
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Szegeden, a Klinikai Központ elnöki dicséretét vette át Maródi Mihály, 

a GMK Klinikai Gazdasági Hivatal technikusa. Cikk a 8. oldalon. 

 
Fialka György polgármester a közmunka-programért 

oklevelet vett át. Cikk az 5. oldalon.  Fotó: Berényi Veronika 

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

FIALKA GYÖRGY polgármester és a 
CSÉPAI NAPLÓ SZERKESZTŐI 

   

 
Rajzpályázaton résztvevő gyermekek és felkészítőik. 

Fotó: Hérán Imréné 

 
Nagycsoportosok a Ciróka Bábszínházban. Fotó: Bozsik Ibolya 

 

 
A Fivérek együttes volt a Műsoros Est sztárvendége. 

Fotó: Kovács Sándor 
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TISZTELT LAKOSAINK! CSÉPAIAK! 
Így az év végének közeledtével illő 
dolognak tartom, hogy összegezzük 
mindazt, amit 2012 –ben végeztünk. 
Nyilván a teljesség igénye nélkül (mert 
az több oldalt venne igénybe), s 
különben a Csépai Napló megjelenő 
számaiból külön-külön kiszedhető. 
Az év során intézményeink vezetésében 
jelentős változások következtek be. Új 
fiatal vezető került az iskola, óvoda, 
ÖNO élére. Munkájukhoz sok sikert, jó 
együttműködést kívánok! 
- Kiépítettük az óvoda alternatív fűtési 
rendszerét, 7 millió Ft költséggel. 
- Tovább folytattuk a hajlási út építését 
440 m hosszúságban, sok ott földdel 
rendelkező gazda segítségével és 
megelégedésére. Köszönjük a 
fuvarokban nyújtott támogatásukat! 
- Május hónapban megvásárlásra kerül 
a II. sz. balatonszárszói üdülő 11 millió 
Ft értékben. Működése során ez évben 
2 millió Ft bevételt realizált. 
- Befejeződött a ravatalozó felújítása, 
amely már nagyon régen aktuális volt. 
Bekerülési költsége 7,3 millió Ft volt. 
- Lassan befejeződik a szennyvíz 
beruházást végző koordináló 
Viziközmű Társulat tevékenysége. A 
2000-ben induló beruházáshoz 400 
millió hitelt vett fel a társulat, melynek 
LTP-ben való megforgatása után ez 
évre 10 millió adósság maradt. Ezt az 
adósságot a társulásban résztvevőknek 
kellett volna megfizetni, de az akkor 
tett ígéretet („miután ez a lakosok 
részéről semmibe nem kerül”) 
testületünk érvényesnek tekinti, s ezt a 
különbözetet 10 millió Ft-ot az 
önkormányzat 2012. novemberében 
kiegyenlítette. Konkrétan ez azt jelenti, 
hogy minden szennyvízben érdekelt 

lakóingatlan 20.000 - 20.000 Ft 
önkormányzati támogatásban részesült. 
- Döntést hozott a testület az ivóvíz és 
szennyvíz szolgáltató váltásról, amely 
2013. január 01-jén lép hatályba. 
- A szilárd hulladék gyűjtését is új 
szolgáltató végzi, ahol az 
önkormányzatok 51 % tulajdonrésszel 
rendelkeznek. 
- Elvi megállapodást kötöttünk egy 
biztonságtechnikai céggel, aki a 
jövőben javítani fogja a település 
közbiztonságát. (Hirdetése az újságban 
megtalálható) 
- Az év során jelentős mértékű 
közmunka programban vettünk részt 51 
fővel 33,3 millió Ft értékben. A 
szervezésért miniszteri elismerésben 
részesültünk. 
- Az év során előkészítettük a hivatalok 
átszervezését, amely azt jelenti, hogy 
Kunszentmártonnal hozunk létre közös 
hivatalt Csépán, feltehetően 5-6 fő fog 
maradni. 
- A 2013. évben biztosan indul: 1. Az 
ivóvízminőség javító program; 2.A 
szeméttelep rekultiváció; 3. Jelentős 
közmunkaprogram 56 millió Ft 
összeggel 
Az új év minden vonatkozásában 
jelentős változásokat fog hozni. 
Lényegesen takarékosabb, önellátásra 
kényszerítő év elé nézünk. Ez a mondat 
nemcsak az önkormányzatra, de az 
egyes lakosra is igaz lesz. Az új 
rendszer nem fogja tudni elviselni 
azokat az aránytalanságokat, amelyek 
településünkön is jelen vannak (pl. 
gépjármű üzemeltetése mellett szociális 
juttatások igénybevétele). 
Emellett kell az eddig elért 
eredményeinket megőrizni, szinten 
tartani. Nem lesz kis feladat. 

Biztos vagyok benne, hogy jelentős 
feszültségek fognak megjelenni. Azt 
nem gondolom, hogy az átállások 
(különösen a közmunkaprogram 
hatékonyságát illetően) nem fognak 
zökkenőmentesen alakulni. Ezért az a 
kérésem, hogy aki ebben a projektben 
részt kíván venni, az számoljon azzal, 
hogy dolgozni is kell, nemcsak 
megjelenni! 
Emellett kívánom megjegyezni, hogy 
köszönet azon munkatársaimnak, akik 
ezt a gondolatot már több éve 
komolyan is gondolták. 
Képviselőtársaim, Munkatársaim és a 
magam nevében is azt mondhatom, 
hogy minden tudásunkkal, 
igyekezetünkkel azon leszünk, hogy e 
kritikus helyzeten átvezessük 
településünket. Azt kérjük lakosainktól, 
hogy előbb kérdezzenek és utána 
ítélkezzenek!  
Részünkről türelmet, megértést, 
együttműködést kapnak, melyet mi is 
kérünk, Csak együtt tudjuk megoldani 
közösségünk problémáit! 
Ezúton szeretném megköszönni 
valamennyi vezetőtársamnak, az 
intézmények dolgozóinak, képviselő 
társamnak, civil szervezeteknek, és 
valamennyi magánszemélynek, aki az 
év során segítette munkánkat! 

A 2013-as évhez valamennyi 
Lakosunknak erőt, egészséget, a 

közelgő ünnepek alkalmából 
meghitt Karácsonyt, és Boldog 

Új Évet kívánok! 
Fialka György  

polgármester

 
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Csépa Község Önkormányzatának képviselő testülete 2012. 
november hónapban 4 ülést tartott. December 13-án 
közmeghallgatásra került sor. 
A járási hivatal, és közös hivatalok kialakításával kapcsolatos 
teendőink mellett a napi aktualitásokra rugalmasan reagál 
testületünk is. Hiszen, aki időben lép, csak az tud a mai kor 
kihívásainak megfelelni. 
Szilárd hulladékszállítási szerződésünk lejár. A szolgáltatást 
közbeszerzési eljárás alá vontuk. 
Ezen feladatot végző szervezetben 51 % önkormányzati 
tulajdonrésznek kell lenni! 
A jelenlegi szolgáltató úgy gondolja, a hulladékszállító jármű 
és az edények az ő tulajdonukat képezik. A kukákat az 

önkormányzattól vásárolták, ha nem lesz meg, nem a 
Remondistól, a lakostól fogjuk kérni. Ezért nagyon vigyázni 
kell rá, ne kerüljön elszállításra a szolgáltató által 
egyetlen hulladéktároló edény sem! 
A lakosság részére segítséget nyújtott a hivatal Csongrádi 
Közmű Szolgáltató felé a leveleik megírásában, igazoló 
szelvényeik továbbításában, mely a vízdíjrendezésre irányult. 
Érdemleges választ a polgármesteri hivatal még nem kapott. 
Az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj 
megállapításáról rendeletet alkotott a testület, 2013. január 
01-től módosulnak a 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 3 
a.) Gyermekétkezési térítési díjak  

2013.évre 
 Élelmezési nyersanyagköltség 

Egy ellátottra jutó összege (Ft) 
ÁFA összege (Ft) Tér.díj (Ft)/ adag 

Óvoda 
Tízórai 60 16 76 
Ebéd 139 38 177 

Uzsonna 44 12 56 
Iskola 

Tízórai 75 20 95 
Ebéd 165 45 210 

Uzsonna 50 14 64 
 

b.) Intézményi nyersanyag norma+ÁFA 
Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) 

 Étkezési 
nyersanyagnorma  

 (Ft) 

ÁFA összege 
(Ft) 

Tér.díj (Ft)/ adag 

Reggeli 118 32 150 
Vacsora 118 32 150 

Őszikék ESZI ebéd 265 72 337 
 

Vendég ebéd 
Előfizetéses ebéd 265 72 337 

Intézményi nyersanyagnorma és térítési díj  
 Nyersanyag Ft ÁFA Tér.díj/adag Nettó 

fogy.ár/adag 
ÁFA Bruttó fogy. 

Ár/adag 
ÓVODA 

Tízórai 60 16 76 105 28 133 
Ebéd 139 38 177 243 66 309 

Uzsonna 44 12 56 77 21 98 
ISKOLA 

Tízórai 75 20 95 131 35 167 
Ebéd 165 45 210 289 78 367 

Uzsonna 50 14 64 87 24 111 
 

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

Őszikék ESZI ebéd 
Hétfő-péntek 

265 72 337 463 125 588 

ELŐFIZETÉSES EBÉD 
ELŐFIZETÉSES EBÉD 265 72 337 463 125 588 

 
Képviselő-testülete döntése értelmében, a Gazdasági Ellátó 
Műszaki Szervezet pontos feladat meghatározás mellett 2013. 
január 1-től önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó 
intézményként működik. 
Az Önkormányzat a Vackor Művészeti Óvodát 2013. január 
1-től önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervként, mint fenntartó kívánja tovább 
működtetni. 
Tűzifa akcióban kíván az önkormányzat részt venni. Csépa 
önkormányzatát 4,1 millió forint támogatásban részesítik, 
236 erdei köbméter tüzelőanyag megvásárlására. Úgy néz ki, 
a szállítási költséget át kell vállalni. A szállítási és elosztási 
költség az önkormányzatot terheli. 10 pótkocsis kamion fát 
jelent. A testület úgy érzi, ezt ebben a gazdasági helyzetben 
fel kell vállalni. 

Sajnos a meghatározott áron nem lehet tűzifát beszerezni, a 
tárgyalások és a kutatómunka folyik, hol tudnánk olcsóbban 
fát venni, hogy a minisztériumi feltételeket teljesíteni tudjuk. 
A testület megalkotta rendeletét, mely az elosztás módját 
szabályozza. (A rendelet megtekinthető a polgármesteri 
hivatal hirdetőtábláján) 
Azok adjanak be jelentkezést, akiknél az alábbi feltételek 
együttesen fennállnak: 
1. akinek a fűtési rendszere alkalmas fatüzelésre 
2. lakásfenntartási támogatásban részesül 
3. lakóingatlanonként csak egy támogatás kérelem adható be 
A jelentkezés beadásának határideje írásban: 2013. 
január 4-e, péntek 12 óra. 
A tűzifa elszállításáról a kedvezményezettnek kell 
gondoskodni! 
Miután valamennyi igényt az önkormányzat biztosan nem tud

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 4 
kielégíteni, ezért a támogatás 
sorrendjéről a testület dönt és értesíti a 
lakost. 
A Körzeti Általános Iskola és Óvoda 
Intézményfenntartó tárulás 2013. 
december 31-gyel megszűnik. A csépai 
Általános Iskola és a tiszakürti 
általános iskola társulásban marad, és 
így fog állami intézményként 
beolvadni. 
CSÉPA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA 

A testület módosította kitüntetésekről 
szóló rendeletét. Régi „adósság” 
valósult meg: „Csépa Község 
Díszpolgára” cím annak a magyar vagy 
külföldi állampolgárnak 
adományozható, aki Csépa Község 
érdekében kifejtett kiemelkedő 
jelentőségű tevékenységével vagy 
egész életművével olyan általános 
elismerést szerzett, amely egyértelműen 
hozzájárult Csépa fejlődéséhez, értékei 
megóvásához, polgárai 
életkörülményeinek javulásához, a 
község jó hírnevének öregbítéséhez, 
továbbá példamutató emberi 
magatartása miatt egyébként személye 
vagy annak emléke köztiszteletben áll. 
A község szellemi, anyagi 
gyarapodásáért példaértékűen 
dolgozott, a közélet, a gazdaság, a 
tudományok, a sport, a kultúra és a 
művészetek, a gyógyítás, az oktatás-
nevelés területein maradandót alkotott. 
(2) A képviselő-testület 2013-2014-ben 
kettőt, utána évente egy díszpolgári 
kitüntető címet adományozhat. 
(3) A díszpolgári cím posztumusz is 
adományozható. Ez esetben az 
elismerés átvételére a legközelebbi 
hozzátartozó jogosult. 
(4) A díszpolgári cím elismeréséül a 
kitüntetett vagy hozzátartozója 
díszpolgári oklevelet és ezüstből 
készült emlékérmet vehet át. 
(5) A díszpolgári oklevél a község 
címerén kívül tartalmazza a kitüntetett 
személy nevét, az adományozás indokát 
és keltét, valamint a polgármester és a 
jegyző aláírását és pecsétjének 
lenyomatát. A díszpolgári oklevél 
bekereteztetve kerül átadásra. 
(6) Az emlékérem ezüstből készül és 
díszdobozban kerül átadásra. 
Felületének felső részén „CSÉPA”, 
közepén Csépa község címerének 
stilizált képe, alsó részén a kitüntetett 
személy neve és az adományozás éve 
szerepel. 
A kitüntetett személy 
a) meghívandó a község ünnepségeire 
vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire 

b) tanácskozási joggal vehet részt a 
Képviselő-testület ülésein, 
c) az Önkormányzat valamennyi 
rendezvényén díszvendég és lehetőség 
szerint ezeken megkülönböztetett hely 
illeti meg, 
d) jogosult a címet aláírásainál és egyéb 
kitüntetései között feltüntetni, 
e) halála esetén, az önkormányzat 
költségén sírhelyre jogosult a csépai 
köztemetőben. 
Csépa Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a helyi közélet 
szervezése, fejlesztése, az egyes ágazati 
területeken, az önkormányzat irányítása 
alatt álló intézményeinél, hivatali 
szervénél az adott évben, az átlagosnál 
magasabb színvonalon, 
eredményességgel, valamint egy-egy 
feladat végrehajtása során kifejtett 
kiemelkedő tevékenység, példaképül 
állítható elismerésére megalapítja a 
„Csépa Községért” emléklapot. 
A képviselő-testület a „Csépa 
Községért” emléklapot a közösségek 
szervezésében, fejlesztésében, a 
szociális-családügyi, kulturális-
művészeti, ifjúsági-sport, egészségügyi, 
közoktatási, közigazgatási területen az 
(1) bekezdésben leírt tevékenység, 
munkásság elismeréséül adományozza. 
A „Csépa Községért” emléklap 
adományozásának jogát a Képviselő-
testület gyakorolja. 
A képviselő-testület évente maximum 5 
emléklapot adományozhat. 
 Az emléklapon Csépa község címere 
látható, a lap alján “Csépa Községért 
Emléklap” olvasható, az arra érdemes 
személy nevének, az adományozás 
okának, az adományozás dátumának 
feltüntetésével együtt. Az 
adományozásról szóló emléklapot 
Csépa község polgármestere és 
jegyzője írja alá. 
Az emléklap odaítélése erkölcsi 
elismerés, amely a község tiszteletét és 
háláját fejezi ki a kitüntetett 
személynek, nem biztosít előjogokat és 
nem jár anyagi javadalmazással. 

Szolnokon köszöntötték a 
Kormányablakok ötszázezredik 

ügyfelét 
Szabó Erika Szolnokon köszöntötte a 
Kormányablakok ötszázezredik 
ügyfelét. Az Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium államtitkára 
Magyarország Alaptörvényének 
díszkiadását és egy oklevelet nyújtott át 
Árvai Gyula Lajosnak.  
Az ünnepséget követően Szabó Erika 
elmondta a járási hivatalok 
kialakításának fontos célja, hogy az 

állampolgárok egyszerűbben és 
gyorsabban intézhessék ügyeiket.  
Szakmai szempontok alapján, 
példaértékű egyeztetés után október 31-
éig országosan 2760 önkormányzattal 
állapodtak meg a kormánymegbízottak. 
A járások kialakításánál alapelv volt, 
hogy az emberek a lehető legkevesebb 
idő alatt el tudják intézni 
államigazgatási ügyeiket. Az 
állampolgárok az igazi változást jövő 
év végéig tapasztalják meg, amikor a 
mostani okmányirodák bázisán 
megnyílnak a kormányablakok. Az 
országban 300 helyen létre jövő a 
kormányablakok munkatársaihoz több 
mint 2000 ügyben fordulhatnak majd az 
ügyfelek. Jelenleg az állampolgárok, ha 
valamilyen államigazgatási ügyet el 
szeretnének intézni, akkor meg kell 
nézniük, hogy hol, milyen időpontban 
kereshetik fel az ügyfélszolgálatokat, 
ehhez milyen dokumentumokra van 
szükség.  Mindez sok időbe és 
fáradtságba kerül. Az egyablakos 
ügyintézés nemcsak megkönnyíti az 
ügyintézés, de így az állam közelebb is 
kerülhet az állampolgárokhoz. A 
területi közigazgatás átalakításával a 
kormány szeretné azt a bizalmat is 
visszaállítani az ügyfél és az állam 
között, ami az évek során elveszett. 
Szabó Erika elmondta még, hogy a 
területi közigazgatás hazai átalakítását 
nagy figyelemmel kísérik Európában. 
Több országban működik hasonló 
módon a közigazgatás, de sehol nem 
található a működéshez kapcsolódó 
olyan szerkezeti változás, mint 
Magyarországon.   
Dr. Kállai Mária megyei 
kormánymegbízott arról beszélt, hogy a 
kistelepülések is támogatják a területi 
közigazgatás átalakítást, a járási 
hivatalok felállítását. A 
megállapodások előkészítése során arra 
törekedett a megyei kormányhivatal, 
hogy a lehető legtöbb helyen lehetővé 
váljon az ügyintézés. Jász-Nagykun-
Szolnok megyében 2013. január 1-jétől 
9 járási hivatal jön létre, 15 településen 
kirendeltség, 19 településen állandó 
ügysegéd várja az ügyfeleket. A többi 
35 helyen pedig a polgármesteri 
hivatalokban a hét különböző napjain 
tartanak ügyfélfogadást a járási hivatal 
munkatársai.  Így, mind a 78 
településen biztosított lesz az 
ügyintézés valamilyen formája.  A 
megyében a tervek szerint jövőre 16 
kormányablak alakul. 
A kormányablakok ötszázezredik 
ügyfele Árvai Gyula Lajos európai 
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egészségügyi kártya kiváltása ügyében 
járt az integrált ügyfélszolgálaton. A 
szolnoki vállalkozó első alkalommal 
kereste fel a szolnoki kormányablakot, 
mint mondta, nagyon elégedett volt 
azzal a gyorsassággal, és szakszerű 

ügyintézéssel, amelyben része volt. 
Elmondta még, hogy szeretne 
ügyfélkaput is nyitni, amelyre a 
közlejövőben sort is kerít.   
A sajtótájékoztatót követően dr. Szabó 
Erika államtitkár megtekintette a leendő 

szolnoki járási hivatal épületeit, 
amelyet a város adott át a járási hivatal 
részére. A helyiségeket Szalay Ferenc 
polgármester mutatta be az 
államtitkárnak.

 
KÖZMUNKÁRÓL RÖVIDEN 

Az országból 22 települést ismert el a Pintér Sándor Belügyminiszter Úr a közmunkaprogram sikeres szervezéséért Fialka 
György Polgármester Úr a Belügyminisztérium Márványtermében átvehette az oklevelet, amellyel 2 millió forintot 
kapott az önkormányzat a közmunkaprogram folytatására. 
Pintér Sándor ugyancsak célként jelölte meg, hogy a jellemzően márciustól októberig végezhető mezőgazdasági munkák 
mellett olyan programokat dolgozzanak ki, amelyek lehetővé teszik, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők egész évben 
dolgozhassanak. 
A miniszter a mezőgazdasági, elsősorban a növénytermesztési programokat nevezte a legsikeresebbeknek. Hozzáfűzte: a 
zöldségekből, gyümölcsökből szociális támogatást is adtak iskoláknak, óvodáknak, idősek otthonának. 
Pintér Sándor a jövőre rendelkezésre álló több forrás mellett a továbbfejlődés fontosságát hangsúlyozta. Megjegyezte azt is, 
hogy gyűjtik a gyakorlati jó tapasztalatokat, ötleteket és lehetőségeket. Megismételte: a cél, hogy szociális szövetkezetek 
alakuljanak és azok önfenntartóak legyenek. 
Emlékeztetett arra, hogy a megújult közfoglalkoztatás célja az volt: az egészséges emberek ne segélyből, hanem munkából 
éljenek, s a gyerekeik tudják, hogy a megélhetésért dolgozni kell. 
 

VAGYONVÉDELEM
Manapság egyre több hír szól romló 
közbiztonságunkról, a növekvő bűnözésről. 
Ez adta az apropóját az alábbi interjúnak, 
melyet a 2011-ben Tiszaföldváron alakult 
és vagyonvédelemre szakosodott RSZT 
Security Kft. ügyvezetőjével, Rákosi 
Kornéllal készítettünk. 
Mivel foglalkozik elsősorban az RSZT 

Security Kft.? 
Cégünket az a felismerés hívta életre, hogy az emberek 
alapvető igénye és joga a biztonságos élet. Ezt napjainkban 
már csak jól szervezett, komoly vagyonvédelmi háttérrel 
lehet biztosítani. A betörések növekvő száma sokunkat 
félelemmel tölt el, féltjük családtagjainkat, pénzünket, 
vagyontárgyainkat. Társaságunk fő profilja a fegyveres 
vonuló szolgálatos ingatlan távfelügyelet lett, melynek 
segítségével nagyban fokozható az emberek biztonságérzete. 
Hogy működik az ingatlan távfelügyelet?  
Az ingatlan távfelügyelet nem más, mint egy épület, lakás, 
üzlet vagy iroda riasztó rendszerének és egy 
biztonságtechnikai központnak az összekötése. Így a 
központban értesülünk róla, ha egy ingatlant feltörtek, vagy 
jogosulatlanul behatoltak oda. Ekkor a helyszínre indul 
fegyveres járőrünk, míg a diszpécserünk felveszi a 
kapcsolatot az ingatlan tulajdonosával. Amennyiben téves 
riasztásról van szó, akkor a járőr visszatér a központba, éles 
riasztás esetén azonban mindent megtesz, hogy az elkövetőt a 
helyszínen visszatartsa és az ingatlant biztosítsa a tulajdonos, 
vagy a Rendőrség kiérkezéséig. Járőr kollégánknak 
maximum 15 perc alatt meg kell érkeznie a helyszínre. 
Hány főt foglalkoztatnak? Milyen képzettségűek ők? 
Jelen pillanatban hét fő látja el a folyamatos 24 órás 
diszpécser és járőr szolgálatot. Ezt a létszámot szeretnénk a 
bekötések számának emelkedésével arányosan növelni. Az év 
minden napjának minden percében tudjuk biztosítani az 
ingatlanok védelmét profi biztonsági képzettségű és 
fegyvervizsgával rendelkező kollégáink segítségével, hiszen 
a szolgálat ellátásán kívül nincs egyéb feladatuk.  

Milyen típusú ingatlanokat védenek? Hogy működhet ezekből 
az átjelzés? 
Gyakorlatilag bármilyen ingatlant tudunk védeni, lakásokat, 
nyaralókat, üzlethelyiségeket, Önkormányzati épületeket és 
telephelyeket is. A tulajdonossal történő egyeztetést követően 
a riasztási jelet tudjuk fogadni vezetékes telefon, hamarosan 
GSM, de akár GPRS rendszerről is. 
A távfelügyeleten kívül milyen szolgáltatásokat biztosítanak 
még? 
Foglalkozunk kamera- és riasztórendszerek telepítésével, 
fegyveres értékszállítással, személyi védelemmel, 
rendezvénybiztosítással és telephelyőrzéssel is. Kiemelten 
fontosnak tartom a pánik riasztók üzemeltetését, melynek 
segítségével egyedül élő idős emberek kérhetnek orvosi, vagy 
vagyonvédelmi beavatkozást.  
Az Önök cége miben más egy hasonló profilú céghez képest? 
Miben tud többet nyújtani? 
Működési területünkön hiánypótló szerepet töltünk be. Több 
társaság is vállal távfelügyeletet, de 24 órás vonuló 
szolgálattal csak az RSZT Security Kft. tudja teljeskörűen 
ellátni az ingatlanok védelmét. Nagy előnyünk, hogy helyi 
cégként helyi munkavállalókat foglalkoztatva közel tudunk 
kerülni az emberekhez, ezáltal még jobban ki tudjuk szolgálni 
az igényeket. 
Melyik településeken tudják ellátni a fentebb említett 
szolgáltatásokat? 
Vonulással egybekötött szolgáltatási területünkön a Tiszazug, 
Cibakháza, Cserkeszőlő, Kengyel, Kungyalu, 
Kunszentmárton, Martfű, Mesterszállás, Mezőhék, Nagyrév, 
Rákócziújfalu, Tiszaföldvár, Tiszainoka és Tiszakürt 
ingatlanjait tudjuk védeni, de vonulás nélküli távfelügyeletet 
az ország bármely pontján tudunk vállalni.  
Hol lehet Önöket megtalálni, hogy lehet részletesebben 
érdeklődni a szolgáltatásokról? 
Személyesen megtalálnak minket Tiszaföldváron a Kossuth 
Lajos út 179. szám alatt, telefonon elérhetőek vagyunk a 
70/775-1334 telefonszámon. De ellátogathatnak 
weboldalunkra is (www.rsztsecurity.hu)
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ISKOLAI HÍREK 
Karácsonyi beszéd 

Kedves Vendégeink, Gyerekek! 
Kívánom, hogy legyen mindenkinek olyan boldog ünnepe a 
karácsony, amely nem reked meg az ünneplés külsőségeiben, 
hanem lélekben is megtisztít és erőt ad a "továbbiakhoz". 
A karácsonynak van egy különleges varázsa. Sokak számára 
a legszebb, a legérzelmibb, legalábbis a gyermeki lelket a 
legmélyebben megható ünnep. Felnőttekként is, ha meglátjuk 
a betlehemi csillag ragyogását, akkor meglehet, hogy 
karácsony idejére elfeledjük kötelékeink kínzó szorítását és a 
szegényes jézusi bölcső fényében mindennapi szükségeink, -
nélkülözéseink megszépülnek – és talán még erősebbé 
tesznek. 
A mai napra ünneplőbe öltöztetett lelkünk számára ez a 
hangulat adott; árnyalni egy olyan Ady-versszak 
felidézésével próbálom meg, ami gyermek és felnőtt korom 
egyik legkedvesebb verse. "Harang csendül,/ Ének zendül,/ 
Messze zsong a hálaének,/ Az én kedves kis falumban/ 
Karácsonykor/ Magába száll minden lélek." (Karácsony, I. 
versszak) 
 Sokszor van, hogy az ember a hétköznapok sürgés-
forgásában egyik napról a másikra döbben rá, hogy holnap 
egy ünnepnap lesz. Hirtelen próbál vele valamit kezdeni, 
szeretné ünnepélyesebbé tenni a szívét, gondolatait, 
környezetét, vagy a családját, és arra jön rá, hogy nem is 
tudja, hogy mivel lehetne az ünnepnapot ünneppé tenni. 
De valójában a gyerekeknek az az ünnep, hogy nagy, gazdag 
ajándékot kapnak, roskadásig teli asztalt? 
Általában az ajándékról úgy gondolkodunk, hogy az csak az 
lehet, amit meg tudunk érinteni, amit látunk, amit kézbe 
vehetünk. Az ajándékról úgy gondoljuk, hogy az csak  
szalaggal átkötött, szépen becsomagolt dobozolt meglepetés 
lehet, amit csak akkor ismerünk meg hogy mi is 
tulajdonképpen, ha kinyitjuk a dobozt, ha kibogozzuk az 
átkötő színes szalagot, kicsomagoljuk a színes papírossal 
díszített dobozból és kézbe vesszük, majd utána 
meghatódunk és örvendnek, hogy szeretteink épp a 

legrejtettebb gondolatinkat találták ki. Az ajándékról 
általában így gondolkozunk. Biztosan erre vágynak a 
gyermekeink?  Úgy, hogy nincs meg a várakozás, reménység, 
a szeretet. Az ünnepet az a várakozó felkészülés teszi 
meleggé, meghitté, amire, ha nincs időnk, hiányzik, nem lesz 
ünnep az ünnep. Sokszor a közös készülés, az apróbb 
ajándékok, az, hogy ezek készítése közben egymásra tudunk 
gondolni – adják az ünnep meghittségét. Hogy el tudjuk 
mondani egymásnak a reményteljes gondolatainkat, őszinte 
jó kívánságainkat, hogy mit szeretünk a másikban, hogy mi 
esik jól abban, ahogy átölel, ahogy igent mond, ahogy 
szeretettel közeledik hozzánk – legyen ez házastársunk vagy 
gyermekünk. Ennek csak kiegészítője a terített asztal, s a szép 
díszek. Ez az, amire manapság már nagyon kevés időt 
fordítunk, hogy megmondjuk egy családi összejövetelen, 
hogy mennyire szeretjük, hogy a másik ott van mellettünk, 
hogy mennyire jól esik nekünk, ha a másik gondol ránk, ha 
meghallgat, vagy hogy számít rám, vagy én számíthatok őrá. 
Nincs mit ünnepelni, ha az ember nem tud jót mondani a 
másiknak. A jót kimondani – más szóval: áldani. Az áldás: a 
jó kimondása, szó szerint ezt jelenti: „jót mondani”! A szülők 
szerepe: elkezdeni a jó kimondását. A gyerekek követni 
fogják. Valakinek el kell kezdeni! A karácsony este erre egy 
különlegesen meghitt alkalmat ad. 
Ha ezt megtesszük az ünnepen, esetleg a hétköznapjainkban 
is gyakorlattá válik, egy munkába rohanás, vagy iskolába 
száguldás előtti pillanatban, vagy egy nehéz feladat előtt, 
akkor megváltozik a kapcsolatunk egymással, a 
gyerekeinkkel, és egyre inkább a szeretet, az összetartozás, a 
békesség fogja átjárni a családunkat, és valósággá válnak a 
költő szavai 
/Nem volna más vallás,/Nem volna csak ennyi:/Imádni az 
Istent/És egymást szeretni/Karácsonyi rege/ Ha valóra 
válna,/Igazi boldogság/Szállna a világra. 

Mészáros Mária 
igazgató 

 
A Petőfi Sándor Általános Iskolában 
november és december hónapban a 
következő programokra, eseményekre 
került sor: 
- November 23-án tartottuk a 
Művelődési Házban az erre a tanévre 
tervezett I. Műsoros Estünket. Az 5. és 
a 7. osztály egy-egy jelenettel készült, a 
3. és 4. osztály közösen adott elő egy 
színdarabot. Felléptek még a SILVER 
tánciskola növendékei, akik angol 
keringőt mutattak be. Cseh András 
tanár úr kíséretével néhány gitáros 
tanuló és az énekkar is szerepelt. Az est 
utolsó produkciója a szeptemberben 
indult zumba szakkör tagjainak 
fellépése volt, akik a meglepetésvendég 
Fivérek zenekar egyik dalára táncoltak. 
A Fivérek még énekeltek néhány 
számot, amitől az est hangulata a 
tetőfokára hágott. A gyerekeket 
felkészítő pedagógusoknak, a fellépő 
tanulóknak, valamint a fergeteges est 

színvonalas lebonyolításában 
segítőknek ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani.  
- December 6-án megérkezett az 
iskolába is a Télapó. A nagycsoportos 
óvodások elfogadták meghívásunkat és 
ők is részt vettek az ünnepségen, 
melyet a tornateremben tartottunk. Az 
osztályok dalokkal, versekkel, kis 
mesejelenetekkel kedveskedtek a 
Mikulásnak és egymásnak. A jó 
hangulatú programunk a csomagok 
kiosztásával zárult. Köszönjük Türke 
Csabának és üzlete dolgozóinak a 
segítséget és az aktív közreműködést! 
- Az idei Családi Napot december 19-
én délutánra szerveztük a kedves szülők 
bevonásával. Ilyenkor tanulóink és 
pedagógusaink a szülőkkel együtt 
különböző kreatív alkotásokat 
készítenek a közelgő ünnepekre.  A jól 
sikerült rendezvényen mindenki 
megtalálhatta az elképzeléseinek és 

képességeinek legmegfelelőbb 
tevékenységet. Így igazán szép dísz- és 
használati tárgyak születtek, melyeket a 
karácsonyi ajándékozásnál is 
felhasználhatnak készítőik. 
- A téli szünet előtti utolsó napon, 
december 21-én tartottuk szintén a 
Művelődési Házban az iskolai 
karácsonyi műsort. Az első osztályosok 
izgatottan készültek erre a napra, hiszen 
most ők szerepeltek. A műsort Pintér 
Lászlóné osztályfőnök tanította be a 
gyerekeknek. A jól sikerült előadáson 
iskolánk pedagógusain és tanulóin kívül 
részt vettek meghívott vendégeink is. 
Ebben a tanévben erre az alkalomra 
terveztük azon tanulóink 
megajándékozását, akik az első 
félévben magatartásukkal, tanulmányi 
eredményükkel, közösségi 
munkájukkal példát mutattak társaik 
számára. A következő tanulókat leptük 
meg ajándékokkal: 1. osztály: Demeter 
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Dorina, Gyertyános Hanna, Kanalas 
Roland, Sárközi Adél. 2. osztály: 
Halmai Gréta, Őze Anasztázia, Túri 
Márk. 3. osztály: Mészáros Borbála, 
Palotai Tamás, Szíjártó Hajnalka. 4. 
osztály: Oberna Dominik, Pintér 
Martin. 5. osztály: Csajbók Gergő, 
Rostás Lajos, Szvoboda Máté. 6. 
osztály: Balogh Nóra, Galvácsi Csaba, 
Horpácsi Boglárka, Oberna Zsolt. 7. 

osztály: Gyertyános Noémi, Cseh Nóra. 
8. osztály: Halmai Zsolt, Jordán Tünde. 
Nevelőtestületünk célja, hogy a többi 
tanuló számára is motiváló legyen ez a 
jutalmazás és tanév végéig sokan 
elhatározzák, hogy pozitív irányban 
változtatnak magatartásukon, 
tanulmányi eredményeiken. 
Szeretnénk megköszönni mindenki 
munkáját, segítségét, felajánlását,  aki 

arra törekedett, hogy iskolánkban jó 
hangulatban, szervezetten, 
nyugalomban teljen el az első félév. 
A Csépai Napló minden kedves 
olvasójának békés, boldog, 
szeretetteljes ünnepeket kívánnak a 
Petőfi Sándor Általános Iskola 
pedagógusai, dolgozói és diákjai! 

Otrosinka Ferencné 
tagintézmény-vezető

 
SAKK HÍREK 

Szent Márton Kupa Sakkverseny (Kunszentmárton, 2012. 
november 18.) 
Eredményeink. Kezdők: 1. hely Sárközi Soma, 2. hely 
Oberna Kristóf, 3. hely Túri Márk. Haladók: 1. Laczkó 
Sándor, 2. Oberna Dominik, 4. Tóth Martin. Serdülők: 1. 
Multyán Bernadett, 2. Cseh Nóra, 3. Borsos Norbert. Ifjúsági: 
1. Cseh József, 2. Berényi Róbert, 3. Szepesi Sándor. Felnőtt: 
4. Lantos László, 5. Zarnócz Sándor. 
Három Gúnár Sakkverseny (Kecskemét, 2012. november 24.) 
3. hely: Multyán Bernadett, 4. hely: Cseh Nóra. 
Középmezőnyben végeztek: Sárközi Soma, Laczkó Sándor és 
Tóth Martin. 
Tiszazugi Fiatalok és Felnőttek 6. Egyéni Sakkbajnoksága 
(Csépa, 2012. december 1. 
A versenyt a Kistérségi Társulás és a Csépai SE 
támogatásával az iskola rendezte meg. 6 korcsoportban a jó 

hangulatú versenyen nagy küzdelmek folytak az értékes 
díjakért. 1. hely: Halmai Gréta, Oberna Kristóf, Sárközi 
Soma, Cseh Nóra, Szepesi Nikolett, Marsinszky Beáta, 
Marsinszky Zoltán, Doszka Boglárka, Kiss Edina, Cseh 
József. 2. hely: Laczkó Sándor, Papp Levente, Oberna 
Dominik, Pillár Richárd, Multyán Bernadett, Gyóllai 
Nikolett, Palotai Anna, Molnár Nikolett, Cseh András, 
Berényi Róbert. 3. hely: Sárközi Adél, Papp János, Papp 
Dániel, Tóth Martin, Zarnócz Sándor. 
Mikulás Napi Sakkverseny (Martfű, 2012. december 8.) 
3. hely: Multyán Bernadett, Cseh Nóra, Marsinszky Beáta és 
Duszka Boglárka. 5. hely: Palotai Anna. 

Csetényi Mihály 
ny. tanár 

 
OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 

A csépai általános iskola 1987-ben 
végzett tanulói 2012. november 17-én 
osztálytalálkozót tartottak. Az 
osztályfőnöki óra 15 órakor kezdődött 
az általános iskolában Csetényi 
Mihályné osztályfőnök vezényletével. 
A 27 végzett diák közül csak 11-en 
voltunk jelen, 3-mal kevesebben, mint 
5 évvel korábban.  Szomorúan 
konstatáltam, hogy többen nem jelentek 
meg azok közül, akiket a 20 éves 
évfordulón láthattunk, az viszont nagy 
örömmel töltött el, hogy sok „új” arcot 
is láthattam. Voltak, 
akik ígéretük 
ellenére nem jöttek 
el… Az 
osztályfőnöki óra 
megnyitó mozzanata 
volt, hogy egyperces 
csendben 
emlékeztünk Balogh 
László 
osztálytársunkra, 
Danyiné Mátyus 
Mária alsós 
osztályfőnökre, 
Dósa László, Kocsis 
Lajos, Varga János 
tanárainkra, és végül 
de nem utolsó 

sorban Tódorné Marika nénire. Az 
„élménybeszámoló”, annak ellenére, 
hogy kis létszámban voltunk jelen, több 
mint kétórásra nyúlt, hiszen volt, aki az 
elmúlt 25 év eseményeiről, 
történéseiről számolt be. 
Megelégedéssel nyugtáztam, hogy 
mindnyájan dolgozunk - van hol -, és 
többé-kevésbé elboldogulunk, ebben az 
egyre nehezedő világban. Az 
osztályfőnöki óra után 18 órakor az 
önkormányzati konyhán bankettet 
rendeztünk. A konyhán két fő 

csatlakozott hozzánk, ők az iskolába 
nem tudtak eljönni, de mindenképp rész 
akartak venni a találkozón, még ha kis 
időre is. Vacsora után egyenként 
részletes eszmecserét folytattunk 
Amálka nénivel, hangulatos zenei 
aláfestés kíséretében.  Nagyon jó volt 
újra látni egykori osztálytársaimat, hisz 
még ha ezen a településen élünk és 
dolgozunk is, a rohanó mindennapok 
közepette elvétve találkozunk, futunk 
össze. Ne hagyjuk, hogy az idő múlása 
feleméssze emlékeinket…  

Az osztály névsora: +Balogh 
László, Bertus Tamás, Bódi 
Ildikó, Bódi Zsolt, Gazsi Erika, 
Jakab Jolán, Káré Ildikó, 
Kolompár Gizella, Kupeczki 
Zoltán, Lakatos Ágnes, 
Lakatos Mónika, Lukács 
András, Mészáros Mária, Nagy 
László, Oberna László, Parádi 
Pál, Sajó Márta, Sánta József, 
Szántó Ildikó, Szász Zsolt, 
Szelei Ferenc, Szvoboda 
Zoltán, Váradi Aranka, Velő 
Erika, Vígh Krisztina, Vincze 
Zsolt, Zarnócz Klára. 

Lejegyezte: Matyi Ferencné 
Lakatos Mónika
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ÓVODAI HÍREK 
Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit 
másokért, ha még oly apróságot is — valamit, amiért 
fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy 
megtehetted.” (Albert Schweitzer) 
Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy 
pillanatra megállunk a rohanó világban és számvetést 
készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat 
és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy 
ebből meríthessünk erőt az elkövetkező újévre is. Az 
óvodában ünnepi hangulatban teltek napjaink, már az elmúlt 
hetekben. Egy kiválóan sikerült egészségnevelési hét után, 
már a Mikulás eljöttét vártuk, aki a gyermekek legnagyobb 
örömére meg is érkezett. A kicsik most sírósabbak voltak. A 
nagyobbak azt fürkészték ki lehet a palást mögött. 
Szerencsére nem tört meg a varázs. Az iskolások humoros, 
kedves játéka repített minket meseországba. Melyért 
köszönetet mondunk Deák Mónika és Papp Ágnes 

tanítónőknek. Hálásak vagyunk Türke Csabának és 
feleségének, akik segítették a mikulás napi programot. Alig, 
hogy letette a puttonyát a Télapó, már az adventi készülődés 
járta át a házat. Nyíltnapjainkon szeretettel vártuk a szülőket, 
akik szép számmal meg is tisztelték a csoportokat. Új 
hagyományt teremtve óvodánkban, minden hétfőn 
meggyújtunk közösen egy gyertyát az adventi koszorún. 
Szívet melengető, megható érzés, amikor valamennyi kicsiny 
gyermek őszintén, tiszta szívvel, egymáskezét fogva énekli a 
gyertya énekét: Ég a gyertya, ég, el ne aludjék. Szíveinkből 
a szeretet ki ne aludjék! Ég a gyertya, ég fusson a sötét. 
Szívünkből a rosszaság is kikanyarodjék! Ég a gyertya ég, 
nő a fényesség, sötét földhöz a fényes ég egyre közelébb. 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok az óvoda dolgozói nevében 
is szeretettel teli, békés boldog karácsonyi ünnepeket! 

Havrilla Sándorné 
tagintézmény-vezető

 

ÓVODAI ALAPÍTVÁNYI HÍREK 
Idén nyáron a „régi” Csépai Tánccsoport néhány volt 
tagjának felajánlásából Alapítványunk vagyona 62.185 Ft 
pénzösszeggel gyarapodott. Szeretnénk ezúton is meg 
köszönni Gortva Zoltánnak és társainak, hogy ránk 
gondoltak. Adományukból a gyermekek részére, új táncos 
ruhát varratunk. Másik adományozónk Dr. Szabó Iván 
ügyvéd úr, aki szintén szívén viseli a Csépai óvodás 
gyermekek életét. Év elején tisztasági felszereléseket 
(szalvétát, fogkrémet, fogkefét, szappant, kéztörlőt, papír 
zsebkendőt) hozott a gyermekeknek majd 70.000 Ft-ot 
adományozott Alapítványunknak. Ezt a pénzösszeget 28 db 
bábszínházbérlet vásárlásra kaptuk, amellyel a gyermekek 4 
alkalommal, a kecskeméti Ciróka bábszínház Meseelőadásán 
vehetnek részt. Az első előadáson már voltunk „Agyagból 
gyúrt mesék” című mesét láthatták a nagycsoportosok. 
Nagyon élvezték és rengeteg új élménnyel, gazdagodtak. A 
következő előadás december 13-án lesz, amire lázasan 
készülődünk már. 
2010-ben az adó 1% -ból nagyon szép összeg érkezett 
számlánkra 136.785 Ft, amelyet beépített szekrény 
készíttetésére és a Babaházhoz gumitégla vásárlására 

használtuk fel. Tavaly ez az összeg 105.300 Ft volt. Tervünk 
hogy Alapítványunk ezt az összeget udvari játék 
gazdagítására fordítja. Óriás trambulint vásárolunk, amelyet a 
tavasszal már birtokba vehetnek a gyermekek. Nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeknek változatos 
mozgáslehetőséget biztosítsunk az udvari játék során is. Az 
idén az 1% -ból befolyt összeg 36.618 Ft-ra csökkent. 
Köszönjük azoknak akik, Alapítványunknak ajánlotta fel az 
adó 1 %-át. 
Ezúton kérem a tisztelt lakosságot, hogy az adó 1% -a 
felajánlásakor gondoljon az óvodás gyermekekre, hiszen 
mindig arra törekszünk, hogy gyermekeiknek minél jobb, 
élmény gazdag óvodai életet biztosítsunk. 

Név: Alapítvány a Csépai Óvodásokért 
Székhely: 5475 Csépa, Béke út 133/e 

Adószám: 18837160-1-16 
Alapítványunk nevében kívánok mindenkinek Békés, Boldog 
Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új 
Esztendőt! 

Bozsik Ibolya 
Kuratórium elnök

 
A következő cikkben szülőfalujához ragaszkodó elszármazott mutatkozik be. A leírásban érzékelhető, hogy minden korban, 
társadalomban akadnak nehézségek, melyek leküzdése próbatétel elé állítja az embereket. Akaraterővel, kitartással azonban 
ki-ki elérheti célját, s elégedett, sikeres emberként élhet. A későbbiekben is szeretnénk minél több munkáját tisztességgel, 
becsülettel végző embereket bemutatni. Várjuk jelentkezésüket!  Csetényi Mihályné 

KEDVES CSÉPAI LAKÓK, TISZTELT OLVASÓ! 
Miközben készülnek a közelgő 
ünnepekre, engedjék meg, hogy 
megosszam Önökkel - mint a falu 
szülöttje, Maródi Mihály – nagy 
örömömet. November 16-án 
munkahelyemen a Szegedi 
Tudományegyetemen a XIX. Szent-
Györgyi napok központi ünnepségén 
átvettem a Klinikai Központ elnöki 
dicséretét. 

A dicséretet azok a személyek 
kaphatják, akik az egészségügyi ellátás, 
igazgatás, gazdasági-műszaki-ügyviteli 
munkában kivételesen magas 
színvonalú munkát végeznek, illetve 
példaértékű eredményeket értek el.  A 
dicséretben évente maximum 7 fő 
részesülhet.  
Nem dicsekvésként teszem ezt, hanem 
köszönetből, tiszteletből. Köszönettel 
és tisztelettel tartozom szüleimnek – 
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akik már nem élnek -, azért a becsületes 
munkára nevelésért, amit Tőlük 
kaptam. Az általános iskolai 
tanítóimnak, tanáraimnak, akik 
segítettek az élethez szükséges alapok 
elsajátításában. Köszönet jár a 
családomnak: feleségemnek, 
gyerekeimnek, akik mindig támogattak 
és segítettek a gondok, problémák 
megoldásában. 
Egy életutat nem lehet pár mondatban 
összesűríteni, azért megpróbálom 
röviden leírni. 
1950. június 30-án születtem Csépán. 
Édesapám Maródi Mihály, édesanyám 
Szombathelyi Mária Éva, akik 
földműveléssel foglalkoztak. Hárman 
voltunk testvérek, nővéremmel és 
húgommal. A húgom még 
csecsemőkorában meghalt, így a 
nővéremmel a Béke út 162. szám alatti 
házban éltünk, nőttünk fel, ahová ma is 
szívesen járok haza. 
Nehéz, küzdelmes évek voltak az 
ötvenes évek, ahogy elmesélték 
szüleink, amit már felfogtunk mi is 
gyerekként. Sújtotta a falusi 
parasztságot a beadási időszak, amikor 
alig maradt betakarítás után az ún. 
fejadag. Vinni kellett a tojást, a 
disznózsírt. A családok az akkor honos 
mangalica malacot vágták, mert annak 
lett több zsírja és maradt egy kicsi a 
családnak. Folyamatosak voltak az ún. 
fekete vágások utáni büntetések.  
A földművelés mellett szőlőművelést és 
állattenyésztést is folytatott a család. 
Azután jöttek az újabb nehézségek: 
1959-ben a tagosítás, megalakultak a 
Termelőszövetkezetek. Ősszel 
megtörtént a termények elvetése, 
tavasszal minden a közösbe került, 
nyáron már nem mi arattunk. A 
közösbe kerültek a lovak, a szekér, a 
földművelő eszközök. Ezután a Tsz-ben 
dolgozott a falu apraja-nagyja. Nyáron 
mi – gyerekek - is mentünk hajnalban a 
nővéremmel borsót szedni, utána 

gyümölcsszedéssel folytattuk. A nyári 
szünidők szinte mindig így teltek. 
Az általános iskola befejezése után a 
kunszentmártoni gimnáziumba 
folytattam tanulmányaimat. 1968-ban 
sikeresen leérettségiztem. Az érettségi 
után szakmát tanultam Jászberényben, 
hogy minél hamarabb keresethez 
jussak. Hűtőgépszerelő szakmát 
sajátítottam el, és a végzés után rögtön 
el is helyezkedtem Szolnokon a Megyei 
Tanács Vasipari Vállalat Szolgáltató 
egységénél. Visszakerültem később a 
Kunszentmártonba kihelyezett 
egységhez, ahol a hűtőgépek mellett 
télen sok olajkályhát javítottam meg az 
egész járásban. 
1971 februárjában bevonultam 
katonának és 1973 márciusában 
szereltem le tartalékos tisztként. A 
leszerelés után munka mellett 
folytattam tanulmányaimat levelező 
tagozaton, Miskolcon. Felsőfokú 
technikusi oklevelet kaptam, mint hűtő- 
és klimaberendezéseket gyártó 
üzemeltető szaktechnikus.  
1976. május 1-jén nősültem meg, 
feleségem – Dudás Ágnes Etelka - 
kiskőrösi születésű, dietetikus 
végzettségű. Házasságkötésünk után 
Szegedre kerültünk. Először albérletben 
laktunk, majd később tudtunk csak saját 
lakáshoz jutni. Feleségem a városi 
kórházban helyezkedett el, én pedig a 
GELKA Ipari Szövetkezetben. 
Két gyermekünk született: 1977. április 
20-án Gábor, majd 1984. február 22-én 
Ágnes. 
Később kapcsolatba kerültem én is az 
egészségüggyel. 1981-1988 között a 
Röntgen és Kórháztechnikai Vállalatnál 
dolgoztam. Ez egy budapesti székhelyű 
vállalat volt, így akkor sok épülő 
kórház klímaberendezésének 
beüzemelésében részt vettem (délpesti, 
kistarcsai, kecskeméti megyei kórház, 
stb.).  

1985-ben elkezdődött a 410 ágyas 
Klinikai tömb építése és 1989-ben 
került sor a műszaki átadásra. 
Ekkor kerültem az Újklinikára, mint 
épületgépész, hűtő-klíma technikus. 
Egy üzemeltetési csoport alakult 12 
fővel, az irányításommal. Itt kezdődött 
igazán az a munka, amiért most az 
elismerést átvettem. Az épületben 5 
önálló klinika kapott helyet. 
Az üzembe helyezés időszakában 
sokszor éjjel is bent kellett 
tartózkodnom. A teljes műszaki 
felügyelet, üzemeltetés ellátása - fűtés-
hűtés, vízellátás, áram, orvosi gáz, 
orvosi műszerek – volt a feladatunk.  
Most, miután nyugdíjba vonultam 
továbbra is dolgozom. Újabb 
kihívásként a most épülő 265 ágyas 
Sebészeti Klinika építésénél szakmai 
tanácsadóként ténykedem. A két épület 
összeépül. A Dél-Alföld Sürgősségi 
Betegellátó Központja, valamint az 
Intenzív Osztály is itt kap helyet. 
Szent-Györgyi Albert egyik 
feljegyzésében írta: „Adjon az Úr erőt 
ahhoz, hogy tudásomat az 
embertársaim javára tudjam fordítani”. 
Én most hálát adok az Úrnak, hogy 
segített munkám elvégzésében. Örülök, 
hogy segíthetek az épületbe került 
beteg embereknek, hogy az itt 
tartózkodásuk alatt komfortosabb 
elhelyezésben részesüljenek és 
hozzásegíthessem Őket a 
gyógyulásukhoz. 
Az átadó ünnepségen minden évben a 
fiatalok példát láthatnak, erőt 
meríthetnek, megerősíthetik hitükben, 
hogy igenis érdemes - nap mint nap - 
megbirkóznunk a feladatokkal, mert 
van jövője hazánknak, nemzetünknek. 
Ezért ragadtam tollat és vetettem e 
néhány gondolatot papírra. Nehéz, de 
érdemes becsületesen dolgozni, ha egy 
kis községből is indul az ember.  
Boldog Karácsonyt és sikerekben 
gazdag Új évet kívánok! 

Maródi Mihály
 
 

TISZTELT INTÉZMÉNYVEZETŐ, CIVILSZERVEZET VEZETŐ, TISZTELT LAKOSSÁG! 
Örömmel tájékoztatjuk, hogy Csetényi Mihályné nyugalmazott tanárnőnek, jeles honismereti szakembernek a 
közeljövőben könyvkiadványa jelenik meg. Témája: községtörténet, egyház, apácák, oktatás 1945-ig. 
Amennyiben szerény összeggel, vagy előfizetőként szeretne hozzájárulni az igen magas nyomdai költségekhez, 
nagy tisztelettel megköszönjük támogatását. Egy darab könyv várható ára 2.500,- Ft lesz. Előfizetéseiket, 
felajánlásaikat átutalással, illetve a helyi takarékszövetkezetben készpénzbefizetéssel megtehetik az 
Alapítvány Csépa Községért bankszámlaszámára. 
69800023-15200691.  

Fialka György polgármester 
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EGYHÁZI HÍREK 
Karácsonyi idő miserendje, programjai a csépai 
plébánia körzetben. 
2012. dec. 24. hétfő, 1500: csépai templomban: a 
családok és kisgyermekek karácsonyt megnyitó 
ünnepsége. 2000 szelevényi templomban: a 
családok és kisgyermekek karácsonyt megnyitó 
ünnepsége. 2100 szelevényi templomban: 
karácsony éjjeli szentmise. 
2012. dec. 25. kedd, 0000 csépai templomban: éjféli 
szentmise. 900 csépai templomban: ünnepi 
szentmise (Parancsolt ünnep!) 1100 szelevényi 
templomban: ünnepi szentmise (Parancsolt ünnep!) 
2012. dec. 26. szerda, 900 csépai templomban: 
szentmise (Tanácsolt ünnep!) 1100 tiszasasi 
kápolnában: ünnepi szentmise (Parancsolt ünnep!) 

1500 tiszaugi kápolnában: ünnepi szentmise 
(Parancsolt ünnep!) 
2012. dec. 31. hétfő, 1400 tiszasasi kápolnában: 
Mária Istenanyasága (Parancsolt ünnep!) 
szentmise. 1600 szelevényi templomban: év végi 
hálaadó szentmise, 1800 csépai templomban: év 
végi hálaadó szentmise. 
2013. jan. 1. kedd, 900 csépai templomban: Mária 
Istenanyasága (Parancsolt ünnep!) szentmise. 1100 
szelevényi templomban: Mária Istenanyasága 
(Parancsolt ünnep!) szentmise. 1500 tiszaugi 
kápolnában: M ária Istenanyasága (Parancsolt 
ünnep! szentmise. 

Reusz József 
plébános

 
A TISZAZUGI LEADER HELYI AKCIÓCSOPORT  

ÉVVÉGI TÁJÉKOZTATÁSA 

Rövid tájékoztatás a benyújtott 
támogatási kérelmekről: 
A Tiszazugi Leader Egyesülethez 
az EMVA mikrovállalkozások 
létrehozására és fejlesztése jogcímre 
5db pályázat érkezett be, melyből 3 

pályázat sikeren támogatásban 
részesült. 
A Turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez nyújtandó 
támogatásokra is szintén 5 db 
támogatási kérelem érkezett be, 
ezen kérelmek támogatói 
határozattal való lezárása jelenleg 
folyamatban van. 
2012. november 30.-i beadási 
határidőre Falumegújítás és 
fejlesztés jogcímre 11db, és a 
Vidéki örökség megőrzése jogcímre 
1 db kérelem érkezett be.  A 
benyújtott támogatási kérelmek 
érkeztetése, iktatása és rögzítése 
már befejeződött, jelenleg a kérelem 
alapjogosultság vizsgálatai folynak. 

A Tiszazugi LEADER 2012. évben 
egy kemény, nagyon sok munkával, 
átalakítással teli évet tudhat maga 
mögött.  
Szeretném megköszönni a 
Tiszazugi LEADER Egyesület 
munkaszervezetének dolgozóinak 
az egész éves megfeszített 
munkatempót, az alázatos munkát 
és a messzemenőkig 
ügyfélközpontú magatartást. 
Kívánok Mindenkinek Kellemes 
Ünnepeket és Boldog Békés Új 
Esztendőt! 

Nagyistókné Kecskés Marietta 
Tiszazugi LEADER Egyesület  

Munkaszervezet vezető

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Házasságkötés: 

 
Sánta Béla és Sávai Mária 
 

Születés:- 
 

Halálozás: 
 
Kassai Kálmán (élt 83 évet) 
Szabó Jánosné szül. Túri Viktória (élt 79 évet) 
Horváth Jánosné szül. Szegvári Irén Mária (élt 79 évet) 
Sáros Jánosné szül. Cseh Rozália (élt 92 évet) 
Hajdú Mihályné szül. Nagy Mária (élt 89 évet) 
Polyák Lászlóné szül. Káré Erzsébet (élt 57 évet) 
 

KEDVES CSÉPAI 
LAKOSOK! 

Az iskolában már több évre 
visszamenőleg szervezünk december 
31-én délelőtt szilveszteri röplabda 
mérkőzést. 2012-ben is várjuk 
minden vállalkozó kedvű baráti 
társaság, csoport jelentkezését, aki 
részt kíván venni az év utolsó napján 
ezen a megmérettetésen. A jelentkező 
csapatoknak legalább 6 főből kell 
állnia. Jelentkezni lehet a 06-30/621-
7504-es telefonszámon. 
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RECEPTEK 
 
A Csépai Napló hasábjain is megköszönjük az 
Önkormányzati konyha Dolgozóinak munkáját. 
Önkormányzati rendezvényeken, ünnepeken, 
családi rendezvényeken, osztálytalálkozókon 
munkaidejükön túl is helyt álltak és messze-messze 
vitték hírét a csépai konyha pogácsájának, az ételek 
jól harmonizáló ízének. Most Maródiné Erdősi 
Katalin önkormányzati konyha vezető és Lantos 
Krisztina szakácsnő receptjeivel kedveskedünk a 
karácsonyi ünnepekre. 
 

100 éves sütemény 
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 12 dkg porcukor, pici só, 
1 cs sütőpor, 12 dkg főtt burgonya, 1 tojás 
Töltelékhez: 4 szem alma, 15 darált dió, mák, 20 
dkg cukor, kis fahéj 
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, könnyű állagú 
tészta lesz belőle, kettéválasztjuk. A tölteléket 
összedolgozzuk, a két tésztalap közé halmozzuk. 
A sütemény tetejét tojássárgájával fényesre kenjük, 
megsütjük. 
 

Vízen kullogó 
Hozzávalók 80 dkg liszt, 30 dkg zsír, 17 kávéskanál 
kristálycukor, 17 evőkanál tej, 5 dkg élesztő, só, 
hideg víz, kristálycukor, vagy dió (a tészta 
szórásához). 
Hagyományos módon felfuttatjuk az élesztőt, a 
tejben, összekeverjük a hozzávalókat. Kilisztezett 
tiszta konyharuhában kötjük a tésztát fakanálra, 
félig vízzel telt lábosba helyezzük, mikor a batyu a 
felszínre jön (kb 1-1,5 óra) utána dolgozunk vele 
tovább, kelt tésztát készítünk belőle, kinyújtjuk, 
apró kifliket formázunk, cukorba, vagy dióba 
forgatjuk, készre sütjük. 

 

 
VILLANYSZERELÉS 

Regisztrált szerelői (E-on) jogosítvánnyal. 
 Régi és új épületek villamosítása, 

újraszerelése 
 Új fogyasztásmérő hely kialakítása 
 Teljesítménynövelés 
 Három fázisra történő áttérés 
 E-on ügyintézéssel 
 Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi 

mérések, jegyzőkönyvek készítése (új 
üzletnyitás esetén is) 

 Villámhárító szerelés 
 Hibaelhárítás, villanybojler javítás 

Barna Antal, telefon: +3630/943-1316. 

 

Túrós bukta 
Hozzávalók: 1 l tej, 1,4 kg liszt, 5 dkg élesztő, 1 
marék cukor, 1 csipet só, 4 tojás sárgája, 20 dkg 
vaj 
Töltelék: túró, mazsola, vaníliás cukor, citromhéj, 
tejföl 
Négy tojássárgáját a cukorral keverj habosra, 
majd önts hozzá 3 dl tejet. A maradék tejet 
langyosítsd meg, morzsold bele az élesztőt, és 
egy kiskanál cukorral futtasd fel. 
A lisztbe öntsd bele a tojássárgás és élesztős 
masszát, és kicsit keverd össze. Majd add hozzá 
az olvasztott vajat, és gyúrd össze az egészet. 
Keleszd egy órán keresztül. Amikor megkelt, 
lisztezett deszkán nyújtsd ki fél centi vastagra. 
Vágj ki belőle 8x8-as négyzeteket. A túrót 
morzsold össze, tedd bele a porcukrot és a 
citromlevet, majd alaposan keverd össze a többi 
hozzávalóval. A négyzetek közepére halmozz egy 
kicsit a töltelékből, majd hajtsd össze, és a végeit 
alaposan nyomd össze. A tetejéhez egy tojást verj 
fel, és kend meg vele. Előmelegített sütőben süsd 
aranybarnára. 
 

Barátfüle 
Hozzávalók: 2 dl tejföl, 1 dl tej, 1 tojás, 2 tk. só, 
3-4 ek. bor, 12 dkg vaj vagy margarin, 60 dkg 
liszt, 1 tk. Cukor, 3,5 dkg élesztő, 40 dkg darált 
tepertő 
A fenti anyagokból a tepertő kivételével, géppel 
tésztát dagasztottam, majd hagytam 30-40 percig 
kelni. Ezután kinyújtottam, először duplán, majd 
szimplán hajtogattam. Azaz a kinyújtott tésztát 
megkenem egy adag tepertőkrémmel, megszórom 
frissen őrölt borssal. Gondolatban három részre 
osztom, jobbról és balról is a középső részre 
hajtom. Az így kapott csíkot megint megkenem 
tepertővel, majd a tésztát fentről és lentről is a 
közepéig visszahajtom, majd még ezt is 
félbehajtom .Egy nagyobb tállal letakarom és 
hagyom 30 percig pihenni, A hajtogatást és 
tepertővel lekenést még 2x megismétlem, közte 
30 perc pihentetéssel. 
Az utolsó hajtogatás után vékonyra nyújtottam, 
majd 4-5 cm-es négyzetekre vágtam. Mindegyik 
közepébe egy kiskanál lekvárt tettem és két 
szemközti csücskét középre hajtottam, óvatosan 
összenyomtam őket. Sütőpapírral bélelt tepsibe 
ültettem a sütiket, majd hagytam tovább kelni 
őket. 200 fokos sütőben 12 perc alatt sültek szép 
pirosra. 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



A Petőfi Sándor Általános Iskola novemberi Műsoros Estje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotók: Kovács Sándor 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


