
 

 

 
A nagycsoportosok megható műsorral kedveskedtek 

Édesanyjuknak, nagymamájuknak anyák napja alkalmából 
Fotó: Havrilla Sándorné 

 
Föld Project – Közvetlen környezetünk, falunk (1. osztály) 

Fotó: Pintér Lászlóné 

 

 

 

A közmunka-programban telepített 
facsemete. Bízunk abban, hogy valamennyi a 
helyén marad!!! 
Az épülő csónakázó-tó munkálatai láthatók. 
Az alsó képen a csépai önkormányzat 
markolója is dolgozik. A tó várhatóan július-
augusztusra készül el. 

Fotók: Kovács Sándor 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
Házasságkötés: 

Berkes Mihály és Keresztes Margit 
Születés: 

Bíró József és Szőllősi Györgyi gyermeke Bíró József Gergő 
Rostás Sándor és Rostás Krisztina gyermeke Rostás Vendel 
Zana Krisztián és Molnár Julianna gyermeke Zana Dáriusz 

Haláleset: 
Rozmis Péterné (Nagy Ilona) 84év 
Szvoboda Pál 83 év 
Barta Károly 80 év 
Egedi Sándorné (Nádas Ilona) 78 év 
Gígor Istvánné (Nagy Etelka) 86 év 
Gulyás Andrásné (Gergely Ilona Klára) 69 év 
Kocsi Vinczéné (Tóth Ilona) 76 év 
Ruzsányiné Szatmári Ágota 57 év 
Sajó József 70 év 
Pataki György 84 év 
Rozmis Sándor 83 év 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
2013. március 06-án soron kívüli, 21-én nyílt- és zárt ülés, 28-án soron kívüli ülést tartott a képviselő testület. 
Rendeletben megállapította az Őszikék Egyesített Szociális Intézményben alkalmazandó térítési díjakat. Szociális étkezés: 470 
Ft, házi gondozás 440 Ft, szállítás 110 Ft 
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 2013. évi személyi térítési díjai  
 

MEGNEVEZÉS Nyugdíjminimum 
150% -a alatt 

Nyugdíjminimum 
150% -200% -ig 

Nyugdíjminimum 
200 % felett 

Szociális étkezés 280 Ft 375 Ft 470 Ft 
Házi gondozás 180 Ft 240 Ft 300 Ft 

 
Idősek Otthona 2013. évi számított intézményi térítési díja: 
számított térítési díj: 2530,- Ft/nap; 75.900,- Ft/hó. 
Idősek otthona reggeli norma 118 Ft (térítés ÁFÁ-val 262 
Ft), ebéd 265 Ft (térítés ÁFÁ-val 588 Ft) 
vacsora 118 Ft (térítés ÁFÁ-val 262 Ft),  
2013. április 18-án nyílt és zárt ülés, 28-án soron kívüli ülést 
tartottunk. 
Elfogadta a testület zárszámadásról szóló rendeletét. 388 911 
E Ft Költségvetési bevétellel, 395 537 E Ft Költségvetési 
kiadással, 26 891 E Ft helyesbített maradvánnyal hagyta 
jóvá. 
A könyvvizsgáló a testületi ülésen hozzászólásában 
elmondta, hogy : „. Csépa esetében takarékos gazdálkodás 
volt előtérbe helyezve. Nehéz évnek indult, szerencsés volt az 
önkormányzat hitel konszolidációja. Szállítói tartozás 
maradt, amit az év végi pénzkészletből tud fizetni. 
Kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat az önkormányzat. 
Minden évben a vagyongyarapodás szem előtt volt tartva, a 
pályázatok benyújtásánál is.” 

A testületet módosította a „Szép otthon, példás porta” cím 
odaítéléséről szóló 18/2004.(X. 7.) önkormányzati rendeletét. 
A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden év április 20-ig a 
mellékelt formanyomtatványon kell előterjeszteni, mert a 
kitüntetés átadására a falunapon kerül sor. A „kitüntetések 
alapításáról és adományozásának rendjéről” szóló 
rendeletét oly módon módosította a testület, hogy a: Csépa 
Község életmű díj posztumusz is adományozható. Az 
elismerés átvételére ekkor a legközelebbi hozzátartozó 
jogosult. A falunapi rendezvényterv elkészült, a falunap 
2013. július 6-án kerül megtartásra. Az eltelt időszakban az 
önkormányzat által benyújtott pályázatok:a művelődési ház 
tetőfelújítása, parlagfű mentesítés, térfigyelő kamera 
kiépítése.  
Folyamatban van a megvalósítása az alábbi pályázatoknak: 
rekultivációs tó, közmunka pályázat, (jelenleg több mint 50 
főt alkalmazunk)

 
 

 

VÍZDÍJ FIZETÉS 
A BÁCSVÍZ Zrt-től a vízdíj számlázással kapcsolatban kértünk 
tájékoztatót: 
Adminisztrációs okok miatt sajnos a 2013. február havi számlákat 
nem tudták kibocsátani. Ezért 2013. április hónapban ismételt 
vízmérő –leolvasást végeztek a településen, ezt követően 2013. 
április hónapra vonatkozóan tudják a víz- és csatornadíj számlákat 
kiállítani a felhasználók részére. 
A BÁCSVÍZ azok számára, akiknek az első számla kifizetése 
nehézséget okoz, részletfizetési lehetőséget kínál fel, melyet 
személyesen, vagy írásban jelezhetnek : Kunszentmárton, Zrínyi tér 
2. szám alatti ügyfélforgalmi irodában. Telefon: 56/560-110. 
Az áprilisi számlát követően Csépán is kialakítják a havi részszámla 
kiállítási gyakorlatot, és a megszokott féléves leolvasási, 
elszámolási gyakorlatot alkalmazzák a felhasználók körében. 

KIÁLLÍTÁS 
A RÁCS KÉT OLDALÁN – 

TÖMLÖCÖKTŐL A BÖRTÖNÖK 
VILÁGÁIG 

címmel kiállítás nyílt a kunszentmártoni 
Helytörténeti Múzeumban. Megtekinthető: 
május 9-től szeptember 20-ig. Minden 
érdeklődőt szeretettel várnak. 
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MEGKÉRDEZTEM FIALKA GYÖRGY POLGÁRMESTERT 
- A tavasz beköszönte rengeteg 
tennivalót hoz a község területén. Így 
volt, van ez az idén is. A közmunka-
program mennyiben jelentett 
megoldást ezen a területen? 
- A közmunka program a kezdeti 
nehézségek és bizonytalanság miatt, 
(11 hónap helyett 8 hónap, a 8 óra 
helyett 6 óra) kicsit vontatottan 
indult. A hatékonyságát pedig a 
rendkívüli csapadékmennyiség 
rontotta. 
Azután hirtelen ránk köszöntött a 
nyár, s a fű úgy elkezdett nőni, hogy 
tényleg gond a jelenlegi helyzet 
kezelése. Nem azért, mert a szándék 
hiányzik, hanem azért, mert egyszerre 
„több fronton kell rövid idő alatt 
teljesíteni.” 
Ezen idő alatt elültettünk 14.400 db 
akácfát a „Bakos kastély mellett”, 
amely önkormányzati terület; 
elültettünk a faluban 1000 db díszfát; 
beműveltük és konyhakerti 
növényekkel bevetettük az iskola 
kertet; beműveltük, bevetettük a 
„Sáros-féle” ház 900 négyszögöles 
kertjét; a szántóföldi kultúrákat 
műtrágyáztuk, vegyszereztük; a 
parkokat folyamatosan gondozzuk: 
kézi erővel kezdtük, majd géppel 
folytattuk, amit jelenleg is művelünk; 
elkezdődtek a csónakázó-tó építési 
munkálatai (egy részét saját géppel 
bevállalva jelentős pénzösszeghez 
jutunk); vásároltunk egy 6 tonnás 
pótkocsit; leszállíttattuk a Hajlási út 
folytatásához szükséges követ, 
valamint a gépeket műszakilag 
felkészítettük; elkezdődött a 
balatonszárszói nyaraló 
„nyáriasítása”; felkészülnek a nyári 
üdültetésre. A felsoroltak bizonyítják, 
hogy községünkben a Közmunka-
program keretében jelentős 
tevékenység folyik. 
- A 2012. év sikeres pályázata volt a 
csónakázó-tó kiépítése. Csépa 
fekvése, a Holt-Tisza ágak horgászati 
szempontból kedvezőek. 
Kialakításra került egy 16 férőhelyes 
turisztikai szálláshely. Most, a 
csónakázó-tó, szintén a turizmust 
szolgálhatja. Mik a távlati tervek a tó 
elkészültével kapcsolatban? A 
kivitelezés elkezdődött? Mikorra 
készül el? 
- A csónakázó-tó egy hosszú távú 
program része. Tiszazug települései a 

fejlesztések vonatkozásában jól 
elkülöníthető adottságokkal bírnak. 
Érzékeltetésképpen: Cserkeszőlőnek 
butaság lenne a természeti 
környezettel összefüggő (folyó-, és 
Holt-Tisza) pályázatokra benevezni, 
Csépának pedig butaság lenne 
gyógyvíz témában fejlesztéseket 
erőltetni. Így kialakult egy 
konszenzus, hogy minden település 
olyan irányba mozduljon el a 
turizmus területén, amelyben a 
legerősebb. Jelenleg ennek teremtjük 
meg a feltételeit apróbb lépésekben. 
Ezt követően a térség települései 
együtt ajánlanak olyan programot, 
amelyben a térség minden egyes 
települése a maga sajátosságaival 
vesz részt. 
A tó elkészülése július – augusztus 
hónapra tehető. A Kinizsi Horgász 
Egyesület pályázta meg. A támogatás 
mértéke 100 % -os (nem igényel 
önerőt) és a pénz közel 35 millió Ft, 
ami másra nem fordítható. 
- A kihasználhatóságára milyen 
elképzelés van? A működtetését 
hogyan lehet megvalósítani? 
- A tó beleillik abba programba is, 
amely a település külső részeinek 
rendbetételére irányul. Egyelőre 
szabadidős tevékenységeket fog 
szolgálni. Később csak a fantázia 
szab határokat annak, hogy milyen 
irányú sport, turisztikai 
tevékenységek valósulnak meg. 
Abban mindenkinek igaza lehet, hogy 
ma nehéz időket élünk, mert a 
társadalmi és gazdasági helyzet adott. 
Nem is a mának, hanem a jövőnek, a 
fiatal generációnak készül, 
mindazoknak, akik itt szeretnék leélni 
az életüket. 
Egyben azért nem lehet vita, hogy 
ennek a kialakításra kerülő 
csónakázó-tónak a helyén a település 
második szeméttelepe volt egykor, 
amely most látszik igazán. 
Szégyellem magam a kivitelezők 
előtt, hogy a területről „mik” 
kerülnek elő, és ezt a csépai emberek 
hordták oda. 
- Milyen elképzelések 
körvonalazódtak a község ilyen 
irányú fejlődésével összefüggésben? 
- Nagyon „nehéz” a helyzet. A 
település időről-időre két arcát 
mutatja. Egyik oldalon a napló több 
számában megjelenő jelentős 

fejlesztések, kulturális programok, 
sport rendezvények. A másik oldalon 
egy bizonyos „leépülés” mutatkozik, 
amely a településről történő 
elvándorlás eredménye. 
Bárki feltehetné a kérdést: minek a 
fejlesztés, ha lassan nem lesz, aki 
élvezze ennek gyümölcsét? Nos, én 
pedig azt kérdezem: „hogy minek 
eszünk, ha úgyis megéhezünk”? 
Remélem ezzel sikerült azt 
érzékeltetni, hogy nem mindegy, 
hogy milyen környezet vesz körül 
bennünket. Én elkötelezett fejlődés 
párti vagyok, s minden lehetőséget 
kihasználok ezen a területen. 
- A község nyári programjai között a 
FALUNAP, már fogalom. A falunapi 
rendezvények a környező községek 
előtt is ismertek, sokan számítanak 
erre a programra. A turisztikai 
helyszínek a lehetőségeket bővítik. A 
faluképet azonban egy-egy lakos is 
alakíthatja azzal, hogy rendezett 
körülményeket teremt lakóháza körül. 
Ez egyben kötelessége. Senki ne várja 
azt, hogy úgymond „hivatalból” 
másnak kell ezt elvégezni helyette. 
Rengeteg a lakatlan,- elhagyatott,- 
gondozatlan lakóház. 
Ezt nem egy kategóriának szánom, 
hiszen vannak olyan házak, ahol a 
tulajdonosok életvitel-szerűen nem 
Csépán élnek, de a tulajdonukban 
lévő ház gondozott, szép, igényes. 
Mások pedig elhanyagoltak, dűlő-
félben vannak. Nem túlzok, ha úgy 
minősítem egyiket-másikat, hogy 
életveszélyesek. 
Mit tehet az önkormányzat az 
elhanyagolt, életveszélyes 
épületekkel? 
- Az elhagyott ingatlanok többnyire 
olyan épületek, amelyből kihalt a 
tulajdonos, vagy úgy költözött el, 
hogy nem számol a visszatéréssel. 
Ezeknek mindegyiknek van 
tulajdonosa és kötelezettsége is a 
vagyonát illetően. Az önkormányzat 
jegyzője két dolgot tehet: ha ismert a 
tulajdonos, felszólítja, esetleg 
bírságolja, ha nem ismert, akkor eljár 
az építési hatóságnál az életveszély 
megszüntetése tárgyában. 
- Csépa parkos, ligetes település. A 
parkok fáit évtizedekkel ezelőtt 
telepítették. Az önkormányzat mégis 
pályázott: fásítási tervekkel állt elő. 
Melyek azok a területek, ahol már 
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elkezdődött, illetve a tervek szerint 
további fatelepítés történik? 
- Nos, a település fái közül nem mind 
van a legjobb helyen. A közelmúltban 
megtapasztalhattuk, hogy az 
áramszolgáltató több fát megcsonkolt. 
Igen, több évtizedesek. Most 
igyekeztünk olyan szabad felületeket 
találni, ahol nem lesznek útban ezek a 
fák. Sajnos azt tapasztalhattuk, az 1 
napja elültetett fákkal, hogy azok is 
„útban voltak” valakinek. Kimondom 
nyíltan, több helyről, több tíz fát 
felhúztak és elloptak. Ősszel tovább 

folytatjuk, különösen a település 
külső szélein, utak mentén, szabad 
zöld területeken. Egyben 
tájékoztatom a település lakóit más 
irányú fejlesztési elképzeléseinkről is. 
A közelmúltban adtuk be egy 8,5 
millió forint bekerülési költségű 
nagyon komoly térfigyelő kamera 
rendszer kiépítésére irányuló 
pályázatot. Valamint a művelődési 
ház tetőszerkezetének felújítására 
12,5 m Ft-os pályázatunkat. Tervben 
van a sportöltöző elektromos 
teljesítményének növelése (falunap 

céljából is), amelyet a sportkör 
finanszíroz, az önkormányzat, csak az 
önerőt teszi hozzá. Beszerzésre kerül 
rövidesen egy úthenger, amely 
útjaink javításába fog fontos szerepet 
játszani. 
Végezetül azt kérném a település 
lakóitól, hogy óvják, védjék 
értékeinket, mert nem biztos, hogy 
mindig lesz lehetőség újracsinálni, 
amit mi magunk teszünk tönkre! 
- Köszönöm az interjút! 

Kovácsné Németh Mária

 
BÚCSÚZUNK…  

Elment Pataki Tanár Úr! Magával 
vitte a díjnyertes énekkari versenyek 
győzelmének ízét. A gyermekkori 
emlékeink felrémlenek, amikor 
énekkar előtt mindig, egy szem 
cukorkát kellett elszopogatnunk, 
melyet ő varázsolt elő a zsebéből. 
Amikor egy-egy esküvő előtt a 
szavalatot lakásán kellett 
elmondani, hogy életük nagy 
állomására érkező fiatalok hibátlan, 
szép versmondással legyenek 
köszöntve. (Jutalmul az 
elmaradhatatlan cukorka, és egy 
jutalom dallam, melyet saját 
zongoráján ő játszott el.) A dal 
elhallgatott.. 
Tanár Úr emléke bennünk tovább él. 
A fizika órák nyoma, amikor 
gyerekeinknek a szél járását úgy 
mutatjuk meg, hogy az ujjunkat 
bekapjuk, majd a magasba emeljük. 
Na, érzed, merről fúj a szél? Ezt a 
mozdulatot tőle tanultuk. A fizikai 
képletek elhalványulnak, ha nem 
használjuk, de a kísérletek 
emlékképei is megmaradtak. 
Használható, megérthető tudást 
közvetített. Aprólékos, 
visszakérdező magyarázatokkal. Az 
átadott tudásnak rögzülnie kellett! 
A tanórai zenehallgatás is rögzült, 
ma is magabiztosan ismerünk fel 
egy-egy zeneművet. Oda kellett 
figyelni (a rendetlenkedőknek 
térdepelve is)! 
A régi községi ünnepségek 
elmaradhatatlan műsorszáma volt az 
énekkar műsora. Szépen,  
 

begyakorlottan. Akkor még 
hangosan és együtt énekeltük a 
Himnuszt, a Szózatot. Nem a gépi 
zene szólt. A határokon túl szívből 
és zengőn énekelik a Himnuszt. A 
települési ünnepségeinken már 
nincs, aki elkezdje. Akkor mi, 
énekkarosok elkezdtük, és az 
ünneplők csatlakoztak hozzánk! 
A kamara kórus a családi 
ünnepségek színvonalát emelte. 
Esküvő, névadó ünnepség. Próbák 
után, szépen felöltözve sorakoztunk, 
és a hangvilla megcsendült, a karja 
lendült, ránk mosolygott, és mi 
szívből énekeltünk! 
Szegényt bosszantottuk, sok 
huncutságot követtünk el, de 
szerettük! Életünkhöz 
hozzákapcsolódott személyisége. 
Nyugdíjas éveiben feleségével 
együtt a templomi kórusban énekelt. 
A község, a közösség életéhez élete 
hozzákapcsolódott. Köszönjük a 
pedagógiai munkáját, a tudást, és a 
tudni akarás vágyát, amelyet olyan 
sok gyermek fejébe ültetett el! 
Búcsúzunk. Nyugodjék békében! A 
dal elhallgatott. 
A búcsúzó diákok nevében: 

Szvoboda Manyi 
 

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetünket fejezzük ki Csépa 
Község Önkormányzatának, a Petőfi 
Sándor Általános Iskola és a Vackor 
Művészeti Óvoda volt és jelenlegi 
nevelőinek, dolgozóinak,  
 

tanulóinak; a szelevényi általános 
iskola volt nevelőinek, 
tanítványainak; továbbá 
rokonainknak, szomszédainknak, 
ismerőseinknek és mindazoknak, 
akik fájdalmunkban osztoztak, 
együtt éreztek velünk: férjem, 
Pataki György halála, temetése 
alkalmából. 
Részvétüket kifejezték szóval, 
virággal, imával, gyertyával 
koszorúval búcsúztak el Tőle – 
kísérték el Őt utolsó útján. 
Mindenki felé hálás köszönet! 
A magam és családtagjaink 
nevében: 

Pataki Györgyné 
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ISKOLAI HÍREK  
A Petőfi Sándor Általános Iskolában a tavaszi programok az 
1848-as forradalom és szabadságharc megünneplésével 
kezdődtek március 14-én. Több éves hagyományunk az alsó 
tagozatosok számára ilyenkor rendezett „Szivárvány” 
művészeti vetélkedő. Az első két évfolyam és a harmadik-
negyedik osztály is egymással versenyzett különböző 
kategóriákban. A vetélkedő helyezettjei a következő tanulók: 
1.-2. osztály: mese 1. hely: Demeter Dorina, 2. hely: Sárközi 
Adél, 3. hely: Lantos Dominika. Vers: 1. hely: Lantos 
Dominika, 2. hely: Gyertyános Hanna, 3. hely: Cseh László, 
különdíj: Szalai Renátó. Ének 1. hely: Lukács Nelli, 2. hely: 
Lantos Dominika, 3. hely: Demeter Dorina. Rajz 1. hely: Őze 
Anasztázia, 2. hely: Sárközi Adél, 3. hely: Demeter Dorina. 
3.-4. osztály: mese 1. hely: Laczkó Sándor, 2. hely: Mészáros 
Borbála, 3. hely: Szendrei Lili. Vers 1. hely: Vaszil György, 
2. hely: Oberna Dominik, 3. hely: Kolompár Marcellina. 
Ének 1. hely: Pintér Martin, 2. hely: Kolompár Marcellina, 3. 
hely: Kolompár Jázmin. Rajz 1. hely: Vaszil György, 2. hely: 
Kolompár Marcellina, 3. hely: Horváth Anna 
Ugyanezen a napon a felső tagozatosok közül a verseket 
szerető csépai és tiszakürti tanulók a Petőfi szavalóversenyen 
vettek részt. Iskolánk diákjai az alábbi helyezéseket érték el: 
5. osztály: Szvoboda Máté I. hely, Marsinszky Beáta II. hely, 
Rostás Lajos III. hely. 6. osztály: Horpácsi Boglárka II. hely, 
Galvácsi Csaba III. hely. 8. osztály: Halmai Zsolt II. hely. 
Április 11-én Tiszakürtön a Költészet napja alkalmából 
rendezett szavalóversenyen Horpácsi Boglárka  II. , 
Szvoboda Máté III. helyen végzett. 
A kedvezőtlen időjárás sajnos elsöpörte a tavaszi szünet elé 
betervezett Családi Napunkat. A szülőkkel együtt szerettünk 
volna apró húsvéti ajándékokat, díszeket készíteni. Azonban 
a szakadó hóesés és a tavaszi hangulatú barkácsolás annyira 
ellentétben állt egymással, hogy úgy döntött a tantestület, ezt 
a programot nem rendezzük meg. A szülők számára ezért 
majd májusban szeretnénk részvételi lehetőséget biztosítani 
egy reméljük még érdekesebb gyermeknapi rendezvényen. 
Április 3-án, 4-én és 5-én Projekt Napokat szerveztünk. 
Minden osztály a „Föld” témakört dolgozta fel különböző 
formában: gyűjtőmunka; tabló-plakát készítése; ismerkedés 
„Föld” témájú irodalmi, képzőművészeti és zenei 
alkotásokkal stb. 
Április 5-én tartottuk a tanév II. Műsoros Estjét. Nagy 
örömünkre, hasonlóan az őszi előadáshoz, most is telt ház 
volt. Az Estre ellátogató közönség ismét érdekes 
produkciókat élvezhetett. A második, hatodik és nyolcadik 
osztály egy-egy humoros jelenete megdolgoztatta a 
rekeszizmokat. Társastánc, gitárjáték, az énekkar előadásai, 
zumba bemutató tették még színesebbé a repertoárt. 

Köszönetet mondunk a Dalma Dance Klubnak, hogy 
elfogadták meghívásunkat és műsorukkal színesítették 
rendezvényünket, illetve pedagógusainknak a gyerekek 
felkészítéséért, valamint a kedves közönségnek az anyagi 
hozzájárulásért. Köszönjük a Művelődési Ház részéről , hogy 
alkalomról –alkalomra helyet biztosítanak számunkra. Ennek 
a Műsoros Estnek a bevételéből is – hasonlóan az őszi 
rendezvényünkhöz - szeretnénk tanév végén jutalom 
ajándékokat vásárolni a kiemelkedő eredményeket elérő 
tanulóink számára.  
Április 8 –án és 9-én beiratkoztak iskolánkba a leendő első 
osztályosok. 
Ebben a tanévben a 7. és 8. osztályosok Komplex 
Tanulmányi Versenyét a tiszakürti iskola rendezte. Iskolánkat 
mindkét osztályból két-két csapat képviselte. A 7. 
osztályosok „Sarki fény” nevű csapata II. helyen végzett 
(Cseh Nóra, Cseh Petra, Multyán Bernadett, Urbán 
Dominik). A „Fantasztikus négyes” a III. helyet szerezte meg 
( Egedi Péter, Kolompár Renáta, Lakatos Henrietta, Rostás 
Alexandra). A 8. osztályból a „Tiszavirág” nevű csapat II. lett 
(Blümel Zoltán, Fialka István, Halmai Zsolt, Radics Arnold). 
A „Holt-Tisza” csapat III. helyezést ért el (Jordán Tünde, 
Lukács Dániel, Sánta Patrik, Szalai Diana). 
Az elkövetkezendő időszakban több program áll még 
előttünk. Május második hetében tartottuk osztályonként az 
Anyák - napi ünnepségeket. Május 16-án ÖKO-napot 
szerveztünk, szabadtéri sportprogramokkal, játékos 
vetélkedőkkel. A negyedik, hatodik és nyolcadik 
osztályosokat érintő Országos Kompetenciamérés május 29-
én lesz. A Gyermeknapot és egyben Diáknapot május 31-ére 
tervezzük. A tanév kezdete óta zajló használt elem- és 
műanyagkupak-gyűjtő akciónkban legaktívabb tanulók 
jutalom mozi-látogatáson vesznek részt. Az alsó tagozatosok 
a bokrosi Vadnyugati városba mennek osztálykirándulásra. A 
felsősök a szolnoki Szigligeti Színház egyik színvonalas 
előadását tekintik meg május 23-án. Azonban a 
nyolcadikosok ballagásáig és a tanévzáróig sok feladatunk 
van még, hiszen mindenki – legyen diák, szülő, vagy 
pedagógus – egy sikeres tanévet szeretne zárni. Ehhez 
azonban ezeknek az utolsó heteknek a kitartása, erőfeszítése 
szükséges tanulóink és pedagógusaink részéről is. Arra is 
nagy szükség van, hogy a kedves szülők türelemmel, 
odafigyeléssel segítsék gyermekeiket az év végi megfeszített 
munka során. Mindennek a megérdemelt gyümölcse a szép 
bizonyítvány lesz, amely remélhetőleg sokak számára okoz 
igazi örömöt a tanév végén. 

Otrosinka Ferencné 
tagintézmény-vezető

 
 
„Haj, Rákóczi, Bercsényi, Bezerédi! / Magyar vitézek nemes vezéri!/ Hová lettek, hová mentek válogatott vitézi?” 
Ez volt a mottója Nagy Csaba tárogatóművész előadásának, amelyet a csépai Petőfi Sándor Általános Iskolában 
tartott a Rákóczi szabadságharc tiszteletére. A rendhagyó történelem, irodalom és énekórát összefogó előadás nagy 
hatással volt a tanulókra és tanáraikra. A közismert kuruc dallamok mellett zenei ritkaságok hangzottak el. 
 

SPORT 
Fuss az életedért! 
Tiszakürtön 2013. május 11-én futóversenyt tartottak. Lakatos Henrietta 7. osztályos és Kanalas Lajos 5. 
osztályos tanulók a IV. korcsoport III. helyezettjei lettek. 
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EGYHÁZI HÍREK 

Kedves Fiatal! Ha szíved mélyén csak egyetlen egy érzésed, 
vágyad is felismerni véled az alábbi felsoroltak közt: Ha a 
jelenlegi időtöltésed, szabadidő programjaid mellett érzel 
még gyakran kiegyensúlyozatlanságot, vannak homályos 
kérdéseid, nyugtalanító érzéseid a jövőddel kapcsolatban. Ha 
a munkád, tanulmányaid, szórakozás, média, computer, baráti 
és ismeretségi köröd még engedi, hogy a saját lelkeddel, 
megalapozott meggyőződéseddel is törődjél, mert komolyan 
veszed magad. Ha van bátorságod, hogy érett egyéniséggé, 
lelkiismeretes személyiséggé formáld önmagad, s erről az 
igényedről még nem mondtál le teljesen. Ha boldog családot 
szeretnél alapítani, melyben kizárt legyen a boldogtalanság, 
válás. Ha úgy szeretnéd élni a diákszerelem isteni ajándékát, 
ismerkedést, együtt-járást és a jegyességet, hogy boldog és 
kitartó házassághoz vezessen. Ha keresztény módon szeretnél 
keresztény házasságra készülni, párt választani. Ha sziklára – 
Jézus Krisztusra, 2000 éves Egyházára – szeretnéd építeni 
jövődet. Ha komolyan kereső, és örök igazság kutatója vagy. 
Ha kitartó a fiatalos lelkesedésed, igazságkeresésed, s 
nemcsak „szalmaláng”. Ha nem szeretnél csordaszellemben 

élni, s ide-oda csapódni a sok fiatal kortársad módjára. Ha 
rendszeres keresztény közösség létrehozására van igényed, 
bátorságod és kitartásod. Ha nagykorú keresztény 
meggyőződésre is vágyakozol a család, és a falú hagyománya 
mellett. Ha komolyan veszed egyetlen - még előtted álló, 
megismételhetetlen - életed, amivel nem szeretnél 
kísérletezni. Ha keresed életed biztos útját. Ha csak egyetlen 
egy érzéssel is azonosultál, magadra ismertél, akkor neked is 
szól a meghívás. Örömhír: megnyílt a kapu a kereső, nyitott 
lelkű fiatalok Keresztény Ifjúsági Összejövetelére. A Csépai 
Plébániai Körzetben a környék falvainak ifjúsága számára a 
Csépai Templom közösségi helyiségében várunk minden 
pénteken este fél 7-re! (A kezdés pontos időpontjai – 
módosulásai - a megelőző vasárnapok hirdetéseiben 
mindenkor elhangzanak!) 
Az Örömhírt minden egészséges lelkű ember jó szándékkal 
továbbítja, megosztja másokkal is! Tehát hívhatsz másokat, 
ismerőseidet, ha ők is komolyan keresők, nyitottak, a fenti 
vágyakban önmagukra ismernek! Várunk:  

József atya és többiek 
 

AZ ÁTÁLLÁSHOZ A RÁSZORULÓK TÁMOGATÁST IS IGÉNYELHETNEK! 
2012. október végén Magyarországon is 
elindult a digitális átállás folyamata. Az 
átállás valódi korszakváltást hoz a 
tévénézők számára. A legmodernebb 
technológia még több ingyenesen fogható 
csatornát, kiváló kép- és hangminőséget 
és egyéb extra szolgáltatások lehetőségét 
jelenti. Szentes és adáskörzetében az 
analóg adást 2013. július 31-én 
kapcsolják le, mely után csak a digitális 
vételre alkalmas tv-készülékekkel (vagy 
set-top-box-al) nézhetik a hét ingyenesen 
fogható csatornát. 
Az analóg sugárzás lekapcsolása után a 
hagyományos szoba- vagy tetőantennával 
és televízióval csak akkor lesznek 
elérhetőek a jelenlegi adások előfizetési 
díj nélkül, ha a nézők (egyszeri 
költséggel) beszereznek egy megfelelő 
jelátalakító készüléket (úgynevezett set-
top-boxot), amelyet a televízióhoz 
csatlakoztatnak, vagy ha olyan új 
tévékészüléket (integrált tévé) vásárolnak, 
amely ezt a megfelelő vevőegységet már 
beépítve tartalmazza. 
A digitális átállás a nézők számára 
számtalan előnnyel jár. A digitális 
földfelszíni sugárzás az eddig megszokott 
három csatorna (M1, RTL Klub, TV2) 
mellett további négy televíziós csatorna 
(M2, Duna TV, Duna World, Euronews) 
és többek között három közszolgálati 
rádió vételét teszi lehetővé előfizetési díj 
nélkül. 
Előfizetési díj ellenében további akár 23 
csatorna műsora is fogható lesz. 
Emellett a digitális sugárzás jobb kép- és 
hangminőséget biztosít, és különböző 
kiegészítő szolgáltatások igénybevételét 
is lehetővé teszi. Például az elektronikus 
programújság (electronic programme 
guide, EPG) használatát. Ez az egyik 
legelterjedtebb a set-top-box kényelmi 

funkciói közül. Az EPG tulajdonképpen 
helyettesíti a papíralapú műsorújságot, 
segítségével a néző könnyebben, 
gyorsabban tájékozódhat a csatornák 
nyújtotta tartalmakról. 
A set-top-box készülékekkel az 
elektronikus gyermekvédelmi zár 
használata is lehetséges, amelynek 
segítségével a kiskorúak számára 
korlátozható bizonyos csatornák elérése. 
Egyes set-top-boxok képesek a 
műsorrögzítésre is. Ugyanúgy, mint egy 
videomagnóval, rögzíteni lehet az adást, 
sőt a műsorfolyam bármikor megállítható 
és újra elindítható. Ugyancsak előnye a 
digitális átállásnak a frekvenciatakarékos 
technológia. Egy analóg csatorna helyén 
akár kilenc digitális csatornát is lehet 
továbbítani. 
A hagyományos, analóg földfelszíni 
vétellel televíziózó háztartásokból a 
szociálisan leginkább rászorultak közé 
tartozók állami segítség nélkül vélhetően 
nem, vagy csak nagy áldozatok árán 
tudnák kifizetni a digitális vételhez való 
hozzáférést, ezért számukra az állam a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságon 
(NMHH) keresztül segítséget nyújt az 
átállásban. 
A Digitális Átállás Támogatási Program 
keretében azok, akik a Magyar 
Államkincstár, az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, 
illetőleg a helyi önkormányzat adatai 
alapján rászorulnak, állami segítséggel 
juthatnak hozzá a digitális műsorszórás 
vételéhez szükséges eszközökhöz. 
A Digitális Átállás Támogatási 
Programban az a személy kaphat 
támogatást, aki •az alábbi szociális 
ellátások egyikében részesül: a) 
rendszeres szociális segélyt; b) 
lakásfenntartási támogatást; c) ápolási 

díjat kap; d) időskorúak járadékában; e) 
saját jogon nevelési ellátásban; f ) 
fogyatékossági támogatásban; g) vakok 
személyi járadékában; h) saját jogon 
kapott hadigondozotti pénzellátásban; i) 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesül; illetve j) 2013. évben tölti be a 
70. életévét (vagy ennél idősebb), és 
számára az ONYF által folyósított 
nyugellátás, nyugdíjszerű szociális 
ellátás, egészségbiztosítási ellátás 
együttes összege nem haladja meg a 
mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét, 
azaz 57 000 forintot. és állandó 
lakóhelyén csak hagyományos módon – 
ingyenesen és előfizetői szerződés nélkül 
– televíziózik, azaz kizárólag olyan 
televíziója van, amelyet hagyományos 
szoba- vagy tetőantennával használ, és 
mindössze az m1, az RTL Klub, a tv2 és 
esetleg egy helyi televízió műsorait fogja 
(úgynevezett: analóg földfelszíni vétel). 
Ha az igénylési címen egy háztartásban 
többen is megfelelnek a fenti igénylési 
feltételeknek, akkor közülük csak egy 
személy igénylése fogadható el. Egy 
háztartásba ugyanis csak egy támogatás 
adható. 
Az NMHH létrehozta az ún. rászoruló 
felhasználók nyilvántartását, amelyben 
azok szerepelnek, akik a fent jelzett 
szociális, illetve nyugellátások 
valamelyikében részesülnek. Az NMHH 
a rászorulók adatait 2012 novemberében 
kérte meg az adatszolgáltatóktól (MÁK, 
ONYF, helyi önkormányzatok). Ez 
alapján a hatóság felmérői két ütemben, a 
lekapcsolási időpontokhoz igazodva I. 
ütem 2013. június 15-ig, II. ütem 2013. 
augusztus 31-ig felkeresik a rászorultakat, 
hogy tájékoztatást nyújtsanak a digitális 
átállásról, az állami támogatásra való 
jogosultság feltételeiről, az igénybe 
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer  

 

vehető választható támogatási formákról, 
és segítsenek az erre vonatkozó 
igénylőlap kitöltésében. Az Ön 
lakóhelyén jelzett lekapcsolási időpontot 
az alábbi linken tudja megtekinteni: 
http://www.digitalisatallas.hu/mikor 
Az a rászoruló, aki az állami támogatás 
lehetőségéről a felmérők 
közreműködésével nem szerzett 
tudomást, illetve az a rászoruló, aki 2012. 
november 15-e után vált rászorulttá, 
2013. április 30. napjától nyújthat be 
igénylőlapot a támogatás igénylése 
céljából. 
Az igénylőlap és annak kitöltéséhez 
kapcsolódó fontos és elolvasásra szánt 
anyagokat a jobb oldali menü, letölthető 
dokumentumok ablakában gyűjtöttük 
össze. A weblapról letölthető igénylőlap 

választása esetén az Ön állandó lakhelyén 
elérhető, igénybe vehető támogatási 
formákról a digitalistv@nmhh.hu címen, 
illetve a 06-80/38-39-40-es ingyenesen 
hívható számunkon tudunk Önnek 
felvilágosítást adni. 
A fent megadott elérhetőségeken 
igénylési egységcsomag is kérhető, 
melyben a személyre szabott támogatási 
formákról nyújtott tájékoztatás mellett 
bérmentesített borítékot is küldünk az 
igénylőlap mellé. Igénylőlapot az igénylő 
igénylési címe (állandó lakóhelye) 
szerinti lekapcsolási időpontot követő 30. 
napig van módja beküldeni az NMHH 
számára. 
Az igénylőlapokat az alábbi címre kérjük 
megküldeni: Nemzeti Média – és 

Hírközlési Hatóság Debrecen Pf.: 230/1 
4001. 
Az állami támogatás a közszolgálati 
műsorok (m1, m2, Duna, Duna World) 
vételét biztosítja és nem pénzbeli juttatás. 
Az új, digitális adások vételét lehetővé 
tevő eszközök (antenna, kábel, dekóder) 
telepítésének támogatását jelenti. 
Amennyiben úgy találta, hogy megfelel a 
fent ismertetett igénylési feltételeknek, és 
szeretné igényelni az állami támogatást, 
vagy szeretné megtudni, hogy szerepel-e 
a rászorultak nyilvántartásában, – akkor 
kérjük, hogy az igényléshez szükséges 
további személyre szabott információért 
hívja ingyenes zöldszámunkat. 
INGYENES ZÖLDSZÁM: 06-80/38-39-
40

 

KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 

Magyarország 2013. évi központi 
költségvetése 1.700,0 millió forintot 
szánt kistelepülési könyvtári és 
közművelődési célú kiegészítő 
támogatásra. A támogatás – a megyei 
könyvtárakon keresztül – az 5.000 főnél 
kisebb lakosságszámú, könyvtári 
szolgáltató helyet működtető 
településeken a könyvtári ellátás 
színvonalának emelése céljára 
használható fel. 
Csépa esetében ez konkrétan minimum 
200 db könyv, és az alábbi 24 féle 
folyóirat beszerzését jelenti. Május 
hónaptól tehát az alábbi folyóiratok 
állnak az olvasók rendelkezésére a 
csépai könyvtárban:  
Autó-motor - magazin autósoknak, 
motorosoknak; Az otthon - lakás, 

ház, kert, dekoráció; Baba magazin - 
tanácsadó magazin újdonsült 
szülőknek; Best magazin - amiről 
beszélnek - képes heti magazin; 
Bravó - nemzetközi zenei és ifjúsági 
magazin; Buci maci - a 3-9 éves 
gyermekek magazinja; Cimbora - 
kíváncsi diákok irodalmi lapja; 
Csodakert - hobby-kertészeknek; Eső 
- irodalmi lap; Hölgyvilág - a modern 
nők hetilapja; Kistermelők lapja - 
mezőgazdasági folyóirat; Magyar 
horgász - a MOHSZ hivatalos lapja; 
Magyar konyha - gasztronómiai 
magazin; Motorrevü - a vezető 
motoros magazin; Nők lapja konyha 
- gasztronómiai magazin; Őstermelő 
- gazdálkodók lapja; Ötlet mozaik – 
barkácsmagazin; Rockinform - 

országos rockzenei szaklap; 
Sportpiac - sportkultúra magazin; 
Story – sztármagazin; 
Természetgyógyász magazin - 
tudományos szemle; Új elixír (Elixír) 
- életmód magazin; Új Néplap; 
Vasárnapi Új Néplap. 
A mai pénztelen világban egyre 
kevesebb összeg jut könyvekre, 
folyóiratokra a családokban is. Ezzel, 
gondolom, nem mondtam újat. Amit 
viszont felajánlhatok minden csépai és 
környékbeli lakosnak, hogy a fent 
megnevezett újságokat nem kell 
megvennie, mégis elolvashatja az őt 
érdeklő témákat. Ehhez nem kell mást 
tennie, mint bejönni a könyvtárba! 

Zarnócz Pálné 
könyvtáros

 
 Hirdessen a Csépai Naplóban úgy, mint én! 

1999-ben indult útjára a „csépai újság”, ahogyan sokan nevezik. Az 
azóta eltelt 14 évben egy kezemen meg tudnám számolni azokat a 
hirdetéseket, amelyeket lakosaink adtak fel. Pedig, mint már többször 
megírtuk, Csépa Község Önkormányzatának döntése alapján csépai 
lakosnak a hirdetése ingyenes. Azt nehezen tudom elhinni, hogy a 14 év 
alatt 1800 emberből senkinek sem volt számára már fölöslegessé vált, 
megunt holmija, amely esetleg egy másik embernek nagyon hiányzott. 
Szeretnék most Önöknek példát mutatni, bízva abban, hogy a jövőben 
akár egy egész oldal csépaiak hirdetésével lesz tele! 
Régi számítógépemet eladnám (mert újat vettem)! Jó 
állapotban van, használható még. 75 Gb winchester + mobil 
rack-en még 35 Gb. DVD-írója kifogástalan állapotban van. 
Nagyon olcsón adom! Ugyanitt napos csirke, gyöngycsibe, 
pulyka, magyar kacsa és bütykös lúd íratható. 

Érdeklődni: 
Zarnócz Pálné Csépa, Jókai u.5. 

 

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS 

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet HU32-
20551. pályázati azonosító számú eljárás 
keretében az alábbi csépai földterületekre írt ki 
haszonbérleti pályázati felhívást: 
Csépa külterület 108/7 
Csépa külterület 078/10 
Csépa külterület 078/14 
Csépa külterület 080/9 
A térképvázlat és a pályázati felhívás teljes 
szövege a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal Csépai 
Kirendeltségének hirdetőtáblájára 
kifüggesztésre került, megtekinthető. 
A pályázat célja a családi gazdaságok 
kialakítása, és megerősítése, továbbá az 
állattenyésztési tevékenység ösztönzése, az 
állattenyésztés termőföld igényének biztosítása. 
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FALUNAP 
Idén július 6-án, szombaton tartjuk a Falunapot. A beterjesztett 
műsorokat a képviselők megbeszélték, mindenki elmondta 
véleményét, így alakult ki az alábbi program. Mindenekelőtt a 
sztárvendéget írom, hiszen ez a legsarkalatosabb pontja e jeles 
eseménynek. Az idén az Irigy Hónaljmirigy jön 4 fővel. Mivel rájuk 
esett a választás, már 1600-kor fellép a sztárvendég, hiszen Ők 
kikötötték a du. 4 órát, mint legkésőbbi kezdési időpontot. Rendhagyó 
lesz tehát legköltségesebb fellépőnk. De nem is baj, hátha ezzel 
elérnénk nem titkolt célunkat, nevezetesen, hogy hamarabb jöjjön a 
„tömeg”, ne csak 6 óra után. 
A többi fellépőt két csoportra osztom, az egyik, a már ismerősök, 
vagyis azok, akikkel az elmúlt 3-4 évben találkozhattunk. Ők 
betűrendben a következők: Bódi Renáta musicaleket, slágereket 
énekel, a Dalma Dance Szelevényi Tagozatának táncosait megint 
megcsodálhatják, a Kelet Lányai ismét szexis hastáncot mutatnak 
nekünk, a Mosoly Klub énekkarának lelkes csapatát Sánta Béla fogja 
hegedűn kísérni, a Szilver Tánc Stúdió 2 profi párosa latin-amerikai 
táncbemutatóval készül, Szüreti Bálos Tánccsoportunk ismét 
gondoskodik a hangulatról, Tápai Tomi pedig megunhatatlan motoros 
show-val vár mindenkit. 
Ők az ismert fellépők, most jönnek a már ismerős programok: a csépai 
versenypályán a Kinizsi Horgászegyesületünk megrendezi a 
horgászversenyét, önkormányzatunk megint kitünteti az arra 
érdemeseket. Természetesen a tűzijáték sem maradhat el (persze csak, 
ha az égiek engedik), lesz disco is (előre láthatólag hajnali 2-ig), lesz 
kirakodóvásár, virágvásár, ugrálóvár, arcfestés. 
Sajó és Bíró képviselő urak vezényletével megint lesz Csépától 
Csépáig futás, Falunapi Piknik, amely főzőversenyből, süteménysütő-
versenyből, helytörténeti vetélkedőből, ügyességi- és sorversenyekből 
áll csapatok részére. A Petőfi Sándor Általános Iskolában rajz- és 
fotókiállítás tekinthető meg, melynek témája a Tisza lesz.  
A fellépők másik csoportját azok alkotják, akik még nem, vagy 
nagyon régen voltak Csépán. Tomi motoros kaszkadőr bemutatója 
előtt vagy után Cserkeszőlőből kettő BMX kerékpárversenyző jön, 
hogy megmutassák, mi mindent lehet "biciklivel" művelni. Itt lesz a 
kunszentmártoni Fúvószenekar, minden bizonnyal felejthetetlen 
koncertet hallhatunk tőlük. Szintén Kunszentmártonból jön a 
"Napsólyom Baranta Egyesület", akik hagyományos  

magyar harcművészeti bemutatót tartanak korabeli 
öltözékben. (Szülők figyelem! Gyermekük 
magyarságtudatát erősítheti ez a látványos, 
színvonalas műsor!) Nagyrévről jön a Tiszavirág 
tánccsoport, akik néptáncot mutatnak be nekünk, 
valamint a szomszédból a Szelevényi Totyogók, akik 
szintén táncolnak, énekelnek.  
Új programként az arcfestő óvó nénik mellett 
kézműves foglalkozásokat tartanak a tanító nénik és 
felsős diákok. Ezen kívül nagy esély van kutyás 
bemutatóra is. 
Ezek a tervezett programok, amelyeknek változtatási 
jogát természetesen fenntartjuk. De egy Falunapnak 
nem csak programokból kell állnia. Arra is lehetőséget 
teremt, hogy jobban megismerjük egymást, a másik 
munkáját, hobbiját, személyiségét. Ehhez kérjük a 
tisztelt lakosság segítségét! Nagy tisztelettel kérjünk 
mindazokat, akiknek van valami saját maguk által 
készített, kiállítható tárgyuk, jelentkezzenek akár a 
művelődési házban, akár a polgármesteri hivatalban! 
Hadd állítsuk ki az oviban akár a horgolt csipketerítőt, 
akár a faragott széket! Bármit! Ha nem jelzi, hogy 
milyen szép dolgokat készít, pont a lényege veszik el; 
hiszen nemcsak a magunk, hanem a mások örömére is 
készítjük kézműves holmijainkat. Azért, hogy 
embertársaink gyönyörködhessenek bennük, és 
természetesen az elismerés öröméért is, hiszen 
mindenkinek jól esik, ha azt hallja, hogy szépet 
alkotott. Természetesen nemcsak saját maga által 
készített tárgyakat várunk, hanem bemutathatja 
szalvéta, ólomkatona, akármilyen gyűjteményét is! 
Találkozzunk tehát 2013. július 6-án a csépai 
sportpályán! Addig is várjuk jelentkezéseiket akár a 
csapatversenyre, akár a kiállításra! Keressék a 
plakátokat, hogy megtudhassák a fent felsorolt 
programok kezdési időpontját! 

Zarnócz Pálné 

 

GYERMEKNAP – NEM CSAK GYERMEKEKNEK 
A Művelődési Ház szeretettel meghív minden érdeklődőt 2013. május 27-én 10 
órakor kezdődő bábelőadásra. A belépés díjtalan. 

Az előadás címe: Vitéz László és a csodamalom. 
Vitéz László figuráját a szülők, nagyszülők is ismerhetik, történeteit a Kemény 
család játszotta 3 generáción keresztül. Most Szabados Zoltán bábművész fogja 
életre kelteni. A művész úr nemrégiben költözött Lakitelekre. 1996-ban végzett a 
Színház- és Filmművészeti Főiskolán bábszínész tagozaton. (Volt szerencséje együtt 
játszani Kemény Henrik bábművésszel, az ő engedélyével játssza Vitéz László 
történeteit.) A Kecskeméti Ciróka Bábszínháznak 11 évig volt tagja, ahonnan 5 éve 
kivált, és alapított egy utazó színházat Madzag Bábszínház néven. Idén januárban 
alapította egyszemélyes színházát Lúdas Mátyás Bábszínháza néven. 2000-ben 
Magyarországon is, valamint egy Nemzetközi Fesztiválon is elnyerte a „legjobb 
férfi bábszínész” címet. Tervei között szerepel, hogy mind a 9 Vitéz László 
epizódot megtanulja, és továbbadja, hogy minél tovább éljen ez a „magyar vásári 
bábhős”. 
Várok tehát mindenkit szeretettel: a gyermekeket gyermeknap alkalmából, a 
szülőket, nagyszülőket pedig egy kis nosztalgiázásra. Remélhetőleg a mostani 
gyermekek is annyit fognak nevetni ezen a pirossipkás vidám fickón, mint mi 
nevettünk annak idején…  Zarnócz Pálné 
 
 

MEGHÍVÓ 
Hősök-napi megemlékezésünkre 

2013. május 26. 
Az ünnepség színhelye: Hősök-emlékparkja 
Program: 
900 Ünnepi szentmise a Római. Katolikus 
templomban 
bemutatja Reusz József plébános 
10 15  I. vh. emlékműnél koszorúzás, temetői 
harangszó 
Himnusz 

Megnyitó: Havrilla Sándorné alpolgármester 
Ady Endre: Imádság háború után c. versét 
elmondja:Urbán Dominik  7.o. tanuló  
Hősök-napi ünnepi megemlékezés 
Turóné Guba Anna ny. igazgatónő 
Kovácsy József: Hálatelten c. versét  
elmondja: Halmai Zsolt  8.o. tanuló 
II.vh. emlékműnél koszorúzás, temetői 
harangszó 
Fialka György  Havrilla Sándorné 
polgármester  alpolgármester 
 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


