülők életvezetési 
problémái, a gyermekekkel való kevés 
törődés és a helytelen nevelési 
attitűdök, kapcsolattartási problémák. 
A jegyzői hatáskörben tett 
gyámhatósági intézkedések A 
védelembe vétel gyámhatósági 
intézkedés. A Gyvt. 68. §. (1) 
bekezdése alapján „Ha a szülő vagy 
más törvényes képviselő a gyermek 
veszélyeztetettségét az alapellátások 
önkéntes igénybevételével 
megszüntetni nem tudja, vagy nem 
akarja, de alaposan feltételezhető, hogy 

segítséggel a gyermek fejlődése a 
családi környezetben mégis 
biztosítható, a települési önkormányzat 
jegyzője a gyermeket védelembe 
veszi.” (Veszélyeztetettség: olyan – a 
gyermek vagy más személy által 
tanúsított – magatartás, mulasztás vagy 
körülmény következtében kialakult 
állapot, amely a gyermek testi, értelmi, 
érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja 
vagy akadályozza.) Az eljárás 
elsősorban azt a törekvést szolgálja, 
hogy a gyermek – annak ellenére, hogy 
a család súlyos gondokkal küzd – 
segítséggel a családjában legyen 
tartható. A gyermek alapvető joga, 
hogy saját családjában nevelkedjen. Az 
önkormányzat jegyzője védelembe 
veheti a gyermeket gyermekjóléti 
szolgálat javaslatára, vagy rendőrség, 
bíróság, illetve ügyészség kérelmére is 
valamely szabálysértés, vagy 
bűncselekmény elkövetése 
következtében. A család anyagi 
nehézségeire, illetve lakásproblémáira 
való hivatkozással nem lehet gyermeket 
kiemelni a családból. Családból való 
kiemelés történhet másik szülőnél, vagy 
hozzátartozónál, vagy a szolnoki 
Befogadó Otthonban, ideiglenes 
hatályú elhelyezés formájában. A 
gyermekvédelmi feladatoknak az 
intézeti elhelyezés nem lehet a célja, 
így a jelzőrendszer tagjainak sem. A 
jelzőrendszer tagjainak (Gyvt. 17.§ (1) 
bekezdése) – kivéve a társadalmi 
szervezeteket, egyházakat, 
alapítványokat – mulasztását a törvény 
szankcionálja. Ha a jogszabályban 
meghatározott személy vagy szerv 
alkalmazottja a törvénybe foglalt jelzési 
vagy együttműködési kötelezettségének 
nem tesz eleget, a gyámhivatal – 
jelzésre vagy hivatalból – értesíti a 
fegyelmi jogkör gyakorlóját és 
javaslatot tesz az érintett személlyel 
szembeni fegyelmi felelősségre vonás 
megindítására. A gyermek sérelmére 
elkövetett bűncselekmény gyanúja 
esetén a gyámhivatal (szociális és 
gyámhivatal) büntetőeljárást 
kezdeményez. A Gyvt. 17.§ (3) 
bekezdése értelmében a jelzőrendszer 
tagjai a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítése, a 
veszélyeztetettség megelőzése és 
megszüntetése érdekében kötelesek 
egymással együttműködni és egymást 
kölcsönösen tájékoztatni. 2011. évben 
Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak 
száma 73 fő, ebből 25 fő 
veszélyeztetettsége megszűnt (vagy 
azért, mert betöltötte a 18. életévét, 
vagy mert a veszélyeztetettségre okot 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 4 
adó körülmények már nem állnak fenn, 
vagy pedig a gyermek költözése miatt 
illetékességünk megszűnt). A tárgyév 
végére 48 fő gyermek maradt 
nyilvántartásban, a családok számát 
tekintve 24. A helyi óvodában a 
gyermekek veszélyeztetettségét: a 
fejtetvesség, szociokulturális 
lemaradás, nehéz anyagi körülmények, 
életvezetési problémák, alacsony 
iskolázottsági szint, rosszabbodott 
életkörülmények okozzák. A téli 
hónapokban a rendszertelen 
tisztálkodás, és ápolatlan ruházat esetei 
gyakoriak. A korai kis gyermekkorban 
nevelési problémákat tapasztalnak az 
óvónők. Az iskolákban – a jelzések 
alapján – elhanyagolás jelei 
mutatkoznak meg néhány gyermek 
igazolatlan iskolai mulasztása okán, 
valamint tanulási és eszköz hiány okán. 
Magatartási problémákkal küzdő 
gyermekek nehezítik az iskolai 
közösségi munkákat. Veszélyeztető 
tényezőkként a családok széthullása, 
elszegényedése, túlzott anyagias 
szemlélet és a munkanélküliség jelenik 
meg. A tárgyévben védelembe vett 
kiskorú gyermekek száma 12 fő (4 
család), amelyből 7 fő 
illetékességváltozás a család Csépára 
való költözése végett (gyermekek 
elhanyagolása, valamint gyermekek 
pszichés, erkölcsi és fizikai 
bántalmazása); 1 fő illetékességből 
visszakerült a család Csépára (szülői 
elhanyagolás, iskolai agresszív 
magatartás, a szülő nem 
együttműködő); 3 fő szülői 
elhanyagolás higiéniai szempontból, a 
gyermekek iskolai magatartása 
kifogásolt; orvosi ellátást nem biztosítja 
a szülő, nincs együttműködés sem az 
iskola felé, sem a gyermekvédelmi 
munkatársak felé; 1 fő 50 tanórás 
igazolatlan iskolai hiányzás végett. 
Mind a 12 gyermek részesült 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben. (Magyarázat: a 2010. 
évről 23 fő védelembe vett gyermek 
maradt a 2011. évre, így összesen 35 fő 
védelembe vett gyermeket tartunk 
számon, a tárgyév során.) Még 1 fő 
esetében történt védelembe vétel 50 
tanórás igazolatlan iskolai mulasztás 
végett, de mivel a tanévben töltötte be a 
18. életévét, a CSP nem függeszthető 
fel, így a határozatot vissza kellett 
vonni. A védelembe vételi 
felülvizsgálati eredmények: 11 
gyermek esetében a védelembe vétel 
fenntartása. Az okok: 2 fő további 
igazolatlan iskolai mulasztás; 4 fő 
családon belüli erőszak, 

gyermekbántalmazás; 1 fő 50 tanórás 
igazolatlan iskolai hiányzás, 
gyermekelhanyagolás, iskolai rossz 
magatartás; 1 fő 50 tanórás igazolatlan 
iskolai hiányzás továbbra is, illetve 
rendőrségi jelzés alapján garázdaság 
bűntette; 3 fő családon belüli erőszak 
miatt. A tárgyévben megszűnt 
védelembe vétel 13 fő gyermek (7 
család) esetében: 5 esetben (5 
családnál) nagykorúvá válás miatt; 1 
esetben a veszélyeztető körülmények 
megszűntek; 1 esetben 
illetékességváltozás költözés miatt. 
Gyámhatóság által elrendelt ideiglenes 
hatályú elhelyezés nem történt! 
Iskoláztatási támogatás folyósítás 
felfüggesztése: 10 tanórát meghaladó 
igazolatlan iskolai hiányzásról kapott 
jelzés 5 gyermek (mind középiskolás) 
esetében történt. Mind az 5 esetben 
elegendőnek bizonyult a szülők 
figyelmeztetése, hiszen nem érte el a 
hiányzás az 50 tanórát. 50 tanórát 
meghaladó igazolatlan iskolai 
hiányzásról 2 gyermek (2 középiskolás) 
esetében érkezett jelzés, eljárást egyik 
gyermeknél indítottunk, a másiknál le 
kellett zárni az eljárást, mivel betöltötte 
a 18. életévét a tanév során, így a CSP 
nem függeszthető fel. 4 gyermeknek (2 
általános iskolás, 2 középiskolás) már 
fel volt függesztve az iskoláztatási 
támogatás folyósítása a 2010-es évben, 
azonban az igazolatlan hiányzások nem 
szűntek meg a tárgyévben sem, így 
CSP felfüggesztése változatlanul 
folytatódik. Eseti gondnokként mind az 
5 főnél a családgondozó lett kirendelve. 
Az 5 fő gyermek közül 1 védelembe 
véve az eljárás során, 4 gyermek már 
védelem alatt állt. Az 5 gyermekből 1 
jár az intézkedés óta iskolába, több-
kevesebb igazolatlan hiányzással! A 
védelembe vétel felülvizsgálata: A 
védelembe vételt indokolt esetben max. 
2 évig tartja fenn a gyámhatóság. A 
települési önkormányzat jegyzője – 
kérelemre bármikor, hivatalból legalább 
évente – felülvizsgálja a védelembe 
vétel indokoltságát. Haladéktalanul 
értesíti a gyámhivatalt a szükséges 
intézkedések megtétele céljából, ha a 
védelembe vétellel a gyermek 
veszélyeztetettségét megszüntetni nem 
lehet, és alaposan feltételezhető, hogy 
segítséggel sem biztosítható a gyermek 
családi környezetben történő megfelelő 
gondozása, nevelése vagy a védelembe 
vétel már két éve fennáll és a 
védelembe vétellel a gyermek 
veszélyeztetettségét nem sikerült 
megszüntetni (2009. 09. 1-jét követően 

indult védelembe vételi, illetve 
felülvizsgálati eljárásokban). 
A gyámhivatal székhelye szerinti 
önkormányzat által készített átfogó 
értékelés tartalmazza a jegyzői 
gyámhatósági intézkedésekre 
vonatkozó adatokon kívül a városi 
gyámhivatal hatósági intézkedéseire, 
feladataira vonatkozó adatokat is 
A kunszentmártoni Városi Gyámhivatal 
döntései: 4 kiskorú gyermek/2 család 
esetében küldött jelzést családon belüli 
erőszak miatt, és az egyik családnál 
rendelt el a rendőrség ideiglenes 
távoltartást. Védelembe vételt sehol 
sem alkalmaztunk, családgondozást 
pedig csak az egyik családnál kellett 
elkezdeni. A tárgyévben átmeneti 
nevelésben lévő gyermekek közül 3 
gyermeknek/1 családon belül/ kellett 
megváltoztatni a gondozási helyét. Erre 
az intézkedésre 2 gyermek esetében 
azért került sor, hogy közelebb 
kerülhessenek egymáshoz a testvérek. 
A harmadik gyermeknél pedig 
együttműködés hiánya miatt kellett 
speciális intézménybe áthelyezni a 
nevelőszülőtől. 1 fő gyermek esetében 
gyám kirendelése; 3 fő gyermek 
esetében gyámság felülvizsgálata; 6 fő 
átmeneti nevelésben lévő gyermek 
kapcsolattartási ügye, gondozási 
díjának felülvizsgálata; 1 fő gyermek 
gyermektartásdíj megelőlegezése; évek 
óta átmeneti nevelésben lévő 3 testvér 
gyermek szülei számára ügygondnok 
kirendelése; szülő gondnokság alá 
helyezésének felülvizsgálata, aki 2 
kiskorú gyermeket nevel segítséggel; 1 
fő gyermek elhelyezésének ügyében 
közös munkánk volt a Városi 
Gyámhivatallal. A gyermek az anyai 
nagyszülővel élt átmenetileg, mert az 
anya külföldön dolgozott és élt, az apa 
pedig vidéken élt. Végül az illetékes 
bíróság az apánál helyezte el a 
gyermeket, jogerős végzésével. A fő 
probléma az volt, hogy nem járt a 
gyermek iskolába, valamint nem volt 
törvényes képviselője. Ez esetnél 
rendőrségi feljelentést tettünk. 
A felügyeleti szervek által 
gyámhatósági, gyermekvédelmi 
területen végzett szakmai ellenőrzések 
tapasztalatainak, továbbá a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenységet végzők 
működését engedélyező hatóság 
ellenőrzésének alkalmával tett 
megállapítások bemutatása 
2011. szeptemberében kértünk 
működési engedélyt a gyermekjóléti 
szolgáltatás és családsegítés feladatok 
ellátásához, a megyei Kormányhivatal 
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Szociális és Gyámhivatalától. 2011. 
október 6. napján tartottak helyszíni 
szemlét az önálló gyermekjóléti 
szolgáltatás működési engedélyének 
kiadása ügyében. 2011. decemberében 
mindkét feladathoz megkaptuk a 
működési engedélyt. 
A bűnmegelőzési program főbb 
pontjainak bemutatása (amennyiben a 
településen készült ilyen program), 
valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú 
bűnelkövetők számának az általuk 
elkövetett bűncselekmények számának, 
a bűnelkövetés okainak bemutatása 
Településünk nem rendelkezik 
bűnmegelőzési programmal. A 
rendőrség összesen 13 alkalommal 
küldött szignalizációt csépai 
gyermekkel szemben a gyermekjóléti 
szolgálat és a gyámhatóság felé. Ebből 
4 fiatalkorú és 1 gyermekkorú esetében 
történt rendőrségi jelzés a gyámhatóság 
felé, az általuk elkövetett szabálysértés, 
illetve bűncselekmények miatt. 2 
fiatalkorú közúti közlekedési szabályok 
megszegésének szabálysértését követte 
el. Közülük az egyik védelem alatt állt, 
így védelembe vételi felülvizsgálatot 
végeztünk. A másik nagykorúságát 
töltötte be, így semmilyen intézkedést 
nem tettünk. 1 fiatalkorú – aki épp 
átmeneti nevelésben volt már – jogtalan 
behatolással szabálysértési értékre társ 
tettesként elkövetet lopás vétségét 

követte el. Ez esetben semmilyen 
intézkedést nem tettünk, hatáskör 
hiányában. 1 fiatalkorúval 
kapcsolatban, a tárgyév első féléve alatt 
– nagykorúságáig. 7 szignalizáció 
érkezett a következő okok miatt: kisebb 
értékre elkövetett lopás vétsége bűntette 
miatt 2 alkalommal is; kábítószerrel 
való visszaélés; vezetői engedély 
nélküli vezetés szabálysértése; 
járművezetés az eltiltás tartama alatt 
szabálysértés, mely esetben 7 napi 
elzárást kapott; érvényes gépjármű-
felelősségbiztosítási szerződés nélküli 
vezetés szabálysértés; jogtalan 
behatolással szabálysértési értékre 
elkövetett lopás vétsége. Védelem alatt 
állt, és nyár végére betöltötte a 18. 
életévét, és nem kérte védelembe vétele 
meghosszabbítását (értelme sem lett 
volna), így ezen hatósági eljárást 
megszüntettük. Annyit értünk el nála, 
hogy néha eljött a szabadidős 
foglalkozásra, illetve a drog prevenciós 
programunkra. A gyermekkorú közúti 
szabálysértést követett el, őt és 
családját jegyzőkönyvileg 
figyelmeztetésben részesítettük. A 
tárgyévben pártfogói felügyelet alatt 
kiskorú/fiatalkorú gyermek nem állt. A 
rendőrséggel és a pártfogói 
felügyelettel folyamatos a 
kapcsolattartás és igen gyakori a közös 
munka. Javaslataikkal, tanácsaikkal és 

munkájukkal hatékonyan segítik a helyi 
gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatokat.  
A települési önkormányzat és a civil 
szervezetek közötti együttműködés 
keretében milyen feladatok, 
szolgáltatások ellátásában vesznek részt 
civil szervezetek (alapellátás, 
szakellátás, szabadidős programok, 
drogprevenció, stb.) 
A helyi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat, a helyi Gyermekjóléti 
Szolgálat és a helyi Polgármesteri 
Hivatal közös együttműködése során a 
2011. évben két alkalommal került 
megrendezésre drog prevenciós 
program, a lakosság egészére 
vonatkozóan. A program „Na, ne kábíts 
már!!!” címen futott, amely 
lebonyolítását előadásokkal, 
kiscsoportos beszélgetésekkel és élő 
koncertekkel, valamint szerény 
ajándékkal segítette az Evangéliumi 
Szolnoki Gyülekezet lelkes csapata. A 
program másik támogatója a 
kunszentmártoni Rendőrkapitányság 
munkatársa volt, aki színvonalas 
előadásával lefoglalta a résztvevőket. A 
program megvalósítása költségmentes 
volt minden alkalommal, mivel a 
meghívott szakemberek térítésmentesen 
vállalták a program megvalósítását.  

Dr. Enyedi Mihály jegyző

 

MEGKÉRDEZTEM FIALKA GYÖRGY POLGÁRMESTERT 
A Csépai Napló előző számában Polgármester Úr beszámolt 
arról, hogy a Balatonszárszón néhány évvel ezelőtt vásárolt 
önkormányzati üdülő szomszédságában, újabb ingatlan 
vásárlására került sor. Azóta befejeződött a régebbi üdülő 
felújítása, a nagyobb létszám befogadására alkalmas új 
üdülő-ingatlan birtokbavétele megtörtént. 
Elkészült az a kiadvány, amely a használatba vétel 
lehetőségeit ismerteti, információkat tartalmaz. A 
polgármesteri hivatalban elérhető! 
A nyár beköszöntével a nyaralásra vágyók néhány csoportja, 
már a Balaton vizében vészelte át a kánikulát. 
- Polgármester úr, mint aki koordinálja ezt a területet, mi a 
tapasztalatod, milyen az érdeklődés az üdülő iránt?A 
kihasználtságra van-e kilátás? 
- Lehet, hogy az időjárás is rádolgozik, de igen nagy az 
érdeklődés. Van ugyan még 1-2 szobának 2-3 napja üres, de 
általában telített. Sőt, van olyan időpont is, amikorra egy 
„egérlyukat” sem tudok kiajánlani. 
- Az ivóvíz kincs. A község rendelkezik ezzel a kinccsel. A 
vízmű üzemeltetésének kérdése állami- és önkormányzati 
szinten, napirenden van. 2012. június 30. dönteni kellett az 
üzemeltetőről. Hogy az üzemeltetőnek hasznot jelent, ezt az is 
bizonyítja, hogy a Városi Víz-és Kommunális Kft. Csongrád-
aki eddig üzemeltette- mellett, a Bács-Víz jelentkezett a 
működtetésre. 
Mi alapján született meg a döntés? Ki üzemelteti az 
elkövetkező időben a vízművet? Nem lényegtelen az sem, 

hogy a község és a lakosság miben tapasztalhat változást? 
Változik valami? 
- Valóban az ivóvíz hatalmas kincs, csak az a probléma, hogy 
ez nem a községé, hanem a magyar államé. A szolgáltató 
kérdésében pedig a: megbízhatóság, a tőkeerős háttér a döntő 
szempont. 
Az tény, hogy 2013-tól a BÁCSVÍZ lesz a szolgáltató, de 
ennél többet nem tudok mondani. A víz árát a Kormány fogja 
eldönteni, a versenyhivatalon keresztül, tehát ez nem volt 
döntő szempont. Az idevonatkozó szabályok úgy is 
változnak, ezért mást a témában nem merek mondani, mert, 
lehet, hogy 2013. január 1-jéig az is változni fog. 
- A közmunka-program évek óta jelen van a község munkaerő 
területén. Jelen időszakban hány fő dolgozik? Mi a 
feladatuk? 
A közmunkába 4 program fut. Intézményi 7 fő, 
mezőgazdasági út 14 fő, illegális hulladék lerakó 8 fő, kazán 
program 2 fő 
Van még a VIZÜGY Mezőtúri Szakaszmérnökséggel 
együttműködésünk, melynek keretében további 14 fő csépai 
ember van foglalkoztatva. 
- 2006-ban az árvízi mentést követően, az épületek 
rongálódása miatt viszonylag jelentős összeget kaptak azok a 
lakosok, akiknek káruk keletkezett. Ezt az összeget a házuk 
javítására kellett fordítani. Minden rosszban van valami jó! 
Látványosan kikupálódott sok ház. 
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Napjainkban azonban az alapvető karbantartás is hiányzik 
egyes portákon és környezetükben. 
Gazos az udvar, a ház eleje, az árok. Ezek karbantartásához 
szándék, kapa, seprű kell. Egyre több az elhanyagolt lakott 
lakóingatlan.  
Milyen intézkedésre van lehetősége Csépa község 
önkormányzatának? 
- Igen, a megállapítás első része igaz. Valóban sok ház és 
környéke rendbe lett téve. Nem tudom, mi az oka az ilyen 
fajta igénytelenségnek! A kérdés felvetése viszont éppen 
aktuális. Településünk lakói gyakran keverik a feladatok és 
felelősségek hatásköreit. Itt általában három jogkör jelenik 
meg: 1. a képviselő-testület jogköre, amely a szabályok, a 
rendeletek megalkotása, 2. a polgármester, amely a 
gazdálkodás, utalványozás egyes munkakörökben 
munkáltatói jogkörben realizálódik, 3. és van a hivatal, amely 
a szakigazgatással összefüggő feladatokat végzi a jegyző 
irányításával. 
Ennek szellemében e kérdéskörben, de pl. birtokvita, kóbor 
kutya, közterület -foglalás, piac, helyi adó, stb. témában a 
jegyző az eljáró hatóság. 
Tudomásom szerint a közelmúltban készült egy felmérés e 
kérdéskörben, s nagyon sok felszólító levél is kiment 
lakosainkhoz. 
- Az utak állapotára talán télen jobban figyelünk. Úgy 
gondolom, hogy a kerékpárral vagy bármilyen járművel 
közlekedők a nyári időszakban sem közömbösek egy-egy út 
állapotával szemben. A községeket összekötő közutak 
szélessége adott. Az út melletti hatalmas fű nemcsak 
esztétikailag zavaró, de közlekedés-biztonsági szempontból 

sem kedvező. A Csépa- Csongrád közötti szakaszon a fák 
benövése az útra, egyenesen veszélyes. Kinek kell ezt rendben 
tartani? 
- Az elmúlt év végén igen intenzív levelezésben voltam a 
Magyar Közútkezelő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Igazgatójával e témában. Kértem, hogy a közútra kihajló 
gallyakat, ágakat akár fákat is, hozzák olyan állapotba, hogy 
ne zavarja a biztonságos közúti közlekedést. 
Az igazgató úr megajánlotta, hogy mi elvégezhetjük az adott 
munkát a saját költségünkön, de a területi vezető mondja 
meg, hogy milyen feltételekkel. 
Nos, ez az egyeztetés is megtörtént, amely után úgy ítéltük 
meg, hogy a munkálatokban nem kívánunk részt venni. Van 
és lenne nekünk belül a falun is elég dolgunk, annak sem 
jutunk mindig a végére. 
- A katolikus templom külső felújítása befejeződött. A 
templom melletti út és útpadka rossz. Mit lehetne tenni annak 
érdekében, hogy sármentes legyen a kanyar, ne fröcskölődjön 
össze a fal? 
- A templomnak van gazdája. Többször közeledtünk Pintér 
László kollégámmal, hogy gyakorlattal a tarsolyunkban 
tudnánk segíteni. Én biztos, hogy a felújításba belealkudtam 
volna az út ezen szakaszának a rendbetételét. Ezt a csépaiak 
jól tudják, hiszen számtalan ilyen dolgot megoldottam! A 
Plébános Úr, ha igényli, készséggel állunk rendelkezésére a 
felvetett probléma megoldásában. (Egyébként a Magyar 
Közútkezelőnek a feladata.) 
Köszönöm, hogy ilyen sokirányú információval jelenhetünk 
meg olvasóink előtt! 

Kovácsné Németh Mária
 

ÚJRA PÁLYÁZAT NYÚJTHATÓ BE AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI 
ALAPBÓL A TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSÉHEZ 

a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 
Kérjük, hogy a támogatási kérelem 
összeállítása előtt az 52/2012. (IV. 8.) 
VM rendeletet, valamint a vonatkozó 
79/2012. (VI. 20.) számú MVH 
Közleményt alaposan tanulmányozzák 
át a megváltozott és szigorodott 
feltételek miatt! 
Támogatás vehető igénybe az 52/2012. 
(VI. 8.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése 
alapján 4 célterületre. 
a) a szálláshely-szolgáltatási 
tevékenység folytatásának részletes 
feltételeiről és a szálláshely-
üzemeltetési engedély kiadásának 
rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 2. § 
i) pontja szerinti falusi szálláshely és 
kapcsolódó szolgáltatások 
kialakításához, már működő falusi 
szálláshelyek bővítéséhez, 
korszerűsítéséhez, 
akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik 
fejlesztéséhez (1. célterület); 
b) a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 
2. § h) pontja szerinti egyéb szálláshely 
és kapcsolódó szolgáltatások 
kialakításához, már működő egyéb 
szálláshely és kapcsolódó 

szolgáltatások kialakításához, már 
működő egyéb szálláshelyek 
bővítéséhez, korszerűsítéséhez, 
akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik 
fejlesztéséhez, kivéve a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 
Tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat 
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. 
törvény 1/2. számú melléklete szerinti 
parti települések (2. célterület), 
c) a vidéki térségekben a nem üzleti 
célú közösségi, szabadidős szálláshely-
szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet] 3. § 
(2) bekezdés c) pont 2. és 3. alpontja 
szerinti gyermek- és ifjúsági 
turizmushoz kapcsolódó minőségi 
szálláshelyek és kapcsolódó 
szolgáltatások kialakításához, már 
működő szálláshelyek bővítéséhez, 
korszerűsítéséhez, 
akadálymentesítéséhez, 
szolgáltatásainak fejlesztéséhez (3. 
célterület); 
d) szálláshelyhez nem kötődő: 
da) agroturisztikai szolgáltató 
tevékenységhez, 

db) lovas turisztikai szolgáltatáshoz, 
dc) vadászturizmushoz, 
dd) erdei turizmushoz, 
de) horgászturizmushoz, 
df) vízi turizmushoz, 
dg) borturizmushoz 
kapcsolódó épület, építmény 
kialakításához, bővítéséhez, 
átalakításához és eszközrendszer 
fejlesztéséhez (4. célterület). 
5. § (1) Támogatás igénybevételére 
jogosult 
a) a természetes személy, 
b) a mikro-, kis- vagy 
középvállalkozás, 
c) a települési önkormányzat, a 
nemzetiségi önkormányzat vagy a helyi 
önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény 16. §-ában 
meghatározott önálló jogi 
személyiséggel rendelkező 
önkormányzati társulás, 
d) a nonprofit szervezet, és 
e) az egyház 
[az a)–e) pont a továbbiakban együtt: 
ügyfél]. 
10. § (1) A támogatási kérelmet az 
egyes mezőgazdasági és agrár - 
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vidékfejlesztési támogatások 
igénybevétele esetén postai úton 2012. 
július 1. és július 31. között lehet 
benyújtani az MVH által rendszeresített 
és az MVH honlapján közzétett, a (2) 
bekezdésben meghatározott 
adattartalmú formanyomtatványon – a 
Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a 
alapján az MVH és a LEADER HACS 
között létrejött delegálási szerződés 

szerint – a beruházás helye szerinti 
illetékes LEADER HACS 
munkaszervezeti irodájához. 
Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 11. 
§-a tartalmazza a támogatási 
kérelemhez kötelezően csatolandó 
dokumentumokat! 
A dokumentumok csatolásának 
elmulasztása, valamint azok hiányos 

benyújtása hiánypótlás nélküli 
elutasítást eredményezhet! 
További felvilágosítás: 
Tiszazugi LEADER Egyesület 
Helye: 5440 Kunszentmárton, 
Köztársaság tér 8. 
Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 
E-mail: tiszazug.leader@gmail.com 
Honlap: www.tiszazugleader.eu

 

EBOLTÁS FONTOSSÁGA 
Az ebtartók kötelessége beoltatni veszettség ellen a 
kutyájukat az általuk választott magán-állatorvossal. 
Ugyanennél az állatorvosnál jelenteni kell azt is, ha az állat 
elkóborolt, elveszett, elpusztult. A veszettség oltásról az 
állatorvosok szigorú nyilvántartást vezetnek, amely az 
állategészségügyi hatósághoz kerül.  
Aki elmulasztja kutyáját veszettség ellen beoltatni, azt az 
állategészségügyi hatóság megbírságolhatja. Ha veszettség 
ellen be nem oltott kutya embert mar, akkor azt két hétre 
megfigyelésre karanténba kell zárni, majd a megfigyelési idő 
letelte után azt be kell oltani és kötelezően microchippel meg 
kell jelölni, a tulajdonos költségére.  

CSÉPA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
15/2004.(IV.30.) RENDELETE szól az ebtartásról 

Ebtartási szabály 
„2.§ Közterületen, vagy más, bárki által igénybe vehető 
egyéb területeken az ebet pórázon kell vezetni. 
.3.§ (1) Az ebet a nap minden szakában a kiszabadulását, 
illetve elszabadulását biztonságosan megakadályozó módon 
köteles tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott 
személy tartani. 
(2) A harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb 
tartása esetén – annak tulajdonosa, tartója –a telek, ház 
(lakás) bejáratán harapós kutyára utaló megfelelő 
figyelmeztető táblát (pl. harapós kutya) köteles szembetűnően 
elhelyezni. 
4.§ (1) Nem szabad ebet beengedni, bevinni, illetve megtűrni 

a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, 
élelmiszert árusító helyiségbe, piac területére, 
b) oktatási, egészségügyi, művelődési intézmények területére, 
c) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe, 
e) játszótérre, 
(2) A fenti tilalmak nem terjednek ki a vakvezető, a 
rendőrségi és az őr ebekre (szolgálati idejében őrzés-
védelmet hivatásszerűen folytató szervezet tulajdonában levő 
eb). 
5.§ Belterületen lévő, egyedi beépítésű lakótelken 3 
hónaposnál idősebb kutyából 3 db-nál több csak külön 
engedéllyel tartható. Engedély nélkül 3 db-nál több kutya 
csak külterületen tartható. 
6.§ Az eb tulajdonos köteles az ebét úgy tartani, hogy az a 
szomszédok és más lakók nyugalmát ne zavarja, kárt ne 
okozzon, senkinek testi épségét, és egészségét ne 
veszélyeztesse.” 
„Gazdátlan és kóbor ebeknél követendő eljárások 
7.§ (1) A közterületen kóborló ebek befogásáról Csépa 
község önkormányzata gondoskodik a gyepmesteri 
feladatokat ellátó személy útján. 
(2) A befogott állatokat 14 napig felügyelet mellett kell 
tartani és a befogás tényét a szokásos módon közhírré kell 
tenni. 
(3) Amennyiben a befogott eb gazdája a felügyeleti idő alatt 
jelentkezik, úgy napi 500 Ft-os költség megtérítése esetén 
részére a kutyát vissza kell adni. 

Keresztes Anita jegyző
 

Csépa községről egy könyv megjelentetését 
tervezzük: 

Témák: Oktatás, Egyházi élet, Szent Benedek leányainak – apácák-
működése 1934-1948-ig 
Az írás a II. vh. előtti időkre koncentrál, csupán az apácáknál nyúlik 
túl, itt tartózkodásuk befejeztéig. 
A könyv mellé szép számú régi fotót is tervezünk. - Amennyiben az 
őslakosok még őriznek a községről, a hajdani eseményekről, 
ünnepekről, szokásokról fényképet, szívesen fogadjuk!  
A könyv előszavát Dr. Barna Gábor professzor úr írja, aki egyben a 
kiadás lebonyolítását is végzi. 
A megjelenés anyagi költségeihez azonban támogatások és 
előfizetők kellenek. Az Ő nevük is bekerülne a könyvbe és könyvet 
is kapnának. 
Az előfizetés kb. 2.500 Ft/db lenne-, ami még függhet a nyomtatás 
költségeitől. Támogatást pedig ki-ki lehetőségei szerint adhat. 
Segítőkész támogatásukat előre is köszönjük. 
Érdeklődni lehet Csépa Községi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalában a Titkárságon, az 56/323-001 telefon. 
 
Fialka György  Csetényi Mihályné 
polgármester  nyugalmazott tanárnő 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Házasságkötés: - 
 

Születés: 
 

Jordán Szabrina Eszter Végh Adél 
Szalai Mercédesz Rubina Rostás János Krisztián 
Csernus Kristóf Attila Radics Leila 
Tóth Lorina Blanka 
 

Halálozás: 
 

Marczinek Jánosné szül. Gortva Rozália (élt 92 évet) 
Dékány Lajosné szül. Gácsi Franciska (élt 82 évet) 
Kassai Kálmán (élt 62 évet) 
Varga Sándorné szül. Trencsényi Rozália (élt 89 évet)  
Vaszil Mihályné szül. Nyerlucz Julianna (élt 56 évet) 
Vincze Imre Józsefné szül. Székely Erzsébet Ágnes (élt 
61 évet) 
Hegedűs Péterné szül. Gulyás Mária (élt 94 évet) 
Sánta Béláné szül. Farkas Elvíra (élt 65 évet) 
Berkes Antal (élt 87 évet) 
Dukai Ferencné szül. Dósa Ilona (élt 74 évet) 
Kanalas Lajos (élt 60 évet) 
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ÓVODAI HÍREK 
Életünkben mindennek megvan a maga ritmusa. A 
látszólagos összevisszaság és kuszaság ellenére is szigorú 
rend uralkodik itt a földön. A dolgok nem csak céltalanul 
követik egymást, de a jelenségek újra és újra visszatérnek, 
hogy összhangot teremtsenek, áttekinthetővé tegyék az 
esetleg átláthatatlant, hogy a harmónia élményével 
ajándékozzanak meg bennünket. 
Az egymás után következő hétköznapokat ünnepek szakítják 
meg. Nemzeti ünnepek, családi ünnepek, anyák napja, 
pedagógusok napja, évnyitó és évzáró. Ezek a napok 
kiszakítanak bennünket a hétköznapokból, és számvetésre is 
alkalmat kínálnak, és arra késztetnek, hogy erőt gyűjtsünk a 
folytatáshoz.  
Ez a folytonosság az, ami azt mondatja velem, hogy ismét 
eltelt egy óvodai év. 
Kedves Vendégeink! A 2011/12-es tanévet 3 óvodai 
csoporttal, 77 kisgyermekkel indítottuk. A tanévfolyamán mi 
óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítő dajka 
nénik azon munkálkodtunk, hogy a gyermekek biztonságos, 
nyugodt légkörben fejlődjenek. A játék, valamint a sokoldalú 
foglalkoztatásuk mellett legfőbb feladatunk volt, hogy a 
gyermekek azon képességeik fejlődjenek, amelyek képessé 
teszik őket az iskolai élet megkezdésére.  
Programokat, kirándulásokat szerveztünk számukra. 
Ebben az évben is sikerrel pályáztunk az integrációs óvodai 
fejlesztő programban való részvételre. Ez a pályázat tette 
lehetővé, hogy olyan fejlesztőeszközöket vásároljunk, és 
meseelőadásokat, kézműves foglalkozásokat szervezzünk, 
ingyenes kirándulásokon, úszásoktatáson, az óvoda dolgozói 

továbbképzéseken vehessenek részt, amit a költségvetésünk 
nem tesz lehetővé. Sajnos nem fordítható olyan dolgokra, mit 
a teraszok fölé fedél szerelése, vagy a csoportok kifestése, 
parkettacsiszolás. Pedig nagy szükség lenne ezekre. Talán 
majd a később erre is lesz pénz. 
Gyermekeink évek óta részt vesznek különböző 
rajzpályázatokon. Az idén 3 pályázatra készítettünk rajzokat. 
Az egészségnevelési hétre, a „Szivárvány” vetélkedőre, 
valamint Balatonföldvárra, a Vidéki élet magazin kiírására. 
Összesen 18 gyermektől 28 rajzot küldtünk el. A munkákat 
oklevéllel és apró tárgyi ajándékkal jutalmazzuk. 
Nagyon sikeresnek ítélem meg az egészségnevelési héten a 
családok számára kiírt pályázatokat. Külön öröm volt 
számomra az édesapák aktivitása a madáretetők készítésében. 
Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a programban. 
Ennek köszönhetően 20 madáretetőt és odút tudtunk 
kihelyezni az óvoda udvarán Juhász Lászlóné védőnő 
felvilágosító előadásán az édesanyák 70% -a vett részt. Úgy 
gondolom sok hasznos, megszívlelendő tanáccsal lehettek 
gazdagabbak. 
Sajnos nem volt minden ilyen szép ebben a tanévben. Mint 
tudják 2011. december 31.-ig létszámleépítést kellett 

végrehajtanunk, így Sprokkné Farkas Marianna óvónőtől meg 
kellett válnunk. A Méhecske csoport 22 gyermeke Bozsik 
Ibolya óvónő és Galvácsi Józsefné dajka gondoskodásával 
fejlődött, délután pedig kettéosztva a másik két csoportban 
pihentek. 
A kiscsoportba folyamatosan feljövő 28 kisgyermeket Kiss 
Magdolna és Réti Sándorné óvónők, Halmainé Velő Erika 
dajka fogadta, és igyekezett beszoktatni, megismertetni velük 
az óvoda szokásait, szabályait.  
A folyamatosság miatt kicsit tovább tartott a sírdogálás.  
A csoportok anyák napi- és évzáró műsorán láthatták, hogy 
mindkét csoport gyermekei milyen sokat fejlődtek, mennyi 
szép dalt, verset tanultak az elmúlt egy év alatt. 
Az óvodai évzáró műsorok remek alkalmak és lehetőségek, 
hogy a szülők láthassák mit tanultak a gyermekeik. A 
nyíltnapok alkalmával pedig betekintést nyertek az óvodai 
munkába. A most ballagó Pillangó csoportba járó 28 
gyermeket 3 éve formálgatta, csiszolgatta Havrilla Sándorné 
óvónő, Hérán Imréné daduska néni, és én. Igyekeztünk őket 
olyan készségek és képességek birtokába juttatni, hogy 
elkezdhessék az iskolai életet. 
Nagyon igaznak tartom Német László szavait:  
„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers 
gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba. Amíg a 
nyers gyémántból kristály válik, hosszú idő telik el. Nem 
könnyű feladat megtanulni a csiszolás módját, mikéntjét és 
kiválasztani, melyik nyers gyémántból, milyen kristályt lenne 
célszerű csiszolni. 
Óvodánkba összesen 34 nagycsoportos korú gyermek járt, 
közülük 30-an mehetnek iskolába, ketten nem a csépai iskola 
tanulói lesznek. A gyerekek több alkalommal ismerkedtek 
Pintér Lászlóné Marika tanító nénivel, és közvetlen 
kapcsolatot alakítottak ki egymással. Az iskola meghívására a 
nagycsoportos gyerekekkel részt vettünk a „Madarak és fák 
napján”, ahol erőnket, ügyességünket összemérhettük az 
iskolásokkal. Erőfeszítésünket oklevéllel és édességgel 
jutalmazták. Meglátogattuk az első osztályosokat, magunk 
készítette fonott könyvjelzőt vittünk ajándékba. 
Gyermeknapon a Tihanyi Vándor Színpad előadásában 
láthatták a gyerekek „Az elvarázsolt Katinka” című 
meseelőadást, valamint a Művelődési Ház szervezésében, a 
Mesekocsi Színház előadásában „Az állatok nyelvén tudó 
juhász” című mesének örülhettek. Köszönjük Ilike néninek a 
szervezést. Mindkét előadás nagyszerű élményt nyújtott 
mindenkinek. 
A csoportok kirándulásain nagyon jól éreztük magunkat, sok-
sok tapasztalatot gyűjtöttünk. 
Kedves Szülők! MEGKÖSZÖNÖM Önöknek, hogy több 
éven keresztül támogatták óvodánkat, bennünket, hogy a 
gyermekükkel kapcsolatban folytatott őszinte 
beszélgetéseinken elfogadták tanácsainkat. A szülői 
munkaközösség tagjainak is köszönöm több éves, fáradságot 
nem kímélő munkájukat. 
Ritkán adódik lehetőség, hogy ilyen nagyközönség előtt 
köszönjük meg, a munkánkat segítő Majzikné Sári Aranka 
logopédusnak, Szaszkóné Gala Katalin beszédfejlesztő 
pedagógusnak és Czinege Edit keramikus munkáját. 
Köszönöm mindhármuknak. 
Köszönöm munkatársaimnak egész évi munkájukat, és 
kívánom, hogy a nyáron sikerüljön kipihenni magukat, és 
feltöltődjenek energiával, hogy friss lelkesedéssel, tenni 
akarással kezdjék a következő tanévet. 

Fotó: Szelei Ferencné 
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A Kistérségi Pedagógus napon több évtizedes kiemelkedő, 
példamutató munkáját Galvácsi Józsefné dajka, valamint 
Marsinszky Zoltán fűtő – karbantartó elismerő oklevéllel és 

tárgyi jutalommal ismertük el. Gratulálunk, és további jó 
munkát, jó egészséget kívánunk: 

Szelei Ferencné tagintézmény-vezető
 
Szelei Ferencné óvodavezető 
nyugállományba vonulása alkalmából 
Turóné Guba Anna igazgató 
köszöntötte és méltatta több évtizedes 
munkásságáért. 
Tisztelt ünneplő közönség! Kedves 
kollégáim! Kedves óvodás gyermekek! 
Ünnepelni jöttünk ma össze, 
ünnepeljük nagycsoportos 
óvodásainkat, akik a mai nap 
búcsúznak az óvodától és iskolába 
készülnek. Ünnepeljük Erzsike óvó 
nénit, aki szintén búcsúzik ma, mert a 
sokévi, fáradságos, eredményes 
munkája után megérdemelten 
nyugdíjba vonul. Az élet rendje ez. 
Találkozás és búcsúzás. Valaki jön, 
valaki elmegy, de az emlék megmarad. 
Szelei Ferencné született Vincze 
Erzsébet óvónői munkáját 1975-ben 
kezdte a csépai óvodában, mint 
képesítés nélküli óvónő. Munkája 
mellett levelező tagozaton elkezdte 
tanulmányait a Szarvasi Óvónőképző 
Intézetben. 1978-ban szerzett óvónői 
diplomát. Rendszeresen, alaposan 
felkészült óvodai foglalkozásaira. 
Fogékony volt az új módszerek 
megismerésére és bevezetésére az 
eredményesebb munka érdekében. A 
tőle kikerülő csoportokra különösen 
jellemző volt a biztos iskolai érettség.  
Munkájában mindig szem előtt tartotta 
a gondos szeretetteljes gondozáson túl a 
kisgyermekek jellemformálását is. A 
bennük rejlő értékeket megerősítette, 
mindig épített fejlődésükre. A szülői 
házzal szoros kapcsolatot alakított ki a 
gyermekek egységes nevelése 
érdekében. Az eltelt 20-25 év után ez 
már még sikeresebb és könnyebb volt, 
hisz a szülők is a szeretett óvó néni 
neveltjei voltak. Elhitték, mert 
megtapasztalták, hogy óvó néni segíti 
őket, és mindig jót akar. Tisztelte és 

szerette a rábízott gyermekeket, 
gyakran anyai szerepeket is pótolt. 
1989-től vezető óvónő a csépai 
óvodában. Vezetői, szakmai 
munkájának köszönhetően az óvodai 
nevelőtestület egységes nevelési 
elveket valló, egy közös célért küzdő 
igazi csapattá vált. 
Tervszerű továbbképzési programjában 
a helyi nevelési gyakorlatokhoz 
szükséges ismeret és tudás 
megszerzését, a megfelelő szakmai 
módszertani kultúra gyarapodását 
tartotta szem előtt. Kollégáit 
továbbképzéseken való részvételre 
sarkallta, melyben ő maga személyes 
példával járt elöl. Az ott szerzett 
ismereteket a mindennapjaikban a 
kollégák jól tudják hasznosítani. Ezt a 
szakmai munkát az elmúlt három évben 
bemutatták az egész országból érkező 
óvónőknek, az Országos Esztétikai 
Tanácskozás szakmai szekciójában, és 
az Oktador Pedagógai és Szolgáltató 
Intézettel közös szervezésben regionális 
szakmai napon.  
Az óvodai só-szoba kialakítása 
ötletének megvalósítását példázza. 
Segíteni a betegségre hajlamos 
kisgyermekeken. Egészségjavító 
környezetben tölteni a délelőttöket, 
mely a nevelő munka hatékonyságát 
fokozza. Az általa is szervezett, 
évszakonkénti Ovi-galériai kiállítás, 
különösen a Czinege Edit lakiteleki 
keramikus művész készítette Holle 
anyó című agyagba öntött mese és a 
helyi zeneiskolai tagozat 
hangversenyei, mindig nagy esztétikai 
élményt nyújtottak a kisgyerekeknek és 
belátogató felnőtteknek egyaránt.  
Az óvodában kialakított ovi-múzeum 
egyedülálló, községünk idegenforgalmi 
különlegessége. 

Vezetésével valósul meg az óvodai 
integrációs program, melyben 
megfelelően készítik el a személyre 
szóló fejlesztési terveket, a szülőket 
rendszeresen tájékoztatják a 
kisgyermek fejlődéséről, esetleges 
lemaradásáról. 
Az óvodában a több mint két évtized 
alatt vezetői munkájával 
hagyományokat teremtett: ünnepi 
készülődések a szülőkkel, ünnepségek, 
színházlátogatások, vízhez szoktatási 
program, hitoktatás, sportvetélkedőkön 
és különböző rajzversenyeken 
rendszeresen szerepelnek az óvodás 
gyermekek. 
Óvodai munkájában magas szintű 
szakmai felkészültségével, szilárd 
jellemével, kiegyensúlyozottságával, 
tekintélyt szerzett a szülők és a község 
lakosai körében. 
Évtizedek óta folyamatos és 
kiegyensúlyozott szakmai 
tevékenységével, egyéni kedvességgel, 
tette gazdagabbá, színesebbé és 
élménydúsabbá a gyermekek óvodai 
életét.  
Az óvónői pályán és a vezetésben 
eltöltött szakmai munkájáért, a 
falujában lakótársaiért végzett 
társadalmi tevékenységéért és 
nyugállományba vonulása alkalmából 
méltó a Pedagógus Szolgálatért 
Emlékérem kitüntetésre, melyet ezúton 
nyújtok át. 
Nyugdíjas éveid eltöltéséhez kívánok jó 
egészséget, családod körében 
gyermekeid, unokáid, majdan 
dédunokáid között eltöltve sok örömet, 
hisz rád igaz: „Ki szívét osztja szét,/ ő 
lesz a remény,/ Ki szívét osztja szét,/ az 
élet csak övé,/ ki szívét osztja szét,/ 
követik merre jár,/ hegyeken és 
tengereken túl,/ értik majd szavát.”

 
ISKOLAI HÍREK 

Évzáró: Csépa Petőfi Sándor Általános Iskola 
Kedves gyerekek, vendégeink, kedves 
szülők, kollégáim! 
Sok szeretettel köszöntök mindenkit 
ezen a többetek számára már 
izgalommal várt júniusi napon, Úgy 
látom, nagyon jó hangulatban vagytok. 
Egy hosszú hétvége áll mögöttetek és 
ezzel már bele is kóstóltatok az igazi 
vakációba. Az idő is kedvezett, remek 
strandidő, valódi kánikula köszöntött 
ránk. 

Mindannyiunk örömére elérkeztünk a 
tanév igazi zárásához. Tudom, hogy 
valamennyien izgultok egy kicsit, 
hogyan is sikerült zárni a tanévet, 
milyen lesz a bizonyítvány, ki hogyan 
büszkélkedhet, avagy szomorkodhat 
egy égész tanévi munka után.  
Ünnepi alkalom ez a mai.Meg kell 
állnunk  egy pillanatra. Álljunk meg és 
tekintsünk vissza a mögöttünk hagyott 
évre. Fel kell tennünk a kérdést és 

számokkal igazolnunk: milyen 
eredményt értünk el iskolai szinten, és 
természetesen egyéni munkátokban is. 
Nagy utat tettünk meg a tanév kezdete 
óta, még ha így visszatekintve rövidnek 
is tűnik az eltelt idő, és most elérkezett 
a számadás, a bizonyítványosztás ideje, 
ami egész éves munkánkat mérlegre 
teszi.  
Zömmel nehéz, dolgos évet tudhatunk 
magunk mögött. Ez a 
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bizonyítványokból és a versenyeken 
elért helyezésekbõl is kiderül. 
Elsőseink érdemelnek legnagyobb 
dicséretet. Ők tettek meg mérföldköves 
utat, hisz megtanultak írni, olvasni és 
eligazodnak a számok világában.  
Emlékszem, hogy az év elején 
megszeppenve álltak itt előttem a 
sorban, szüleik tekintetét keresve, s a 
többség még keveset tudott csak a 
betűk és számok birodalmáról. 
Mostanra már a legtöbb 
gyerekkönyvvel elboldogulnak a 
könyvtárban. Beilleszkedtek, 
feloldódtak, dolgoznak az interaktív 
táblánál, részt vettek a különböző 
versenyeken, az utcán és az ebédlőben 
példamutatóan viselkedtek. 
A 2011-2012- es tanévben a 8 
évfolyamon 148 a tanuló létszám a 
tanév végén. Az iskolában 4 fővel 
kevesebb, mint az előző tanév végén. 1 
napközis és 1 tanulószobai csoportot 
működtettünk. A napi oktató-
nevelőmunkát 11 pedagógus látta el, 
egy óraadó és egy áttanító kolléga 
segítségével. Két állandó takarító néni 
tartotta rendben az iskolát egy-egy 
kisegítő dolgozóval, a karbantartási 
munkákat fél műszakban egy dolgozó 
végezte. Munkánkat közhasznú 
foglalkoztatottként egy tanító, és egy 
takarító segítette. 
Tragikus körülmények között 
veszítettük el munkatársunkat, takarító 
néninket Almási Andrásné Ezsike 
nénit, aki több mint harminc éven 
keresztül szolgálta az iskolát, a 
gyermekeket. Kérek mindenkit egy 
perces főhajtással emlékezzünk rá.  
A sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók ellátására visszatért a GYES-ről 
Bárkainé Juhász Éva kolléganőnk, aki 
nagy szakértelemmel, hozzáértéssel és 
gyermekszeretettel végzi a a gyermekek 
számára előírt kötelező ellátásokat és 
látott el napközis feladatokat. 
Tovább folytattuk az ötödik és hatodik 
évfolyamon a nem szakrendszerű 
oktatást. 
Végeztük az integrációs nevelést-
oktatást, melyben 78 tanuló vett részt. 
Az integrációs nevelés keretén belül 
kiemelten kezeltük az óvoda iskola 
átmenetet különböző közös 
programokkal, az egyéni fejlesztéseket, 
felzárkóztatásokat, továbbképzéseket, 
hospitálásokat. Kirándulásokat, mozi 
látogatásokat családi napokat 
szerveztünk a szülők részvételével az 
ünnepi készülődésekre/ karácsony, 
húsvét/. 

Köszönetemet fejezem ki minden 
kollégámnak a támogatottak nevében 
is, akik ebben részt vettek. 
Részt vettünk a megújult Útravaló 
Ösztöndíj programban 3 gyermek 
mentorálásával. 
A mindennapos testedzés keretében az 
első hat évfolyamon a tánciskola 
működött. Tovább folytatódott a 
zongora, fúvós, gitár és ének tanítás is a 
zeneiskola szervezésében.  
Ezek mellett 4 /angol, rajz, sakk és a 
DSK/ térítésmentes szakkörben 
folytattunk tehetséggondozást, és 
átlagosan osztályonként heti 2 órában 
felzárkóztatást. 
A lehetőségekhez mérten igyekeztünk, 
hogy a tehetséges tanulók 
kibontakoztatását is kiemelten segítsük. 
Sorra elvégeztük e tanévben is azokat a 
feladatokat, amit a tanévelején célul 
tűztünk ki magunknak. Sikerek és 
kudarcok váltották egymást. Mindezek 
ellenére összességében sikeres tanévet 
tudhatunk magunk mögött. E tanévben 
is, szervezett rendezvényeink (a 
társuláson belüli iskolákban 
megrendezett komplex, kulturális és 
sport versenyek, önkormányzati és 
iskolai ünnepségek, műsoros est, nyílt-
tanítási nap, március 15-i Szivárvány és 
szavalóverseny, kirándulások, Madarak 
és fák napja, gyermeknap) a gyerekek 
fejődését szolgálták. 
Tovább folytattuk a projektoktatást. Az 
idei tanév iskolánkban is a család éve 
volt. A gyerekek csoportmunkában 
dolgozták fel a szülők bevonásával a 
tananyag ezen területét. A projektet az 
általuk készített vagy gyűjtött anyagból 
rendezett kiállítással zárták. Azon 
dolgoztunk, hogy megteremtsük az 
elvárások, igények és a pedagógiai 
programunkban megfogalmazottak 
összhangját.  
Gyermekeink magatartása, viselkedése 
és beszédkultúrája még mindig sok 
kívánnivalót hagy maga után. Úgy 
ítélem meg rosszabb az átlagosnál. Sok 
a durvaság, a trágár beszéd, az oktalan 
csúfolódás még a felső tagozatban is, és 
a féktelen hangos megnyilvánulás, 
tettlegesség, kirívó, illetlen öltözködés, 
mint más iskolákban. Egész évben a 
Gyermekjóléti Szolgálattal szoros 
együttműködéssel igyekeztünk a 
rendbontó magatartású gyermekeket és 
szülőket helyes útra téríteni. A 
védelembe vételek ellenére egy 
gyermeket másik iskolába helyeztünk. 
A tanulmányi munkához, annak 
eredményességéhez visszatérve 
állíthatom, hogy eredményes tanévet 
zárhatunk, de sosem lehetünk 

elégedettek. Egy gyermek 250 óránál 
többet mulasztott, az osztályozó 
vizsgán nem jelent meg. Az 5.és 8. 
osztályban nagyon magas a  mulasztott 
napok száma 213 és 220. Az 
igazolatlan napok száma a 6. és a 3. 
osztályban a legmagasabb 16,1 és 12,6 
nap. Elgondolkodtató, ha már egy 
harmadikos gyermek igazolatlanul 
mulaszt, mi lesz vele a nyolcadik 
osztályig. Itt van a szülők felelőssége, 
illetve felelőtlensége a gyermekével 
szemben. A második és a negyedik 
osztályban nem mulasztottak 
igazolatlanul a tanulók.  
A sok hiányzás okozza az év végi 
elégtelen osztályzatokat is. Aki nagyon 
sokat mulaszt lemarad a 
magyarázatokról, otthon sem tanul, 
nem tud teljesíteni. 14 tanuló kapott év 
végén egy vagy két tantárgyból 
elégtelen osztályzatot, 4-gyel több, mint 
tavaly. 4 tanuló három vagy több 
tantárgyból, így osztáyt kell 
ismételniük. Az előző évben egy tanuló 
volt osztályismétlő. Iskolai tanulmányi 
átlagunk 3.52  
Ha vetünk egy pillantást a 
bizonyítványokba, az is egyfajta 
eredmény, az is egy összegzés. 
Elmondja, hogy a tanítóitok, tanáraitok 
szerint – szerintünk – miként 
teljesítettetek a követelmények szerint. 
A bizonyítványnak tétje van. Ennek 
segítségével lehet jelentkezni a 
középfokú intézményekbe. Szerencsére 
napjainkban már egyre nagyobb tétje. 
Nem biztos, hogy a választott iskolába 
sikerül bejutni, az elképzelt célodhoz 
közelebb kerülni. 
Érdemes tehát dolgozni azért, hogy a 
bizonyítvány jó legyen, hogy 
céljaitokhoz eljussatok. 
A jók közül soknak kiváló lett az 
eredménye. Különösen az alsó 
tagozaton. Ebből is látszik, hogy nem 
lehetetlen a jó bizonyítvány elérése, a 
jó vagy kiváló teljesítmény! Ami nekik 
sikerült, sikerülhet másoknak is. Az idő 
teltével a gyermekeknek nem az értelmi 
képessége romlik, tapasztalatom 
szerint, hanem a szorgalma, kitartása, 
érdeklődése csökken és sajnos, 
láthatjátok, hogy ezzel együtt a 
teljesítménye is.  
Jutalom a Malom Mozitól 
A kecskeméti Malom Mozi jutalmat 
ajánl fel az iskola minden kitűnő 
tanulójának. Ajándék jegyet kapnak, 
ami augusztus 31-ig a nyár folyamán 
bármikor beváltható, és érvényesíthető, 
akár a 3 dimenziós előadásra is. Az 
ingyenes ajándékjegy mellé a 
gyermekek szülei és testvérei (4 főig) 
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A ballagó 8. osztály 

20% kedvezményt kapna a jegyük 
árából.  
Minden osztályból három tanuló egész 
éves munkájáért ajándék utalványt, 
belépőt kapott, melyet a bikali 
reneszánsz élménybirtokon lehet 
felhasználni aug. 31-ig családdal. 
És azután ott van sok minden más is, 
ami nem látszik a bizonyítványból. 
Gyermekeink, tanulóink igen sokféle 
terület, tantárgy versenyein vettek részt. 
Országos, térségi, megyei, társuláson 
belüli és iskolai versenyek tarkítják a 
mezőt. 
Országos Tanulmányi Verseny 
eredmények 
Alsó tagozaton Teki totó matematika 
versenyen 1 tanuló vett részt a 3. o.-ból. 
A Jonatán levelezőverseny felkészítő 
tanítói: Pintér Lászlóné és Deák 
Mónika. A tanulók könyvjutalomban 
részesültek. 
Zrínyi matematika verseny felkészítő 
tanárai: Pintér Lászlóné, Gergely 
Sándorné. 
13 tanuló versenyzett: 4.o. Palotai 
Anna, Csajbók Gergő, Szvoboda Máté. 
5.o. Galvácsi Csaba, Oberna Zsolt, 

Balogh Nóra, Kecskés Laura. 6.o. Cseh 
Petra. 7.o. Jordán Tünde, Lukács 
Dániel. 8.o. Marsinszki Zoltán, Cseh 
József, Pintér Edina. 
Legeredményesebb versenyző 
Marsinszki Zoltán. 
Országos internetes E-misszió 
természettudományi verseny felkészítő 
tanárai: Kuti Gáborné, Mészáros Mária.  
Történelem levelező országos 
versenyre Obernáné Nagy Gizella 
készítette a tanulókat. Oklevélben 
részesültek a versenyzők. 
Herman Ottó megyei 
természettudományi versenyen 15 
tanuló vett részt. Felkészítő tanár: Deák 
Mónika, Kuti Gáborné. 
Szavalóversenyek kistérségi és társulási 
szervezésű tanulmányi versenyek. 
Petőfi szavalóverseny felkészítő tanára: 
Kovácsné Németh Mária A 28 főből 
csépai 19. 
Költészet napi mesemondó és 
szavalóverseny Felkészítő tanár: 
Kovácsné Németh Mária, Pintér 
Lászlóné, Deák Mónika, Otrosinka 
Ferencné, Kuti Gáborné. 12 fő: Pintér 
Martin, Oberna Dominik, Oberna Zsolt, 

Galvácsi Csaba, Urbán Dominik Jordán 
Tünde, Halmai Zsolt, Cseh József. 
Díjazottak: Palotai Tamás, Szvoboda 
Máté, Gyertyános Noémi, Papp Dániel. 
Intézményi versenyek 
A komplex versenyen 48 tanuló 
szerepelt. 
A Szivárvány vetélkedőn 29 tanuló vett 
részt. 
A házi matematikai verseny 
évfolyamonkénti első 3 helyezettje 
könyvjutalmat kapott.  
Az idei évben első alkalommal 
rendeztük meg az iskolai helyesírási 
versenyünket. rendszere hasonló a 
matematika versenyéhez. Négy év 
múlva ér el eredeti céljához. A felső 
tagozat legjobb helyesírója kupát 
ajánlom fel a négy évben elért 
legsikeresebb versenyzőnek. 
Az évfolyamonkénti legjobb három 
helyesíró könyvjutalmat kapott. 
Több olyan tanuló van iskolánkban, aki 
nem a tanulásban, hanem a sportban ért 
el jó eredményt a szervezett 
versenyeken. Tanulóink a versenyeken 
jó, helyenként még jobb eredményeket 
értek el. Felkészítő: Turóné Guba 
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Anna, Csongrádi Béla. 
Ügyesség, bátorság játékos 
sportverseny Tiszakürtön 2. helyezést 
értünk el. 
IV. kcs. lány labdarúgás Diákolimpiai 
Kistérségi Döntő Szolnok 
4. helyezés. IV. kcs. fiú labdarúgás 
Diákolimpiai Tiszazugi Döntő Csépa 1. 
helyezés. III. kcs. fiú labdarúgás 
Diákolimpiai Kistérségi Döntő Csépa 2. 
helyezés. U7, U9, U11csapatban 30 
igazolt játékos  
Labdarúgás Bozsik Program Őszi- 
tavaszi torna. 
Iskolánk hagyománya a sakk oktatás és 
versenyeztetés. Sakk eredményeinkről 
Csetényi tanár bácsi számol be. 
Tisztelt jelenlévők! Ez a mai nap, ez a 
mai összejövetel életünk egy újabb 

szakaszát zárja le. A nyolcadikosoktól a 
múlt szombaton elköszöntünk. A 
ballagáson már elbúcsúztunk tőlük, így 
most mindössze jó egészséget, sok 
szerencsét kívánok nekik mindahhoz, 
amit maguknak megálmodtak, s amire 
felkészültek.  
Tanulóink éves munkájukért 
megkapták a jutalmukat. Kistérségi 
szervezésben pedagógus napon 
tanítókat, tanárokat tüntettek ki 
eredményes nevelő-oktató 
munkájukért.   
Iskolánkból Deák Mónika tanító, és 
Surányi Zsolt tanár kapták meg az 
elismerő oklevelet.  
Kérek, minden pedagógust, szülőt hogy 
közösen védjük, óvjuk gyermekeinket, 

jövőjük és általuk jövőnk érdekében az 
értékeket romboló hatásoktól. 
Köszönetemet fejezem ki a 
fenntartónak, kollégáimnak, szülőknek 
és mindazoknak, akik pozitív 
hozzáállásukkal segítették az iskola 
hétköznapjait, valamint az oktató-
nevelő munkát.  
Jó egészséget, nagyon szép nyarat 
kívánok minden családnak: jó pihenést, 
izgalmas kirándulásokat, sok játékot, 
sok olvasást, és tartalmas 
kikapcsolódást. 
A 2011/2012 tanév szorgalmi idejét, 
bezárom. 

Turóné Guba Anna 
igazgató

 
Május és június hónap minden évben az év végi hajrá 
időszaka iskolánkban. Témazáró dolgozatok, javítási 
lehetőség, osztályzatok zárása követi egymást. Mindezek 
mellett számos program is lázas izgalomba hozta diákjainkat, 
pedagógusainkat. 
Május elején minden osztály osztálykeretben ünnepelte az 
anyák napját. Műsorukkal megható pillanatokat szereztek 
édesanyáknak, nagymamáknak, keresztanyáknak egyaránt.  
Május 30-án országos kompetenciamérést írtak iskolánk 4. 6. 
és 8. osztályos tanulói. A mérés eredményeit majd a 2013-as 
év elején a megfelelő honlapon minden szülő személyesen 
megnézheti.  
Június 1-jén 8. osztályosaink szóbeli vizsgán mutatták meg 
tudásukat. Mindenki próbált képességeinek megfelelően 
teljesíteni. Sajnos elégtelen osztályzatok is születtek, de az 
eredmények nagy része jó teljesítményt mutatott.  
Június 4-én a Madarak és fák napját, valamint a 
Gyermeknapot egybevontan tartottuk meg iskolánkban. 
Akadályversenyen vettek részt gyermekeink, ahol ügyességi 
és elméleti feladatokat egyaránt megoldottak. A verseny után 
szabadtéri játékokat játszottak. Az ebédet a konyha 
helyünkbe hozta. Rendezvényünkön a nagycsoportos 
óvodások is részt vettek. 
Június 4-én a csépai Önkormányzati Konyhán az 
intézményfenntartó társulás tartotta pedagógus napját. Az 
iskolás gyerekek műsorral készültek, majd egy igazán 
kellemes vacsora keretében beszélgetéssel folytatódott a késő 
délután 
Június 8-án Kistérségi pedagógus nap volt a kunszentmártoni 
sportcsarnokban. Kollégáink közül itt vehette át kistérségi 
elismerő oklevelét Deák Mónika és Surányi Zsolt kolléga. 
Ezúton is gratulálunk nekik. 
Június 11-én 49. alkalommal rendeztük meg, Csetényi Misi 
bácsi pártfogásában a házi matematika versenyt. Az első 
három helyezett a ballagáson és az évzárón vehette át a 

jutalomkönyveket. Ebben a tanévben először helyesírásból is 
jeligés versenyre került sor, Kovácsné Marinka tanár néni 
szervezésével. 
Június 16-án iskolai ballagásunk ünnepélyes keretek között 
zajlott. Minden mozzanat a forgatókönyv alapján történt. 
Ebben az évben rendhagyó elemekkel is kiegészült 
ünnepségünk. 
Ballagó diákjaink: Cseh József, Györe Laura, Hauser 
Barbara, Horváth Norbert, Hürkecz Tibor, Jakab Zsanett, 
Kanalas Katalin, Lakatos Borbála, Marsinszky Zoltán, Papp 
Dániel, Pintér Edina, Rostás Henrietta, Rostás Szabolcs, 
Szilágyi Alexandra, Takács Viktor, Túri Péter   
Június 20-án évzáróval fejezte be iskolánk a 2010-2011-es 
tanévet. Az évzárón a 2. osztály adott műsort, gratulálunk 
nekik és felkészítő tanáruknak, Otrosinka Ferencné. Kitűnő 
tanulóink az egész iskola előtt vették át bizonyítványaikat, 
okleveleiket. Akikre büszkék vagyunk: 
1. osztály: Halmai Gréta, Polyák Zsófia, Oberna Kristóf, Őze 
Anasztázia, Lukács Nelli, Mészáros István 
2. osztály: Palotai Tamás, Szendrei Lili, Duszka Boglárka, 
Szíjártó Hajnalka, Mészáros Borbála 
3. osztály: Pintér Martin, Oberna Dominik 
4. osztály: Marsinszky Beáta, Palotai Anna, Pólik-Bodó 
Karolina, Szvoboda Máté, Csajbók Gergő 
5. osztály: Galvácsi Csaba, Oberna Zsolt 
6. osztály: Türke Fanni 
Kimagasló teljesítményt nyújtó tanulóinkat a kecskeméti 
Malom Mozi, valamint a bikali Reneszánsz Élménypark 
ingyen jegyekkel jutalmazta. 
Mindenkinek gratulálunk, reméljük, jövőre szintén itt 
olvashatjuk mindenki nevét!  
A nyári szünetre mindenkinek jó pihenést és kellemes 
vakációt!  

Mészáros Mária 
tagintézmény-vezető

 
Sakk hírek 

Tiszazug Kupa Sakkverseny Csépa 
2012. május 19. 
A 28. alkalommal megrendezett 
versenyen 42 résztvevő mérte össze 
tudását 3 csoportban (fiú, lány). Nagy 
harc folyt a pontokért, az eredményes 
szereplésért. A csépaiak eredményei: 

I. helyezés: Cseh József, Szepesi 
Nikolett, Cseh Nóra, Oberna Dominik, 
Marsinszky Beáta. 
II. helyezés: Marsinszky Zoltán, 
Multyán Bernadett, Duszka Boglárka, 
Sárközi Soma, Pillár Richárd, Cselédes 
Dóra. 

III. helyezés: Papp Dániel, Gyóllai 
Nikolett, Berényi Tamás, Laczkó 
Sándor, Borsos Norbert. 
Csapatversenyben: I. Csépa, II. 
Túrkeve, III. Tiszakürt, IV. 
Kunszentmárton. 
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Kezdők versenyében a csépaiak 
eredményei: I. Halmai Gréta, Túri 
Márk. II. Lukács Nelli, Papp Levente. 
A verseny jól szolgálta barátságok 
kialakulását, egymás megismerését. A 
vendégek véleménye, hogy jó Csépára 
jönni sakkozni, a múlt légköre itt még 
él. 
A 2011/2012 tanév eredményeinek 
összesítése 
Vendégként 10 alkalommal 
versenyeztünk: Kecskeméten 4, 
Kunszentmártonban 2, Abonyban 1, 
Tiszaföldváron 1, Tiszakürtön 1, 
Kiskunfélegyházán 1 alkalommal. 
Ebben az évben is két versenyt 
rendeztünk: a Tiszazugi Fiatalok 
Egyéni Sakkbajnokságát ötödször a 

Kunszentmártoni Kistérségi Társulás 
támogatásával; valamint a Tiszazug 
Kupát. Sajnos, a Sakkolimpia megyei 
döntőjén a rossz időjárás miatt nem 
vettünk részt. 
2010/2011 tanévben 24 I. helyezést, 25 
II. helyezést és 23 III. helyezést érünk 
el. A mostani (2011/2012) tanévben 18 
I., 17 II. és 15 III. helyezést tudhatunk 
magunkénak. 
Tavaly 10 jó sakkozó fejezte be az 
általános iskolát, akik pótlásához több 
évre van szükség. Ez évben került 
bevezetésre a pontverseny; az elért 
helyezések pontra való átszámítása. 
Legjobbjaink lányoknál: I. Cseh Nóra 
46 pont, II. Multyán Bernadett 42 pont, 
III. Marsinszky Beáta 28 pont, IV. 

Duszka Boglárka 25 pont, V. Palotai 
Anna 24 pont. Fiúknál: I. Cseh József 
44 pont, II. Oberna Dominik 33 pont, 
III. M arsinszky Zoltán 27 pont, IV. 
Laczkó Sándor 20 pont, V. Papp Dániel 
16 pont. 
Végezetül szeretném megköszönni 
támogatóinknak, hogy hozzájárultak a 
szép eredményekhez! Támogatóink: 
Fialka György Csépa, Dr. Kanyó Mária 
Szeged, Kecskés Istvánné 
Kunszentmárton, Dr. Nagy Zoltán 
Kecskemét, Sirkó Béla 
Kunszentmárton, Kómár Károly Csépa 
SE., Laczkó Sándorné és Marsinszky 
Zoltán szülők. 

Csetényi Miháty 
ny. tanár

 
Hurrá nyaralunk! 

2011 őszén Csongrádi tanár bácsi felvetette, mint lehetőséget, 
hogy az 5. osztály közösségének erősítése céljából – na, és 
hogy jól érezzük magunkat – a tanév eredményes befejezése 
után töltsünk el egy hetet táborozással a Balatonnál. 
Megtörtént! 
A nyaralás fedezetét a tanév során a szülők által félretett havi 
500 forint és a különböző támogatások biztosították. A 
legnagyobb támogatónk Csépa Község Önkormányzata volt 
azzal, hogy ingyen rendelkezésünkre bocsátotta a 
balatonszárszói Tiszavirág nyaralóját, és levittek bennünket 
csomagjainkkal együtt. 
Csodálatos hét következett, amely július elsejétől hatodikáig 
tartott. Mindenkinek volt feladata. Nagy Regina anyukája 
gondoskodott a finom ételekről, tanár bácsi a rendre és a 
biztonságunkra ügyelt. A mi dolgunk a nyaralóban a pihenés, 
az önfeledt, vidám játékok, a nagy lakomák és a Balatonban a 

hatalmas fürdőzések voltak. Nagy élményt nyújtott a 
felújított József Attila Múzeum, amely nemcsak a költő életét 
végigkövető dokumentumokat mutatta be, hanem digitálisan 
is feldolgozta azt. Neves előadóművészek tolmácsolásában 
lehetett műveit több nyelven is meghallgatni. 
A nagy meleg ellenére a hazafelé utazás is élményszámba 
ment, hiszen közülünk néhányan még nem ültek vonaton. A 
kényelmes utazásunkat még az is segítette, hogy Kecskés 
Laura szülei saját járművükkel csomagjainkat Csépára 
elhozták. 
Nagyon jó volt! Köszönjük mindazok segítségét, akik 
hozzájárultak az önfeledt nyaralásunkhoz! Erre a nyárra 
biztosan sokáig fogunk emlékezni. 

Lantos Albert és Oberna Zsolt 
6. osztályos tanulók

 
Tálas László Tiszakürt polgármestere a 
Tiszakürt –Csépa Iskolatársulás 
nevében köszöntötte Turóné Guba 
Anna igazgatónőt nyugállományba 
vonulása alkalmából 2012. június 16-
án. 
Tisztelt ünneplő közönség! Kedves 
Pedagógus Kollégák! Kedves 
Gyerekek! 
Ünnepelni jöttünk ma össze. 
Ünnepeljük az iskolából kilépő 8. 
osztályos tanulókat, akik a nagybetűs 
életre készülnek, és ünnepeljük 
igazgató nénit, aki szintén búcsúzik ma, 
mert a sokévi fáradtságos, eredményes 
munkája után megérdemelten 
nyugdíjba vonul. 
Turóné Guba Anna 1974. június 20-án 
szerzett tanítói diplomát a Jászberényi 
Tanítóképző Intézetben. 1974. 
augusztus 16-tól 1975. július 31-ig a 
Kistarcsai Általános Iskolában kezdte a 
pedagógusi pályát. 1975. augusztus 1-

jén áthelyezésre került a Csépai 
Általános Iskola tanítói munkakörébe. 
Szakmai pedagógiai továbbképzése 
példamutató. Pályája során igyekezett 
minden lehetőséget kihasználni, hogy 
ismereteit gyarapítsa, hogy munkájában 
megfeleljen az új kihívásoknak. 
1988-ban elvégezte a Tanítók Intenzív 
Továbbképzését Jászberényben, majd 
1998-ban Kecskeméten a Közoktatás-
vezető szakot. Szakdolgozata mindkét 
esetben a cigány kisebbség életével, 
felzárkóztatásának lehetőségével 
foglalkozott. 
Közoktatás vezetői szakdolgozata 
alapján meghívták Bajára a 
ciganológiai konferenciára előadónak. 
Előadásának címe: „Etnikai kisebbségi 
tanulók szocializációja". 
2008-ban Kistérségi tanügy-igazgatási 
szakértő végzettséget szerzett. 

1997-től a Csépai Általános Iskola, 
majd 2005-től a Tiszakürt és Csépa 
községek által fenntartott Körzeti 
Általános Iskola és Óvoda Társulás 
igazgatója. 
Munkáját odaadással, a gyermekek 
szeretetétől vezérelve végezte. Óráira 
becsületesen, lelkiismeretesen készült. 
Nevelő-oktató munkájában 
folyamatosan alkalmazta az új 
pedagógiai módszereket. Vezetőként 
kollégáit is erre sarkallta. 
Pedagógiai, vezető munkáját 
felelősséggel, a tanulók nevelése 
érdekében végezte. 
Többféle pályázat elkészítésével 
(IPR, TIOP) igyekezett az 
intézmény működését elősegíteni, 
korszerű informatikai berendezési 
tárgyak, eszközök megvásárlásának, 
különféle programok (múzeum- 
színházlátogatások, kirándulások, 
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Fotó: Kovács Sándor 

versenyek) megrendezésének 
pénzügyi feltételeit előteremteni. 
Nevelő-oktató munkája során 
figyelembe vette tanulóinak egyéni 
képességét, fejlődésük ütemét, 
szociális helyzetüket, fejlettségüket, 
sajátos nevelési igényüket. Segítette 
képességük, tehetségük 
kibontakoztatását, illetve bármely 
okból hátrányos helyzetben lévő 
tanulók felzárkóztatását társaikhoz. 
Vezetőként is arra törekedett, hogy az 
irányítása alatt álló intézmények 
maximálisan megfeleljenek fenti 

elvárásoknak. Munkatársaival jó 
kollegiális viszonyt alakított ki. A 
szülőkkel, a fenntartókkal jó 
kapcsolatot ápolt, a hétköznapi munka 
során együttműködött. Turóné Guba 
Anna 2012-ben 38 éve van a 
pedagógiai pályán. 
Mindezeket figyelembe véve kapta 
meg pedagógus napon a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium Pedagógus 
Szolgálati Emlékérem kitüntetést 
nyugdíjba vonulása alkalmából. Turóné 
Guba Anna igazgatónőt, a csépai Petőfi 
Sándor Általános Iskola tantestülete és 

dolgozói nevében Mészáros Mária 
tagintézmény-vezető köszöntötte. A 
Vackor Művészeti Óvoda óvónői és a 
dajkái képviseletében Szelei Ferencné 
óvodavezető meleg szavakkal köszönte 
meg a sok éves vezetői tevékenységet, 
a hatékony együttműködést. Fialka 
György polgármester is köszöntötte 
Turóné Guba Anna igazgatónőt. A 
tanulóifjúság képviselői megható 
versekkel, dalokkal, fuvola és 
gitárzenével köszöntötték 
igazgató nénit.

 

HŐSÖK NAPJA (MÁJUS 27.) 
Tisztelt emlékező, ünneplő közönség! 
A letűnt korok emlékeire, eseményeire 
emlékezni, az emlékezetet fenntartani 
az utókor felelőssége. Valószínű sokan 
ismerik a következő mondást: „Aki a 
múltat nem tiszteli, az a jövőt nem 
érdemli!”  
Sajnos minden megemlékezés 
alkalmával elmondhatjuk: Hol vannak 
azok a fiatalabb generációk, akiknek 
őseik előtt kellene tisztelegni? Félő 
hogy talán családon belül, ismerőseik 
körében sem hallottak, rokonaik 
nevéről, – akik nevét itt olvashatnák az 
emlékműveken.  
Idők folyamán a lakosság cserélődését 
el kell fogadnunk. A II. vh. után 
azonban ez felgyorsult. A paraszti 
gazdaságok felszámolása, a 
termelőszövetkezetek szervezése, az 
ország erőszakos iparosítása révén a 
korabeli fiatalok jelentős része 
elvándorolt, kiknek többsége vissza 
sem költözött. Az őslakósság csak 
fogyott és fogyott. Ezzel magyaráztam, 
amikor az 1980-as években 30 feletti 
létszámú osztályomban fele gyermek 
sem volt, aki rokonai nevére akadt 
volna a hősök szobrán. Feladatként 
kapták, hogy érdeklődjenek, 
szerezzenek információt a nevek 
alapján. A tapasztalat már akkor 
elszomorító volt! A nevek, a hozzájuk 
fűződő háborús események, a feledés 
homályába merülnek, - s lassan 
elfogynak az emlékezők is!  
Az emberiség történelmét végig kísérik 
a hatalmi harcok, melyek érdekeltség 
függvényében kisebb vagy nagyobb 
áldozatokkal jártak. Hazánk történelmét 
ismerve a régebbi idők eseményei is 
sok-sok véráldozatot kívántak.  
Ilyen alkalmakon általában a közelebbi 
idők történéseire emlékezünk, amiről 
még esetlegesen lehetnek emlékeink a 

közelünkben történtekről, az itt élőkkel 
kapcsolatban. 
Az 1848-as szabadságharc kitöréséről, 
eseményeiről mindenki hallott, tanult.  
Az 1848-as országgyűlést követően a 
Jászkun kerületben is lezajlott a 
tisztújítás. Ez idő alatt folyt a 
nemzetőrség szervezése, összeírása.  
A mezőtúri zászlóaljba a Tisza-mellék 
4800 nemzetőre gyűlt össze.  
A ráczok (szerbek) megmozdulása után 
a Jászság és a Nagykunság öt nemzetőr-
századot állított fegyverbe, melyek a 
főkapitány parancsnoksága alatt 
egyesültek a kiskunsági zászlóaljakkal. 
Többször felváltott nemzetőreink a 
lángban álló déli végeken táboroztak, s 
vitézül helyt álltak a ráczokkal 
szemben. Az összeírtak nem 
mindegyikét vitték el harcolni. Csépa 
lakossága 1837-ben 2123, 1851-ben 
2250 fő volt. A faluban 219 személy 
került összeírásra 20-50 éves korig. 
Ezek között többen voltak önkéntesek. 

Köztük szerepel Szombathelyi János 
neve is, akinek a temetőben még 
fellelhető a síremléke /a Tájház 
mögött/. Felirata: 1848/49-es 
szabadságharcos. Élt: 78 évet, Meghalt: 
1908. Csak a hazajáró dédunokája 
helyez rá nemzetiszín szalaggal átkötött 
koszorút!  
Egy 1900-ban született hajdani 
adatközlőmnek mesélte a nagymamája, 
hogy a falun áthaladó ellenséges sereg 
az ő házukhoz is betelepedett, az 
oszlopos gádor alá. Enni- innivalót 
kértek, s ettek, közben az ott botladozó 
kisgyermekeket is kínálgatták, etették. 
Aki tudott magyarul, nevetve, kissé 
fenyegetve mondta a gyerekeknek „kis 
Kossuth betyár”! Ezek valószínű 
Schlick tábornok a Tiszazugot is érintő 
1849 augusztus 1-én átvonuló, déli 
irányba haladó seregei lehettek! 
Útközben Kunszentmártonon is 
áthaladtak, ahol elrendelték a fegyverek 
beszolgáltatását és a Kossuth bankok 
elégetését a piactéren, a nagy 
nyilvánosság előtt.  
Az I. vh. kitörését megelőző évek 
feszültséggel teli eseményei, a világ 
újra feloszlásáért indított harc, a két 
szemben álló nagyhatalom között ( 
Központi hatalom, Antant) 1914. 
júl.25-én indult. Közvetlen kiváltó ok 
Ferencz Ferdinánd trónörökös és 
feleségének megöletése jún. 28-án 
Szarajevóban. Ekkor még senki sem 
gondolta, hogy ez világháborúvá fog 
kiszélesedni és négy évig fog tartani. 
Ezt követően hamarosan megkezdődtek 
a hadüzenetek, a hadműveletek. 
Mindezek súlyosan érintették a 
háborúba bekapcsolódó országokat, 
azok állampolgárait.  
JNKSZ vármegye fiai a császári és 
királyi 68-as és 29-es honvéd gyalog és 
a császári és királyi 13-as jászkun és az 
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1-es honvéd huszárezredben harcoltak. 
Az itthon maradottak féltő gonddal, a 
győzelembe vetett hittel figyelték az 
eseményeket. 
A magyar állam a háború költségeinek 
fedezésére, a nemzet áldozatkészségét 
kérte, hogy aki teheti jegyezzen 
hadikölcsönt, később kötelezővé is 
tették! Ismeretes azonban hogy a 
háború a Monarchiára nézve 
veszteséggel végződött, mely 
Magyarország feldarabolásához 
vezetett. „Trianon”. 
A hadikölcsön kötvények értéküket 
veszítették, a befektetett pénz elveszett. 
Ágyúöntés céljára községünkből 1916. 
november 8.án szállították el a rk. és az 
evangélikus egyház harangjait, 1-1-et 
meghagytak. Ezeket csak később tudták 
pótolni, egyéni adományozók révén.  
Hajlamosak vagyunk csak a nagy 
háborúkról, annak tragédiáiról beszélni, 
pedig a rövidebb ideig tartó 
megmozdulások is hasonlóan sújtják az 
országot, az embereket.  
Az I. vh-ból hazatérő katonák, az 
elégedetlenkedő tömeg révén robbant ki 
az Őszirózsás forradalom. Ezt követte a 
proletárdiktatúra hatalma: a 
Tanácsköztársaság 1919-ben, - ami 
Csépán március 25-től május 15-ig 
tartott. Ezután a románok szállták meg 
a Tiszazugot. Csépára a 200-250 főnyi 
csapat ellenállás nélkül vonult be. A 
lakosságnak a piactéren mondták el 
követeléseiket, s kötelezték annak 
betartását. Fő őrhelyük az rk. 
templomtornya volt, de járőröztek a 
Tisza gátján is.  
Ismeretes hogy a románok a Tisza 
vonalán képzelték el az országuk 
határát.  
Augusztus végére visszaállt a régi 
közigazgatás és megkezdődött a 
proletárdiktatúra szervezőjének, 
irányítóinak üldözése.  
A románok 1920. február 23-án 
vonultak ki Csépáról, sok kellemetlen 
emléket hagyva maguk után. 1920 első 
felében következett a nemzeti hadsereg 
tisztogató tevékenysége: a kegyetlen 
vallatások, kínzások, internálások, mely 
sok embert megnyomorított, tönkre tett. 
Az I. vh-t lezáró béke rendszer 
(versaillesi és trianoni) 
igazságtalanságai több ország érdekét is 
sértette. Robbanásig feszült helyzetben 
a nagyhatalmak, az országok, 
egyességek sorozatát kötötték.  
1939. augusztus 23-án kötötték meg a 
szovjet- német megnemtámadási 
egyezményt. Ennek ellenére 
szeptember 1-én egy német cirkáló 
orvul tűzet nyitott a Lengyelországhoz 

tartozó Westerplatte fszg-re, s ezzel 
kezdetét vette a II.vh.  
A város jó része romhalmazzá vált. A 
robbantás színhelyét a mementóként 
meghagyott romok mutatják. 1964-es 
látogatásunk alkalmával az 
idegenvezetőnk szépen beszélt 
magyarul. Ismeretes hogy a II. vh 
idején sok lengyel katonát menekítettek 
hazánkba, akik közül többen is magyar 
feleséget vittek magukkal.  
Hazánk háborúba sodrása ismeretes!  
A két bécsi döntés – 1938. november. 
2., 1940. augusztus. 4.- határozata 
révén hazánk Németország 
lekötelezettjévé vált. Ezért már 1940-
ben bevonultak a magyar csapatok a 
bácskai területekre.  
1942 tavaszán több mint 200.000 fős 
magyar seregtest –a 2. magyar hadsereg 
– s mint egy 50.000 munkaszolgálatos 
(zsidó) vonult fel a Dón menti 
frontvonal védelmére. A vereség, a 
kudarc várható volt.  
A németek sorozatos kudarcai arra 
késztették a hadvezetést, hogy 
szövetségeseit mind jobban bevonja a 
háborúba.  
Hazánk 1944. március 19-i megszállása 
a német hadigazdaság szolgálatába 
állítását jelentette. Fokozódtak a 
behívások: a fiatalkorú leventék és az 
idősebb korosztályból is egyre többen 
kerültek a harcok tűzébe.  
Községünkben is élnek még, akik 
átélték a háború itteni eseményeit, 
voltak hozzátartozóik, akik részt vettek 
a harcokban. Kérek mindenkit, 
jegyezzék le emlékeiket, hogy közzé 
tehessük a helyi újságban, illetve a 
következő alkalommal Önök 
számoljanak be róla! Mindannyiunkat 
elsősorban az érdekel, ami 
környezetünkben, ismerőseikkel történt. 
Csépára 1944. október. 7-én érkeztek 
az első szovjet katonák, s az utolsó 
egységek 1945. január 6-án távoztak. 
Ez idő alatt a polgári lakosság soraiból 
is haltak meg: ki a családját, ki a házát 
stb védte. Voltak akik az I. vh-s orosz 
fogság ideje alatt a nyelvet 
elsajátították, s itthon a II. vh alatt 
tolmácsként működtek, még a 
szomszédos községekben is! A község 
vezetőinek közvetítettek, hogy  mennyi 
állatot és egyéb élelmiszert kell 
összegyűjteni, mennyi embert kell 
előállítani az október. 10-én 
felrobbantott tiszaugi híd romjainak 
eltakarításához, javításához, a ponton 
híd építéséhez. A tolmácsot 
megfenyegette a tiszt, ha nem lesz meg 
az élelem, s az emberek elszökdösnek, 
visszaviteti Oroszországba. Lehetne 

beszélni a terjedő hadihírekről, az 
Erdélyből induló menekültáradatról, 
mely a mi településünkön is 
folytatódott. Sokan menekültek el, 
köztük őt tanító is. Így a január 10-én 
beinduló tanítást segédtanítókkal 
oldották meg.  
Minden háború komoly veszteség az 
emberiség, és egy-egy ország életében. 
Az I. vh. idején 15. millió, a II. vh-ban 
pedig 62. millió katona és civil halt 
meg.  
A felbecsülhetetlen anyagi veszteségnél 
azonban sokkal súlyosabbak a háború 
borzalmainak átélése, szeretteink 
elvesztése, a lelki sebek okozta károk! 
Idő kell, míg ezek enyhülnek, lassan 
begyógyulnak.  
A kor ideológiájának megfelelően 
országunkban, így községünkben is 
jellemző volt a vallásos életre nevelés. 
A hozzátartozók többsége vallotta, 
hogy ezeket átélni csak az Istenbe vetett 
erős hittel lehetett! Ahol az apa az I. vh, 
fiai a II. vh áldozatai lettek – más 
kapaszkodót nem talált – a hithöz 
menetült, hogy árván maradt 
gyermekeit fel tudja nevelni. 
Mindenkinek van, kell hogy legyen 
hite, hisz ez tartja életben. E nélkül 
céltalanná válik, elvesz a hajtóerő. 
Bármit vallunk, hiszünk, az is egy hit. 
Természetesen mindenkinek szuverén 
joga eldönteni miben hisz!  
A túléléshez azonban az embereket a 
szó valódi értelmében hagyni kell élni, 
testileg és lelkileg egyaránt. 
Megkönnyebbülést jelentett a hazatérő 
„harcfi” számára, ha elmesélhette a 
csatatéren átélteket, - mint ahogy ezt 
olvashatjuk Arany János Családi kör 
című versében.  
Volt azonban, amikor az emberek 
némaságra voltak ítélve: a hazatérő 
katonák, hadifoglyok, 
munkaszolgálatosok, a Gulágra 
elhurcolt ártatlan emberek, nemhogy 
beszélhettek volna – inkább 
megfigyelés alatt tartották őket! A 
történelmet ebben az időben átírták, a 
valóságot elhallgatták, elhallgattatták, s 
ilyen légkörben éltünk évtizedeken 
keresztül.  
Hazánkban 1917-ben emelkedett 
törvényerőre, s kötelezővé is tették a 
hősi emlékművek állítását, feltüntetve 
rajta az I. vh-ban elesett hősök neveit. 
1924-ban egy újabb törvény a nemzeti 
ünnepek közé sorolta a magyar 
hősökről való emlékezést, s május 
utolsó vasárnapját a Hősök 
Emlékünnepévé nyilvánította. 
  A községi elöljárók is fáradoztak az 
emlékmű felállításán, különösen az 
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Fotó: Lantos Krisztina 

1920-ban Csépára került Orosz István 
főjegyző. A meglévő alaptőke és a 
lakosságtól begyűjtött pénz közel 8000 
pengő volt. A Vas Viktor budapesti 
szobrász készítette bronz szobor 2,2 m, 
talpazata3,5 m magas. 
Felszentelése 1934. év május utolsó 
vasárnapján a hősök napi ünnepség 
alkalmával történt.  
A szentmise után hosszú sorban vonult 
a tömeg: külön csoportot alkotva az 
iskolás gyerekek, a Római Katolikus 
Ifjúsági Egylet,  a Kalász és Mária 
Kongregációs lányok díszmagyarba 
öltözve vonultak zászlójukkal. Az 
egyházi áldás után szavalatok, énekek 
hangoztak el. 
A II. vh-s emlékmű avatása is a hősök 
napjához kapcsolódva ünnepélyes 
keretek között történt 1995-ben. 

Az elmúlt év tavaszán a JNKSZ 
Megyei Levéltár dolgozói végig járták 
a megye településeit és gyűjtést 
végeztek  a még fellelhető I. vh-val 
kapcsolatos tárgyi és írásos 
emlékekből. Községünkből is sikerült 
még ilyen anyagot összegyűjteni, - 
amiről elismerően nyilatkoztak a 
megyei Néplapban. Csoportunknak 
külön alkalommal tárlatvezetéssel és 
filmvetítéssel mutatták be a Hősök 
voltak Mindannyian c. kiállítást. 
Nem jelezték, hogy mikor, de tervezik a 
II. vh-ról is a kiállítást!  
Gyűjtsük, őrizzük az anyagot e témában 
is, hogy a községünk dokumentumai 
ismét kiállításra kerüljenek! Bármilyen 
írásos dokumentáció fontos lenne, 
annál is inkább, mert a II. vh idején 
menekíteni próbálták a községi írásokat 

is - de elvesztek. Így a megyei 
Levéltárban a háború előttről kevés 
írásos agyag található Csépával 
kapcsolatban. 
Kedves Jelenlévők! 
Hősök napján emlékeznünk kell!  
Azonban a magyarság jövőjét nem csak 
a múltja dönti el. Döntő, hogy itt és 
most mit teszünk meg, országunkért, 
egymásért. Az, hogy mit teszünk meg 
azokért, akikkel mindennap együtt 
élünk otthonunkban, akik velünk egy 
községben laknak, és azokért, akik 
határon túl élnek, de ugyanazt a nyelvet 
beszélik, mint mi. Vállaljuk-e azt, amit 
csak mi tudunk megtenni, mindenki a 
maga helyén.  
Köszönöm, hogy meghallgattak! 

Csetényi Mihályné

 
"NEKEM A BALATON A RIVIÉRA" 

Napos reggelre ébredtünk június 21-én, amely a csépai 
néptánccsoport nyaralásának volt a kezdése, a csomagokkal 
megpakolt autók, amiket a csépai önkormányzat 
támogatásával kaptunk 6 órakor indultak el és 10 óra 
környékén érték el céljukat, a Balatonszárszón lévő csépai 
üdülőt. A 14 főt számláló banda miután elfoglalta a jól 
megérdemelt szobáikat, amik már vendégfogadásra készen 
álltak hála az csépai önkormányzat kirendeltségének, első 
dolguk a part meglátogatása volt. A csütörtöki nap nagyon 
meleg és napsütéses volt, mindenki a vízparton hűsölt. A fiúk 
és lányok önfeledten lubickoltak a magyar tenger habjaiban a 
nap végéig. Este vacsorát főztek, és kellemes hangulatban 
cseverésztek az elkövetkező napok programjairól. A 7 napos 
nyaralás nem csak első napjáig, hanem az utolsó napjáig 
felejthetetlen volt. A rengeteg, finomabbnál finomabb ételek, 
mint pl.: csülökpörkölt, kakaspörkölt, grillezett húsok, 
húspogácsák, babgulyás és még sorolhatnám mennyi féle 
ételt próbáltunk ki. Kiegészítettük a hűsítő italokkal, az új 
barátságok szövődése, a rengeteg biciklikirándulás, a parton 
töltött órák, a mulatós és napjaink slágereinek egyvelege, ami 
0-24 keresztül szólt a táborból, és nem utolsósorban a 
kirándulás egyik legfontosabb célja a fellépés a révfülöpi 
mulatós fesztiválon, ahová a tánccsoportot is meghívták. 
Szárszóból Révfülöpre eljutni nem a legegyszerűbb dolog, 
ugyanis míg Szárszó a Balaton déli partján fekszik, úgy 
Révfülöp az északi parton terül el és csak a szántódi réven át 
lehet könnyen átjutni az egyik partról a másikra. A táj végig 
csodás volt. A Balaton kékeszöld színe lenyűgöző. A fellépés 
helyszínének egy zöldövezet adott helyet, ahol egy hatalmas 
sátor alatt sültek a rétesek és rotyogtak a pörköltek, amiket a 
látogató meg is kóstolhatott. A nagyikból álló kórus, a másik 
néptánc kvartett, és a mazsorettesek fellépése is a program 
részét képezték, de kétség sem fért hozzá, hogy a csépaiak 
hujjogatása és tánca kapta a legnagyobb tapsot, amit később 
marhapörkölttel és tarhonyával háláltak meg. . A visszaút is 
gyönyörű lankás, dombos területeken vezetett, átvágva 
Tihany centrumán, ami megint nem mindennapi látvány.   
Igaz nem minden nap volt nyaraló idő, de voltak a csoportban 
is elvetemültek, akik mind a 7 nap megmártóztak a 
Balatonban, reggel, délben, vagy este. A nyaralás nem csak 
Balatonszárszóra, hanem vidékére is kiterjedt. Sűrűn 

fordultunk meg Szárszó központjában, és Balatonföldváron 
is. Voltak, akiknek még ez sem volt elég, így vonatra szálltak 
és meglátogatták a közeli Siófokot, amely szintén rengeteg 
szórakozási lehetőséget tud nyújtani a nyaralók számra.  A 
nyaralás alatt lakótársakat is kaptunk a csépai focicsapat 
néhány tagja is azokra a napokra időzítette pihenését. A két 
csoport remekül kijött egymással, új barátságok is szövődtek 
minden bizonnyal. Ha éppen nem evickéltünk, akkor 
tollasoztunk, DVD-t néztünk, kártyáztunk, szóval egy perc 
pihenő nem volt, az állandó elfoglaltság garantált volt az 1 
hét alatt, unatkozni nem volt időnk. Így visszagondolva 1 
hétig még biztos el lettünk volna, a Balatonon elég nehéz 
unatkozni! 

írta: Hérán Barna  Tiszasas 
Köszönetet szeretnénk mondani: Csépa község önk. , Fialka 
György polgármesternek., Bíró József  képviselőnek, Kiss 
Istvánnak, Kaszanyi Lászlónak, Viktorin Róbertnek 
Táncosaink: Kocsis Brigitta, Kiss Edina, Pintér Dóra, 
Horváth Nóra, Fialka Marianna, Fialka Judit, Horváth 
Norbert, Túri Ferenc, Hérán Barna, Tamás Róbert, Túri 
Adrián  
Kísérőink: Lantos Krisztina, Tóth-G. Krisztina
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FALUNAP 
Ebben az évben a délelőttöt is megpróbáltuk színesebbé, 
ezáltal vonzóbbá tenni. Ennek szellemében reggel 7,00 órától 
futóversenyt szerveztünk. Az ötletet Fejes Józsefnétől kaptuk, 
akinek titkolt vágya volt, a valamikori „Csépától Csépáig” 
futás megszervezése. Féltünk az érdektelenségtől, de többen 
biztattak, hogy próbáljuk meg, hisz a jövőben erre lehet 
építeni. 
Igazuk volt, hiszen a vártnál többen neveztek be. Egy kis 
könnyítésként a távot 2,5 km-re rövidítettük.  
Abszolút első helyezett: Borsos Barnabás 7 p 10 mp. 
Második Hubai Hunor 7 p 15 mp.  Harmadik Berényi Róbert 
7 p 49 mp. IV. Sajó Gergő 8 p 43 mp. V. Czakó István 9 p 16 
mp. VI. Törőcsik Zoltán 10 p 20 mp. VII. Lukács Dániel 11 p 
30 mp. VIII. Harmati Helga 11 p 45 mp. IX. Palotainé 
Molnár Emma 11 p 56 mp. X. Kiss Edina és Nagy Adrienn 
13 p 11mp. XI. Czakó Istvánné 13 p 24 mp. XII. Horváth 
Sándor 13 p 27 mp. 
Leggyorsabb hölgy: Harmati Helga. Legfiatalabb versenyző: 
Lukács Dániel 13 éves. Legidősebb versenyző: Horváth 
Sándor 56 éves. 
Megfogadtuk, hogy jövőre ugyanitt ismét találkozunk, sőt az 
eredeti távot teljesítjük! 
A délelőtt leghosszabb és legnagyobb rendezvényén a 
Marhalábszár pörkölt főzőversenyen 13 csapat mérte össze 
tudását. A helyszín az orvosi rendelő mögötti szolgálati lakás 
kertje volt. Az Őszikék otthon parkjában az idősek is főztek. 
A csapatok az alábbi „mesterszakácsokat” vonultatták fel: 
Papírhajó: Váradi László. Kiss Család: Kiss István. Baráti kör 
I: Talmácsi Béci. Baráti kör II: Palotai Zoltán. Jakab család: 
Szarvas Ervin. Rákóczi strassze: Zarnócz József. Csépai 
táncosok: Horváth László. Mozgáskorlátozottak: Németh 
Ferenc, Horpácsi László. Polgárőrség: Turó Alex. Posta: 
Gálik János. Csépa Sportegyesület: Enyedi Imre. Földvár táp: 
Gólya András. ESZI: Beri Róbert. 
A szakácsok mintegy 400 fő részére készítettek pörköltet. A 
főzésre igazi majális hangulat volt a jellemző. A baráti körök, 
közösségek elhozták gyermekeiket, volt móka, kacagás. 
Az elkészült ételek értékelését zsűri végezte. Elnöke: Zarnócz 
Lászlóné főszakács. Tagjai: Maródiné Erdősi Katalin 
konyhavezető, Dr. Nagy Imre háziorvos. A zsűri tányérok 
alapján szavazott. Sorba rakta az általa legjobbnak ítélteket. 
A tányér alatt lezárt borítékban volt a főző neve. A borítékok 
felnyitása a készítők jelenlétében történt. A főzőverseny 
végeredménye: 1. Turó Alex polgárőrség, 2. Gólya András 
Földvár táp, 3. Szarvas Ervin Jakab család. Az Aranyfakanál 
díjat Túró Alex vihette haza. Szintén ő vihette haza 
országgyűlési Képviselőnk Sági István által felajánlott 
serleget is. 

A sportpályán 10 órától a csépai SE utánpótlás csapatai 
mérték össze erejüket. Az idősebb korosztály győzött 4: 1-re. 
Egyéni díjazottak: legjobb kapus: Hürkecz Gábor, 
legeredményesebb játékos Györe Sándor, U-9 
Legtechnikásabb játékos: Oberna Dominik, U-11 
legtechnikásabb játékos: Galvácsi Csaba. 
Délután 15 órától kiállítások megtekintése, és azok 
közönségdíjának szavazása zajlott. Az Általános Iskolában 
fotó- és rajzkiállítást lehetett megtekinteni. 
A rajzkiállítás az alsó- és felső tagozatos diákok 
rajzpályázatának anyagát ölelte fel, minek értékelését Fejes 
Józsefné vezetésével három volt csépai diák végezte: Makula 
Annabella, Fialka Mariann és Halmai Vivien. Eredmények 
alsó tagozat: I. helyezett Vaszil György „A falu, ahogy én 
látom”; II.helyezett: Oberna Dominik „Kirándulás”; III. 
helyezett: Urbán János: „Kirándulás”. Felső tagozat: I. 
helyezett: Pintér Edina „falu látképe”; II. helyezett: Radics 
Vivien „Naplemente”; III.helyezett: Halmai Zsolt „A tiszai 
naplemente”. A kiállítás közönségdíját Pintér Edina „A falu 
látképe” rajza kapta. 
A fotókiállítás az iskolás gyermekek képeire, ill. a falunap 
előtt meghirdetett fotópályázat anyagára épült. A fotókiállítás 
anyagát az alábbi csépai pályázóktól kaptuk: Bíró József,  
Csehné Manyika, Egedi Ferenc, Egedi Mariann, Fialka 
Mariann, Gálik Máté, Gyóllai Nikolett, Halmai Vivien, 
Harangozó Klaudia, Kovács Sándor, Makula Annabella, 
Mihaleczki Ferencné, Mihaleczki Martin, Mihaleczki Noémi, 
Multyán Kitti, Oberna Anikó, Szepesi Nikolett, Törőcsik 
Attila, Túri Bence, Váradi Beatrix, Vaszil Lajos, Velő 
Norbert. 
A közönség Egedi Mariann „Rózsa” c. képét találta a 
legjobbnak. 
A délutáni órákban a község helytörténetéről összeállított 
kérdésekre lehetett válaszolni A 13+1 –es totót Lantos 
Józsefnek sikerült hibátlanul kitölteni. 11+1 kérdésre adott 
helyes választ Kassai Tamásné, Csonki Úr és az „Összetartás 
csapat”. 11 kérdésre Polyák László válaszolt helyesen. (A 
vetélkedő teljes anyagát a „Csépacity” internetes oldalon 
fogjuk közösen kiértékelni.) 
A délelőtti és a kora délutáni programok hangulata sok 
embert magával ragadott. Az örömteli, kipirult arcokat, a 
beszélgető régi kedves ismerősöket, a sok-sok kisgyereket 
látni ezen a rendezvényen még sokáig kedves emlék lesz. 
Végezetül szeretném megköszönni a segítőimnek aktív 
hozzáállását, s remélem a jövőben is tudunk ilyen hatékonyan 
együtt dolgozni.  
A Falunapon videót, fotót készítőktől pedig kérem, hogy a 
„Csépacity” oldalán osszák meg velünk felvételeiket! 

Sajó István önkormányzati képviselő
 

Falunapi Süteménysütés 
Először is szeretném megköszönni annak a hét bátor 
jelentkezőnek, hogy időt, fáradtságot és alapanyagot nem 
kímélve vállalták a süteményeik elkészítését és 
megversenyeztetését, ezzel is gazdagítva a falunap 
programjait.  
A falunap délutánján 15 órától 17 óráig lehetett kóstolni és 
szavazni arra a 17 féle süteményre, amit versenyzőink 
készítettek. A feladat hagyományos sütemény készítése volt. 
14 órától érkeztek is szép számmal az ízlésesen megterített 
tálcákon, tányérokon a finomabbnál finomabb sütemények. A 

süteményeket sorszámmal láttuk el. A sorszámozott 
süteményeket a segítőimmel (Jakabné Oberna Judit, 
Kaszanyiné Oberna Erzsébet, és Kiss Magdolna) az Óvoda 
folyosóján asztalokra raktuk. Vártuk a zsűrit és a vendégeket 
kóstolásra. 
Banka Andrásné: párnacsücskével, hájas rétessel, hájas 
gyűrűcskével; Kis István és Nagy Adrienn: csóró pogácsával; 
Lantos Kriszta: túrós buktával, barátfülével, szalagos fánkkal, 
kakaós kaláccsal; Maródiné Endrődi Katalin: vízen 
kullogóval, százéves süteménnyel; a Postások (Czakóné 
Mariann, Fazekas M ónika, Gálik Jánosné, Lukács Tünde): 
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sulyommal; Talmácsi Józsefné: morvai kaláccsal, meggyes 
pitével, barátfülével; Vígh Jánosné: Piri néni pitéjével, rétes 
herőcével, hájas tésztával nevezett. 
A zsűri és a közönség is a sorszámok alapján szavazott. Nem 
tudhatta senki a sorszámhoz tartozó sütemény készítőjének a 
nevét. Kovács Istvánné Erzsike néninek, Palotai Lászlóné 
Magdika néninek és Velő Lászlóné Marika néninek nem volt 
egyszerű dolga, nehéz volt a sorrendet felállítani. Nem is 
irigyeltem őket! Bő egy órás zsűrizés után tudták meghozni a 
döntésüket: 1. Banka Andrásné: Hájas gyűrűcske, 2. Lantos 
Kriszta: Túrós bukta, 3. Banka Andrásné: Párnacsücske. E 
döntés alapján az „Aranysodrófa” díjat Banka Andrásné 
Erzsike néninek adtuk át, míg a második és a harmadik 
helyezettet egy oklevéllel és egy köténnyel díjaztuk. 
15 órától érkeztek szép számmal a vendégek is, akiktől 
nagyon sok dicséretet kaptak a kiállított sütemények. 
Vendégeink egyetértettek abban, hogy nagyon nehéz a sok 
sütemény közül választani, de hát a szavazólapra csak egy 
számot lehetett írni.  
Fél ötre a sütemények elfogytak, a későn érkezőknek már 
csak morzsák jutottak. A szavazás végeztével 151 érvényes 
szavazatot szedtünk ki az urnából. A közönség által leadott 
szavazatokat összesítve a következő sorrend alakult ki: 1. 
Talmácsi Józsefné: Meggyes pite, 2. Lantos Kriszta: Kakaós 
kalács, 3. Kis István és Nagy Adrienn: Csóró pogácsa. A 
közönségdíjat, egy Receptkönyvet és Sági István 
országgyűlési képviselő által felajánlott serleget Talmácsi 
Józsefné Marika néninek adtuk át. 
Sajnos a verseny lényege az, hogy sorrendet kell felállítani, 
nem lehetett mind a 17 első, hajszálnyi különbségek voltak. 
Minden sütemény finom volt, és minden készítő munkája 

egyformán fontos és elismerendő. Bízom abban, hogy mások 
is kedvet kaptak, ill. a most helyezést el nem érők kedve nem 
ment el, hanem kihívásként veszik, és jövőre ismét 
megcélozzák a legjobb süteményeikkel a dobogót, így 2013-
ban kétszer ennyi versenyző süteményét kóstolhatja 
háromszor ennyi vendég. Remélem, hagyományt 
teremthettünk!  
Végezetül köszönöm a készítőknek, a zsűriknek, a 
segítőknek, a vendégeknek a munkájukat és a részvételüket. 

Falunapi ügyességi vetélkedő 
A nagy meleg ellenére négy csapat vállalta a kihívást és 
mérte össze tudását ebéd előtt a Sportpályán. 
Vidám, ugyanakkor erőt próbáló sorfeladatokban 
bizonyítottak a csapatok. Aki már vett rész 24 órás 
vetélkedőn annak nem voltak ismeretlenek feladataink. A 6-
10 főnek kellett itt deszkán síelve akadálypályát megtenni, 
bottal, vagy épp a fejre húzott harisnyába rakott burgonyával 
labdát terelgetni, a tejeszacskó négy sarkából 4 embernek 
tejet inni, zsákban futni, fa rudakkal kígyózni stb. 
Verejtékeztünk, nevettünk és a mindennapi gondok ellenére 
önfeledten játszottunk, jól éreztük magunkat. Ám a majd 40 
fokos meleg mégiscsak legyőzött bennünket, ebédszünetet 
hirdettünk, majd közös megegyezéssel, a nagy melegre való 
tekintettel lefújtuk a folytatást. A következő helyezések 
születtek: 1. Rákóczi Straße, 2. Papírhajó, 3. Macifröccs, 4. 
Összetartás  
Remélem, jövőre kellemesebb időben sokkal több csapat 
méri össze a tudását és az erejét a vándorkupáért! Köszönöm 
a segítők (Jakab Barbara, Pintér Csaba és Szöllősi Györgyi) 
munkáját, a részvevő csapatok lelkesedését! 

Bíró József önkormányzati képviselő
 
Az idén is, mint minden évben 
megrendezésre került a falunap. Mára 
már sok programjával hagyományt 
teremtett a Csépai Önkormányzat. 
Hagyományos a plakátunk is, mely a 
sárga-kék színével, az elmaradhatatlan 
címerrel Csépát jelképezi. Az állandó, 
de mégis változó programok között 
reméljük, Mindenki talált egy-egy 
kedvére való kiállítást, műsorszámot, 
látnivalót! 
Az idén bővültek lehetőségeink, hiszen 
nemcsak anyagi, hanem személyi 
támogatásban is növekedett a 
rendezvényünk. Több képviselő, 
önkéntes segítő, vagy csak ötletadó 
kapcsolódott be az idei szervezési és 
lebonyolítási feladatokba, mint a 
korábbi években. 
Polgármester Úr a Falunap estéjén a 
szervezésben részt vállaló 
képviselőknek már személy szerint, a 
többi szervezőnek együttesen mondott 
köszönetet; az időkorlátok miatt csak az 
újság hasábjain nyílik lehetőség 
valamennyi segítőnek név szerint 
megköszönni a munkáját. A felsorolás 
nem jelent sorrendet, hiszen Mindenki a 
maga posztján fontos és pótolhatatlan 
láncszem volt a falunap zavartalan 

lebonyolításához, a főszervezőktől a 
segítőkig. 
Hogy hogyan sikerült a rendezvény, azt 
megállapítani nem a mi tisztünk, 
minősítsék Önök! Nyíltan, őszintén 
mondják el véleményüket, 
személyeskedés nélkül. Az őszinte, jó 
szándékú kritika mozgatórugója a 
változásnak. 
Ezt megtehetik Önök is az újság 
hasábjain, vagy akár levélben, vagy 
szóban, mellyel egy időben 
elmondhatják a változás mikéntjét is; 
várjuk ötleteiket, tevőleges segítségüket 
a jövő évi falunaphoz! 
Az alábbi listából is látszik, hogy egy 
ilyen rendezvény zavartalan 
lebonyolításához mennyi ember 

munkájára van szükség, akik e feladatot 
munkaidejükön túl is, szabadidejüket 
nem kímélve végezték. 
Falunap szervezésében, rendezésében, 
háttér munkákban résztvevők: Csépa 
Község Önkormányzata: Fialka György 
polgármester, Havrilla Sándorné 
alpolgármester, Sajó István képviselő, 
Bíró József képviselő, Varjasi Ferenc 
képviselő. Alapítvány Csépa Községért: 
Kiss Magdolna Kuratórium elnöke. 
Művelődési Ház: Zarnócz Pálné. 
Polgármesteri Hivatal: Cseh Lászlóné, 
Dobákné Deák Éva, Jakabné Oberna 
Judit, Kaszanyiné Oberna Erzsébet, 
Kovács Sándor, Légrádiné Czibulya 
Piroska, Matyi Ferencné, Pigniczki 
Zsuzsanna, Pintér László. 

Gyermekjóléti szolgálat: 
Oberna Istvánné. GAMESZ: 
Galvácsi József, Kaszanyi 
László, Kassai Károlyné, 
Váradi Józsefné. ÖKM 
Konyha: Maródiné Erdősi 
Katalin, Lantos Krisztina, 
Almási Istvánné, Szvobodáné 
Papp Beáta. Vackor Művészeti 
Óvoda: Szelei Ferencné, 
Bozsik Ibolya, Galvácsi 
Józsefné, Kiss Magdolna, Réti 
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Sándorné, Halmainé Velő Erika. Petőfi 
Sándor Ált. Iskola: Mészáros Mária, 
Csongrádi Béla, Deák Mónika, Fejes 
Józsefné, Kanyó Zoltán, Rigó 
Marianna. Az egészségünkre ügyelt: 
Dr. Nagy Imre. Orvosi rendelő: Szabó 
Károlyné, Kissné Talmácsi Mária. 
Polgárőrség: Deák István, Diószegi 
Sándor, Györke Zsuzsanna, Hegedűs 
Csaba, Palotai Zoltán. Sportegyesület: 
Kómár Károly, Csetényi Mihály. 
Kinizsi Horgász Egyesület: Treznyák 
Mihály. Start közmunkaprogram 
résztvevői: Balogh Lajosné, Bertus 
Tünde, Borsos Barnabás, Cseh Zsolt, 

Enyedi Imréné, Fialka Zoltán, Gál 
Mónika, Kassai Gáspár, Kassai Tamás, 
Király Kálmán, Kiss István, Kovács 
Józsefné, Mara Vasile, Szabó Mihály, 
Szénási József, Urbán János, Váradi 
László, Viktorin Róbert, Zarnócz 
Józsefné. Önkéntesek: Cseh Istvánné, 
Enyedi Imre, Fabók Tamás, Fialka 
Mariann, Gólya András, Halmai 
Vivien, Havrilla Sándor, Hubai Hunor, 
Kása Anita, Kassai Károlyné, Kutiné 
Bozó Mária, Makula Annabella, Nánai 
Ágnes, Pásztor Melinda, Pintér Csaba, 
Sajó Gergő, Török Imréné, Tápai 
Tamás, Váradi Józsefné, Velő Norbert. 

Zsűri marhapörkölt főzőverseny: 
Zarnócz Lászlóné, Dr. Nagy Imre, 
Maródiné Erdősi Katalin. Zsűri 
süteménysütő verseny: id. Velő 
Lászlóné, Kovács Istvánné, Palotai 
Lászlóné. Kiállítók: Fialka György, 
Kómár Károly, Treznyák Tibor, ifj. 
Szvoboda Tibor, Zarnócz Lászlóné, 
Kiss Magdolna. 
Munkájukat ezúton is, még egyszer 
tisztelettel köszönjük! 
A szervező bizottság nevében: 

Havrilla Sándorné alpolgármester

 

Köszönet az önzetlen véradóknak 
Hagyományainkhoz híven Csépa Község Önkormányzata és 
a J-N-Sz Megyei Vöröskereszt helyi szervezete az idén is 
felköszöntötte a véradókat. 2012. július 7-én, a Falunapon 
került sor megvendégelésükre; ezt követően pedig az 
elismerő oklevelek és ajándéktárgyak átadására. Jubiláló 
véradóink: 30-szoros véradók: Kiss István és Rostás Sándor. 
20-szoros véradók: Kovács Józsefné és Váradi Aranka. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Csépa Község 
Önkormányzatának é sFialka György Polgármester Úrnak, 
aki minden esetben támogatja a Vöröskereszt munkáját, a 
váradókat. 
A véradás önkéntes, önzetlen segítségnyújtás, amit nem lehet 
elégszer megköszönni; a véradók emberségéért, 
segítőkészségéért hálánkat kifejezni. Szerencsére sokan 
vannak, akik köszönetet sem várnak, hívás nélkül is nyújtják 

a karjukat; elismerés nélkül is átérzik, hogy egész évben, 
mindig szükség van rájuk. Köszönjük! 

Idősek Napja 
Mint tudjuk, az Idősek Világnapját 1991-ben szervezte meg 
először az ENSZ. Ebben az évben a Vöröskereszt az 
Önkormányzat segítségével szeretné megrendezni nálunk is 
az Idősek Napját, ahová szeretettel várunk minden idős 
embert. Nekünk, fiataloknak azon kell dolgoznunk, 
tevékenykednünk, hogy az idős emberre évente ne csak egy 
napig irányuljon a figyelmünk. Az idősek az év minden 
napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését! 
Érezzék, hogy szükség van az évek során felgyűlt 
tapasztalataikra, a megélt helyzetekre! 

Vöröskereszt Vezetősége

 
Falunap ürügyén 

 Mindenki végiggondolhatja, hogy mit tett egy-egy 
rendezvény sikere érdekében? Érzi-e a felelősséget, hogy ez 
Mindenkinek feladata? 
Legalább tiszteljük meg a szervezők, a háttérben dolgozók, a 
rendezvény „aktív” résztvevőit, hogy meglátogatjuk a 
rendezvényeket, ezzel értékeljük a közösségért végzett 
fáradozásukat, munkájukat.  
A jövőre gondolva gyűjtsük javaslatainkat, ötleteinket. 
Minél több lakos tárja faluja elé értékeit: maga készítette, 
barkácsolta munkáit, gyűjteményeit! 
A rendezvény sikeréért dolgozók nevében: 

Csetényi Mihályné 
ny. tanárnő 

A világot, így hazánkat is sújtó társadalmi és gazdasági 
feszültségek ellen a kisember nem sokat tehet! Ennek 
ellenére lehetőségeinkhez mérten próbáljuk meg élhetővé 
tenni településünket, környezetünket! Építsük, szépítsük, 
kerüljük a pusztítást, a rombolást! Tartsuk be a törvényeket, 
az emberi együttélés szabályait! Hasonló gondolatokról több 
esetben is olvashatunk a helyi újságban. 
Minden ember többre képes a napi kötelező munkánál; - 
akarata, hajlamának függvénye, hogy ezen felül milyen 
értéket állít elő. Az esetek többségében nem nagy dolgokra 
kell gondolni! A hétköznapok munkáiban, eredményeiben 
kell örömünket meglelni – ez adja életünk értelmét. Az 
országos, a világ-hírnév, a különböző területeken elért siker, 
kevés embernek adatik meg! Egy családi rendezvény 
szervezése, rendezése sem egyszerű, időigényes munka. 
Mit mondjunk akkor az egész települést érintő 
kezdeményezésekről- pl. a falunapról?  
Hány ember szervező-, rendező- és gyakorlati munkája 
révén áll össze, s zajlanak zökkenőmentesen az események? 
A szervezés, a rendezés nem csupán azok feladata lenne, 
akik hónapokkal előtte „agyalnak” hogy érdekes, minden 
korosztályt érdeklő változatos programot tudjanak 
összeállítani a rendelkezésre álló szűkös anyagiakból. Ez 
senkinek sem munkaköri feladata. Ki-ki falujáért, elsősorban 
az itt élőkért, ill. az ilyen alkalmakkor hazalátogató 
elszármazottakért végzi –régi szóhasználattal „társadalmi 
munkában.” 
Lehet véleményünk, javaslatunk, kritika vagy elismerés!  

 Akció! 2012. év 
Gondoljon elhunyt szeretteire! 
 

Urnás sírok: 70.000- 100.000 Ft 
Szimpla sírok: 250.000 Ft 
Dupla sírok: 300.000 Ft 

Családi kripta: 55.0000-1.000.000 Ft 
Családi urna: 150.000 Ft 

 

Az árak tartalmazzák: betonalap, 2 db váza, betűírás 
Garancia 50 év 
 

Érdeklődni, információ: 
Impala Kft 06/30-536-7266 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 

 

  

A Kistérségi Pedagógusnapon 
kitüntetettek: 

Balra fent: Galvácsi Józsefné 
dajka, jobbra fent Marsinszky 

Zoltán fűtő-karbantartó. 
Balra Surányi Zsolt tanár, 
jobbra Deák Mónika tanító 

 

 
A Falunapi kiállításon horgászverseny-kupákban gyönyörködhettünk Nagy a sürgés-forgás a főzőversenyen 

 

Fotók: Kovács Sándor 

  

Fotók: Havrilla Sándorné 

 
A nagycsoportosok Tápiószentmártonba kirándultak 

 
Az óvodások az iskolások gyermeknapján 

     
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


