
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÓVODÁS BALLAGÁS Fotók: Kiss Magdolna 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Nyári napközi a szelevényi plébánián vendégünkkel, Kiss Magdolnával 

 
Nyári napközi a szelevényi plébánián: vendégünk volt Pintér Lászlóné 

Fotók: Lovas Annamária 

 
Rajtol a falunapi futóverseny 

 
A falunapi sakkverseny résztvevői 

Fotók: Kovács Sándor 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Képviselő testületünk június hónapban igen sokszor 
ülésezett, 2013. június 03., június 12, június 20, június 22, és 
június 27. napján. Júliusban sincs szünet, 19-én rendkívüli 
ülést tesz indokolttá napi munkavégzésünk. 
- Az elmúlt időszak szinte 100 % -át a pályázatok 
munkálatainak végzése töltötte ki. Jó hír, a művelődési ház 
tetőszerkezet pályázat 11,5 millió nettó sikerrel zárt. A 
pályázat megvalósítása rajtunk múlik.  
- Tegnap fejeződött be a 2012. évi falunap pályázati 
elszámolása, és elkészült a Sportegyesület és a 
Horgászegyesület pályázata. 
- Átutaltunk 24,5 millió forintot a „gödör” készültségi 
fokának ellentételezésére. Jelenleg a munkálatok a 
rekultivációs tó építése tekintetében folyamatos. 
- Az elmúlt időszakban felerősödött a lakosság pályázati 
lehetősége. Az önkormányzat részéről besegítettük ebbe a 
munkába, azért hogy a településen élőket helyzetbe hozzuk. 
- A nyári gyermekétkeztetésben 128 főt részesítünk ingyenes 
étkezésben önkormányzati konyhánkon. 
- 2013. év II. félévi munkatervét elfogadta a testület. 
- A falunapi előkészületekben, és a lebonyolításban a testület 
tagjai és a kirendeltség dolgozói is aktívan részt vettek, 
reméljük sikerült néhány emlékezetes élményt szerezni 
lakosainknak. 
Betakarítási munkák 
Változatlan a tarló- és szalmaégetésre vonatkozó tilalom 
érvényessége. A tűzvédelmi hatóság ellenőrizni fogja.  

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint kellett 
felkészülni a betakarítási munkákra az erő- és munkagépek 
tekintetében.  
A kunszentmártoni tűzoltóság 56/461-389 telefonszámon 
érhető el. 
Elkezdődött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
tagdíjbevallási időszaka! 
Az adategyeztetést és önbevallást a kamarai bevallás 
honlapján elérhető www.bevallasnak.hu felületen kell 
elvégezni. Határidő: 2013. július 31. 
Amennyiben nincs módja internet jelérésen keresztül 
bevallásának elkészítésére, úgy keresse fel személyesen 
területi igazgatóságunkat, vagy tanácsadói irodánkat! A tagdíj 
befizetésének két módja: átutalással, vagy sárga csekken. 
(részletes tájékoztató a falugazdásznál, ill. a kirendeltség 
hirdetőtábláján) 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Parlagfű veszély! 
A Vidékfejlesztési Minisztérium szakvéleménye alapján a 
hatékony védekezés érekében háromszori kaszálás szükséges. 
Az álaluk megadott optimális kaszálási időpontok: május 13-
17, június 24-28, valamint július 22-26. A jogszabályi háttér 
szerint a július 1. napja után a területen lévő parlagfű bírságot 
von maga után. Az előző évek tapasztalata alapján várhatóan 
augusztus 20-26. között tetőzik a parlagfű 
pollenkoncentráció, ezért szükséges a megelőzést az 
előzőekben javasolt időpontokban elvégezni.

További közleményeink 
- Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot 
hogy Kunszentmárton Városában 
bevezetésre került a fizető parkolás. A 
Központi területeken a rendőrségtől a 
híd felé a Munkaügyi Központot illetve 
a Kunszentmártoni hivatal is beleértve 
parkolási kötelezettség áll fenn.  Kérem 
figyeljenek, nehogy bírságot kelljen 
fizetni!!! 
- Dr Nagy Imre Károly betöltötte a 
nyugdíjkorhatárt és közszolgálati 
jogviszonya közös megegyezéssel 
megszüntetésre került. A Doktor úr 
mivel a testület a továbbfoglalkoztatási 
kérelmét nem támogatta sajnos nem 
várt magatartást tanúsított. A Csépa 
honlapján illetve a Facebook-on sértő 
rágalmazó kifejezéseket használva 
ítélte el a Polgármester Úr és a 
Képviselő-testület munkáját. 
Megköszönöm a lakosságnak, hogy 
nem bonyolódott belel ebbe a 
méltánytalan magatartásba. A 
Polgármester Úr illetve Képviselő-
testület nem reagált az őket ért 
gúnyolódásokra. Úgy gondolom, hogy 
a fejlődés útjába akkor bírunk állni, ha 
egymást nem támadjuk, egymást nem 

szítjuk, hanem békességben egymás 
nézeteit minden nemű faji, nemi vagy 
vallási megkülönböztetés nélkül 
figyelembe vesszük, és legfőbbképpen 
tiszteletben tartjuk. 
- Az orvosi ellátás biztosított háziorvosi 
és iskolai egészségügyi szempontból is 
Dr. Kecskés Béla látja el helyettesítő 
orvosként a háziorvosi teendőket, 
minden hétfőn, szerdás és pénteken 11 
órától. Biztosítva lakosaink számára 
azt, hogy a rendelési időn túl is ellátja a 
betegeket. 
- A hulladékszállítási díjak 
kiszámlázása elkezdődött. Minden 
hónap 4. hetében a Polgármesteri 
Hivatal tanácstermében ügyfélfogadást 
tart az Inno-Szolnok Kft munkatársa. 
Első alkalommal az első negyedévi 
hulladékszállítási díjak kerülnek 
kiszámlázásra. 
- Megválasztásra került a Csépai 
Vackor Művészeti Óvoda 
óvodavezetője Havrilla Sándorné 
személyében. Az újbóli pályáztatásra 
azért kellett sort keríteni, mert Óvodánk 
2013. január 1-től ismét önkormányzati 
fenntartásba került. Havrilla Sándorné 

munkáját eddig is nagy szakértelemmel 
látta el. Közéleti tevékenysége több 
évtizedes, a település életének szerves 
része. Munkában példamutató, és 
rendkívüli teherbírású. Vezetői 
feladatait jól ellátta, a nevelői és 
technikai dolgozók az intézményben 
egy csapatot alkotnak, munkatársi, 
kollegiális kapcsolata is kiváló. A 
szülőkkel napi kapcsolatot tart, a 
gyermekek fejlődéséről, fejlesztésük 
lehetőségeiről nemcsak tájékoztatja 
őket, hanem segítséget is nyújt. A 
Képviselő-testület egyhangúlag 
támogatta Havrilla Sándorné pályázatát.  
- Megkezdődnek az ingatlanok 
helyszíni szemlén történő bejárása, aki 
nem gondoskodik a fűnyírásról, azt 
felszólítja hivatalunk. Kérem, 
gondoskodjanak a gaztalanítási munkák 
elvégzéséről. Amennyiben fizikai 
erejük, vagy eszközük nem áll 
rendelkezésre vegyék fel a kapcsolatot 
a Csépai GAMESZ szervezetével, akik 
1 500 Ft/óra díj ellenében elvégzik a 
munkát. 

Berényi Veronika 
kirendeltség-vezető
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ISKOLAI HÍREK 
A Petőfi Sándor Általános Iskolában a tanévet sűrű 
programokkal zártuk. 
Május első hetében minden osztályban rövid kis műsor 
keretében köszöntöttük az édesanyákat. Az évek óta 
megszokott egyik programot, a Madarak és Fák Napját most 
az ÖKO-nap váltotta fel. A környezettudatos magatartás, az 
odafigyelés egymásra, valamint a bennünket körülvevő világ 
megóvása került a figyelem középpontjában ezen a napon. A 
gyerekek akadályverseny keretében mérhették össze 
tudásukat, ügyességüket az előbb említett témákban. 
Május 31-én Gyermeknapot rendeztünk. A csapatversenyeket 
különböző programok színesítették. A rendőrség részéről 
kutyás bemutatót izgulhattunk végig. A Kunszentmártoni 
Baranta Egyesület műsora, lufihajtogatással egybekötött 
bohócműsor tette még emlékezetesebbé ezt a napot. 
A június elejét a vizsgák tették mozgalmassá. A nyolcadik 
osztályosok írásbeli és szóbeli vizsgán bizonyíthatták, hogy 
az általános iskolában olyan tudásra tettek szert, amellyel 
megállják a helyüket választott középiskolájukban. Az 
osztályozóvizsgák is június első hetében lezajlódtak. A zene- 
és tánciskola növendékei ének-, hangszer- és tánctudásukat 
csillogtatták meg a záróvizsgákon. 
A nyolcadik és a második osztály tanulóinak még egy-egy 
műsor betanulásával is meg kellett birkózniuk a tanév vége 
felé. A nyolcadikosok a Nemzeti Összetartozás Napján 
tartottak iskolai megemlékezést Obernáné Nagy Gizella 
osztályfőnök vezetésével A másodikosok a tanévzáró 
ünnepségünket színesítették igazi vakációs hangulatú 
műsorukkal, melyet Kuti Gáborné osztályfőnök tanított be. 
Iskolánkban több éve nagy hangsúlyt fektetünk a minél 
zökkenő-mentesebb óvoda-iskola átmenetre. Ezért ebben a 
tanévben is több közös programot szerveztünk a 
nagycsoportosokkal. A teljesség igénye nélkül íme néhány : 

- Az óvodásokat Télapó tájékán megörvendeztették a 3. és 4. 
osztályosok, az Őszi Műsoros Esten előadott 
mesejelenetükkel. 
- Az iskolai Télapó ünnepségre elfogadták meghívásunkat és 
eljöttek a nagycsoportosok. 
- A karácsonyi műsorunkon is részt vettek az óvodások. 
- A „Szivárvány” művészeti vetélkedőnkre az óvodások 
rajzzal készültek illetve aktívan szerepeltek ezen a 
rendezvényünkön is. 
- A leendő első osztályos tanító néni, a tagintézmény vezető 
és az igazgatónő részt vettek az óvodai Farsangon, Március 
15-i rendezvényen, Anyák napi műsoron, szülői értekezleten, 
óvodai ballagáson. 
- Az óvodai gyermeknapon a negyedik osztályosok kis 
műsorral és apró ajándékkal kedveskedtek az ovisoknak. 
Több osztály kipróbálta a játékokat, lehetőségeket. 
- A nagycsoportosok ellátogattak leendő iskolájukba és a 
negyedik osztállyal, valamint leendő tanító nénijükkel közös, 
vidám délelőttön vettek részt. 
- Ezen kívül Deák Mónika, a leendő első osztályos tanító néni 
több alkalommal meglátogatta a gyerekeket az óvodában, 
mesével, kis játékokkal lepve meg őket. 
Ezek az alkalmak azért is különösen értékesek számunkra, 
mert a városi iskolákban nincs ilyen jellegű ismerkedés az 
óvodák-iskolák között, hiszen egy-egy iskolába több óvoda 
gyermekei is felvételt nyernek. Illetve a leendő első osztályos 
tanítók sem biztos, hogy mindenkit ismernek személyesen. 
Igazán mozgalmas és izgalmas tanévet zártunk. Iskolánk 
pedagógusai, dolgozói és diákjai megköszönik mindazoknak, 
akik pozitív hozzáállásukkal is segítették munkánkat! 
Mindenkinek kellemes nyarat, pihenést kívánunk! 

Otrosinka Ferencné 
tagintézmény-vezető 
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Ballagóink műsora 

 
Óvó nénik és a dajkák 

ÓVODAI HÍREK 
Sok mindenről hírt adhatunk az újság hasábjain, de hogy 
az olvasó mire kíváncsi, nehéz eldönteni. Vidám 
események, örömök, sikerek, tények, hála- hálátlanság, 
csalódottság, harag…?! Ha kérdeznének ezekről 
bármelyikre, őszintén válaszolnék, de ehhez nem lenne 
elég ez az oldal, és lenne, amire nem találnék megfelelő 
mondatot, vagy képet, hogy az újságban is 
megjelenhessen.  
Vidám események, örömök, sikerek, voltak bőven az 
elmúlt hónapokban. Egy vidám gyermeknap, ahol az 
óvoda valamennyi dolgozója, a szülői munkaközösség 
támogatóink és azok a szülők, akik elfogadták 
meghívásunkat, azon fáradoztak, hogy minden 
kisgyermeknek különleges és örömteli legyen ez a nap. A 
közös játék, a finom csemegék, amit szülőktől és az 
önkormányzati konyhától kaptunk, a finom ebéd, 
amit Ica néni főzött nekünk bográcsban, a”pöttyös” 
labda, amit mindenki hazavihetett, és az 
óriástrambulin, amit az óvodai alapítvány 
finanszírozott, a gyermekek nagyon nagy örömére. 
Jól sikerültek az IPR pályázatból támogatott 
csoportkirándulások. A nagyok, Bokroson a Western 
falu játékait próbálhatták ki, a középsősök a 
kecskeméti vadasparkba látogattak, ahol sok vadon 
élő állattal ismerkedtek meg, és nem maradhatott el a 
domb játszótér sem. A kicsik rövid 
„buszkirándulást” tettek Tiszasasra, a játszótérre, 
majd egy finom fagyi után hazautaztak. A buszozást 
Veres Imre szállítási vállalkozótól kaptuk ajándékba, 
amit ezúton is köszönünk. A kirándulást egy finom 
ebéd és a nyári szülinaposok tortázása zárta, amit 
Cseh Szimonetta és Fialka Luca szüleitől kaptuk 
ajándékba, nagyon szépen köszönjük. Egyik 
legfontosabb örömteli eseményünk a 
nagycsoportosok évzáró ballagási ünnepsége, amikor a 
következő gondolatokkal köszöntöttem a jelenlévőket. 
Kifejeztem hálámat, köszönetemet mindazoknak, akik 
bármivel is segítették az óvoda zavartalan, színvonalas 
működését. „Mérföldkőhöz érkeztek ma az óvodánkból 
elballagó gyermekek, hiszen szeptembertől már az iskola 
padjait koptatják. Hatalmas változás megy bennük végbe, 
véget ér a kisgyermekkor, és az őket eddig körülvevő ölelő 

karok,a biztonságos kis világ,Óvodánk nagy izgalommal 
készült a „nagyok” búcsújára, ezen napon minden róluk 
szól , igyekeztünk minél emlékezetesebbé tenni az elmúlt 
heteket felejthetetlenné tenni a mai napot. Ennek egyik 
kiemelkedő színfoltja az évzáró műsorunk. Most 
megkülönböztetett szeretettel köszöntelek benneteket. 
Kedves nagycsoportosok: Ibolya, Zsuzsika, Juditka, 
Gyerekek! A magam, munkatársaim és a szülők nevében 
szeretnék szólni Hozzátok, de nehéz ilyenkor szavakat 
találni. Búcsúzni, elköszönni mindig nehéz egy ilyen 
remekül sikerült műsor után különösen, ezért csak annyit 
mondok, köszönjük, és hogy a táncot idézzem, ”le a 
kalappal” a teljesítményetek előtt!! Tudom, mennyi 
munka, energia, próbákkal töltött, a gyermekeknek olykor 

unalmas, szabad játéktól ellopott óra rejlik egy ilyen szép 
megható műsor mögött. Hálásak vagyunk érte és 
köszönjük Nektek! De nemcsak a mai napért, az elmúlt 
három év minden napjáért is köszönet illet titeket. Hosszú 
volt az út, amíg a kis megszeppent 3 évesből, komoly, 
iskolaérett nagycsoportossá nevelődtek a most útnak 
induló gyerekek. Óvodás éveik alatt rengeteg élménnyel 
gazdagodtak jókat játszottatok, játszva tanultak, 

okosodtak, fejlődtek, ki-ki a maga ütemében 
képességei szerint! Minden év hozzá tett valami 
csodát, de nagycsoportosként sokszor öregbítettétek 
óvodánk hírnevét. Hogy csak néhányat említsek a 
sok,- a rajzversenyek, a focikupák, a 
„Tiszavirág” vetélkedő, ahol nem más, mint a 
számunkra jól ismert Fertő volt az egyik fő téma a 
védett halfajok, madarak,és gyógynövények mellett 
.Az eredmények magukért beszélnek. Köszönet a 
türelemért, a szeretetért, a sok munkáért, a jó 
szívetekért! - Kedves Szülők Nagyszülők! 
Köszönöm Önöknek is, hogy szeretetükkel, 
együttműködésükkel, támogatásukkal, segítették 
nevelő-oktató munkánkat.  Mindig számíthattunk 
önökre, rátok. Kívánok továbbra is sok erőt és 
egészséget mindnyájuknak, hogy a jövőben is igazi 
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A csépai Vackor Művészeti Óvoda óvodapedagógus állást hirdet. Érdeklődni lehet 
Havrilla Sándorné óvodavezetőnél. Telefon: 0630/4450607 

családi háttér állhasson gyermekük mögött az iskolás évek 
ideje alatt is. - Természetesen minden csoportban kiválóan 
dolgoztak munkatársaim. Megköszönöm minden kedves 
kolléganőmnek áldozatkész nevelő-oktató, oktatást segítő 
munkáját. Keményen dolgoztunk valamennyien együtt 
azért, hogy gyermekink jól érezhessék magukat az 
óvodában. Óvodánk 1988-ban épült az idén lesz 25 éves. 
Az idő múlásával, a használatból adódóan vannak 
felújításra, karbantartásra váró területek. Az udvarunk az 
előkert folyamatosan megújul, a valamikor szép, árnyékot 
biztosító nyárfák elöregedtek, korhadtakká, 
balesetveszélyesekké váltak. Gondoskodunk fokozatos 
kivágásukról, kíméletes metszésükről, pótlásukról, melyek 
alatt a fűnek is esélye lesz a megújulásra. Az első 
bejáratnál esztétikus, óvodánkhoz illő virágoskertet 
alakítottunk ki, sok munkával, amiért dajkákat és a 
karbantartónkat külön köszönet illeti. Az elmúlt évben egy 
terem parketta felújítása megvalósult költségvetési 
fedezettel, valamint IPR. Pályázati pénzből és 
támogatásból új öltözőbútorok készültek. Két csoport 
székeinek felújítása, lakkozása is megvalósult a szülői 
munkaközösség támogatásával. Udvari játékaink 
felülvizsgálata megtörtént, az ebből adódó hiányosságok 
felmérése megtörtént, javítása a nagytakarítási szünetben 
megkezdődik. A felújítások folyamatosan zajlanak, 
költségvetési finanszírozással. Köszönöm a szülők 

megértését, türelmét a nagytakarítási, felújítási szünet 
miatt. Köszönetet mondok mindannyiunk nevében Fialka 
György polgármester úrnak és a képviselő testületnek, 
hogy támogatták, segítették intézményünk működését és 
biztosították szükséges költségvetési fedezetet.” 
Hála, hálátlanság, csalódottság, harag, szomorúság: 
egyszerű szavak, különleges tartalommal. Több volt mint 
harag, amit éreztünk egyik reggel, mikor megláttuk a 
megtépázott trambulint lecsúszott hálóval, kiszakadt 
burkolattal,a gyönyörűen rendben tartott udvarunkon csoki 
papír, szotyola, szétdobált alma, talplenyomattal teli 
homokozó, a méhecskecsoport ablaka alatt egy, kakának 
már nem nevezhető emberes kupac, amit daduska néninek 
nem munkaköri kötelessége volt már rendbe tenni, hanem 
egy hálátlan feladat. A legszomorúbb az egészben az, 
hogy ezeket a gyereket gondoztuk, neveltük, szerettük, 
dajkáltuk és ismerjük. Biztosan menő, „nagyvagány,”, aki 
ilyesmit tesz hasonszőrű társai szemében, de bátorságból 
igen rosszul állhat, mert nappal nem jött be Trambulizni, 
nem képes elénk, vagy legalább a szülei elé állni és azt 
mondani: sajnálom. Szerencsére a gyerekek többsége nem 
ilyen, ezért töretlen hittel és szeretettel folytatjuk 
munkánkat! 

Havrilla Sándorné 
óvodavezető 

 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Születés: 

Négyesi Melinda (an: Pásztor Melinda) 
Tóth Milán Noel (an: Tóth Nóra) 
Urbán Balázs (an: Harsányi Szilvia) 
 

Házasságkötés: 

Kaszanyi Dóra és Juhász Kornél 
Szvoboda László és Szőke Éva 
 

Haláleset: 

Újvári Simon (75 év) 
Horpácsi Istvánné (Szekrényes Mária) (93 
év) 
Treznyák Károlyné (Makai Mária) (88 év) 
Gál Sándor (46 év) 
 

mindennapokat megszépítik. A hozzátartozók látogatását minden 
napszakban lehetővé tesszük. Informatikai eszközeink a 
kapcsolattartást megkönnyítik. A kétágyas szobákban szakápolók 
gondoskodnak az idősekről, orvosi felügyelettel rendelkezünk. 
Jelenleg 1 férőhelyünk üres. 
2013. augusztus 24-én (szombaton) 11 órától nyílt napot tartunk az 
intézményben, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Érdeklődni lehet: 06-30-5259611, 06-56-323-006. 

Dobainé Nagy Éva  
intézményvezető 

 

ŐSZIKÉK KÖZLEMÉNY 
Csépán az Őszikék Egyesített Szociális 
Intézményben szeretettel várjuk 
gondozottak jelentkezését! 
Otthonos környezet, nyugalmas szép park 
veszi körül intézményünket. A kellemes 
környezet, szabadidős programok a  
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Munkában a zsűri 

 
 

FALUNAP 2013. 
Délelőtti programok 

A tavalyi évhez hasonlóan ismét a 
futással kezdtünk. A távot – többek 
kérésére – megdupláztuk. A rajt a 
Szelevény felőli, a cél pedig a 
Tiszasas felőli Csépa táblánál volt, 
így a teljes táv 3,5 km-re nőtt. A 
gyerekek a futást a falu közepén 
abbahagyhatták. 
A szervezők a futással a mozgást, 
az egészséges életmódot igyekeztek 
népszerűsíteni. 
Úgy érezzük ez sikerült, hisz a 
létszám megduplázódott, 28-an 
teljesítették a távot. 
Eredmények: Gyermek kategória 0-
14 éves korig: 1. Gyóllai Dániel 8 
perc 39 mp; 2. Szalai László 9 perc 
52 mp; 3. Gyóllai Gergő 9 perc 53 
mp. A további sorrend: Kővári 
Dániel, Laczkó Bence, Veres 
Sándor, Gyertyános Noémi, Palotai 
Tamás, Türke Fanni, Szvoboda 
Máté és Tóth Martin holtverseny, 
Végh Zsófia. 
Ifjúságiak 14-18 éves korig: 1. 
Berényi Róbert 14 perc 22 mp; Túri 
Bence 16 perc 38 mp; Marsinszky 
Zoltán 18 perc 08 mp. 
Felnőtt hölgyek: 1. Túri Zsuzsanna 
18 perc 38 mp; 2. Palotainé Molnár 
Emma 23 perc 35 mp 
Felnőtt férfiak: 1. Borsos Barnabás 
13 perc 47 mp; 2. Csernus Károly 
13 perc 49 mp; 3. Török Ádám 14 
perc 30 mp. A további sorrend: 
Varga Balázs, Sajó Gergő, Hérán 
Barna, Kiss József, Palásti Ferenc, 
Türke Csaba, Marusi László, 
Bereczki Gergő. 
A futást a főzőverseny követte. A 
versenyen 11 csapat mérte össze 
tudását. Finom ételek készültek. A 
zsűrinek igen nehéz dolga volt, hisz 
a menü is változatos volt. 
Eredmények:1. Halászok - Kiss 
József csapatkapitány; 2. Obi – Van 
- Kiss István csk; 3. Dunci - Molnár 
László csk. A további sorrend: 
„Rocky” csk Csernus Károly, 
„Nyerő” csk Túri Istvánné, 
Polgárőrség, „Angyalka” csk 
Palotay Zoltán, „Papírhajó” csk 
Törőcsik Attila, „Jó gyerekek” 
Vaszil család, „FTC” Enyedi Imre, 
Táncosok. 

A Zsűri Különdíját Enyedi Imre 
„babos marhája” kapta.  
Reggel fél kilenckor kezdtük a 
sorversenyeket. A jelenlévő 11 
csapatból 7 csapat vett részt a 
játékokban. A kellemes reggeli 
melegben hősiesen küzdötték végig 
a szervezők (Bíró József és Pintér 
Csaba) furábbnál furább feladatait. 
Volt traktortolás, kötélhúzás, 
tojásgurítás orral, tejfölevés 
szívószállal, tojásdobás, különféle 
labda és sorjátékok. A csapatok 
kitartásának köszönhetően 11 órára 
kialakult a sorrend is: 1. Papírhajó 
225 p, 2. Halászok 210 p, 3. Kék 
mókusok 200 p, 4. CSMCS 165 p, 
5. Palotai 105 p, 6. Táncosok 95 p, 
7. Obi Van 70 p (kis létszámuk, 
valamint sérülés miatt hamarabb 
hagyták abba a sorversenyeket) 
Helytörténeti vetélkedő. 
Eredmények:: 1. Polgárőrség 65 
pont; 2. Táncosok 60 pont; 3. Kék 
mókus 53 pont Túri Istvánné. 
További sorrend: Papírhajó, Obi-
Van, Angyalka, Dunci, Halászok, 
Rocky nevű csapat. 
Csapatkapitányok a főzőversenyen 
ismertetve. 
Krém nélküli sütemények 
versenye: 10:30-tól érkeztek a 
sütemények az Óvodába. Szebbnél 
szebb, finomabbnál finomabb 
süteményeket kóstolhattak a 
látogatók 11-14 óráig. A falunapi 
piknikre jelentkező csapatoknak 

kötelező feladat volt egy süteményt 
nevezni a Süteménysütési 
versenyre, de voltak szép számmal 
egyéni jelentkezők is. 22 féle 
sütemény közül választhattak az 
érkezők, a kiállítások 
megtekintésével egybekötve végig 
is kóstolgatták mindet. Nem volt 
könnyű a sok finomság közül egyet 
választani, nagy tanakodást 
követően vonultak a 
szavazóurnához. A 153 darab 
érvényes szavazócédula alapján 
Török Imréné (Papírhajó) Fehér 
csokis kocája nyerte a 
közönségdíjat.  
De nem volt könnyű dolga a 3 tagú, 
Kunszentmártonból érkező zsűrinek 
sem. Nagy körültekintéssel, szigorú 
szempontrendszer alapján, majd egy 
óra alatt alakult ki a végső sorrend:  
1. Cseh Józsefné – Meggyes rózsa, 
2. Bíró Csabáné – Márványos, 3. 
Fialka Gabriella – Pizzás 
háromszög. Köszönjük mind a 13 
résztvevőnek, hogy süteményeikkel 
színesítették a Falunap programjait: 
Banka Andrásné 2 fajta, Csetényi 
Mihályné 2 fajta, Csernus Károly, 
Molnárné Zámbó Edina 2 fajta, 
Diószegi Sándor, Kissné Talmácsi 
Mária, Bíró Csabáné, Túri Istvánné 
2 fajta, Török Imréné, Cseh 
Józsefné, Lantos Krisztina 2 fajta, 
Varga Anikó, Palotainé Molnár 
Emma 4 fajta, Fialka Gabriella. (A 
felsorolás a tévedések elkerülése 
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A süteménysütő verseny díjazottjai 

végett, nem a sorrendet jelenti!) 
Reméljük jövőre még többen 
jelentkeznek, és bízunk abban, hogy 
az idén helyezést el nem érők kedve 
nem ment el, és ők illetve az idén 
nyertesek is a későbbi falunapokon 
továbbra is megmérettetik 
finomságaikat. Számunkra és a 
vendégek számára minden 
sütemény egyformán szép és finom 
volt.  
Köszönjük a segítők munkáját! 

A csapatversenyek végeredménye: 
1. Papírhajó csk. Törőcsik Attila; 2. 
Kék mókus csk. Túri Istvánné 3. 
Halászok csk. Kiss József; 4. 
CSMCS csk. Csernus Károly; 5. 
Táncosok csk. Lantos Krisztina; 6. 
Angyalka csk. Palotai Zoltán; 7. 
Obi-Van csk. Kiss István; 8. 
Polgárőrök csk. Deák István; 9. 
Dunci csk. Molnár László 
A szervezők nevében 
megköszönjük az egyének és a 
csapatok jó hozzáállását! Reméljük 

elértük célunkat a 
közösségfejlesztés terén, és jó 
kikapcsolódásra adtunk lehetőséget! 
Nagyon sok kép készült a 
Falunapról, a Csépacityn 
fokozatosan figyelemmel lehet 
követni. 
Megköszönjük a zsűri tagjainak 
fáradtságos munkáját, akik 
Kunszentmártonból fogadták el 
meghívásunkat! 
Tisztelettel: 

Sajó István és Bíró József
 
Az alábbiakban közzétesszük az első 3 
helyezett, valamint a közönségdíjas sütemények 
receptjeit. Próbálják ki! 

1. helyezett Meggyes rózsa 
Hozzávalók: 45 dkg liszt, 25 dkg Liga margarin, 
1 cs. sütőpor, 15 dkg porcukor, 1 citrom leve és 
héja, kevés tej, 1 ek. kakaópor, 70 dkg magozott 
meggy, 20 dkg baracklekvár. 
Elkészítés: a hozzávalókból tésztát gyúrunk, és 
3 részre osztjuk. Az egyikbe kakaót teszünk, a 
másik kettő fehér marad. Kivajazott tepsibe 
alulra az egyik fehér tésztát tesszük, erre 
halmozzuk a meggyet. Ezután következik a 
kakaós tészta, ezt megkenjük a lekvárral; erre a 
másik fehér tészta kerül. A tetejére elkészítjük a 
mázat: 3 tojás sárgáját 15 dkg porcukorral és 1 
cs. vaníliás cukorral habosra keverünk, és 
rákenjük a kisült tésztára. 

Cseh Józsefné 
2. helyezett Márványos 

Tészta: 3 tojás sárgája, 15 dkg porcukor, 16 dkg zsír, 
ezt kikeverjük habosra. Fél kg liszt, fél sütőpor, kb1 dl 
tej. Összegyúrjuk, és 3 lapot sütünk belőle. 
Krém: 30 dkg cukor pirítva, 4 evőkanál liszt, fél liter 
tejjel kikeverjük, két részben öntjük a cukorhoz. 10 dkg 
teavajat teszünk bele, sűrűvé főzzük. Kihűtjük. 
Hab a tetejére: 3 tojás fehérjét habbá verjük, 25 dkg 
porcukor, 3/4 evőkanálnyi 20 % -os ecetet teszünk bele, 
újra keményre verjük. 
Díszítés: 2 evőkanál tej, 2 evőkanál cukor, 1 evőkanál 
kakaópor, ezeket felfőzzük, és díszítjük vele a habot. 

Bíró Csabáné Szelevény 
3. helyezett Pizzás háromszög 

Hozzávalók a tésztához: 80 dkg liszt, 5 dkg élesztő, 1 
ek. cukor, 4 dl tej, 1 csapott ek. só, 2 dl étolaj. A 
töltelék hozzávalói: 30 dkg sonka (kockára vágva), 2-4 
dg lilahagyma, 2 szál füstölt kolbász (karikázva), 1 
doboz kukorica konzerv, 30 dkg Trappista sajt 
(reszelve), 1 nagy doboz tejföl, 1 fej fokhagyma. 
Elkészítés: 1 dl lengyos tejben felfuttatjuk az élesztőt, 
majd egy tálban összekeverjük a többi hozzávalóval. 
Konyharuhával letakarva 40 percig meleg helyen 
kelesztjük. A már megkelt tésztát vékonyra nyújtjuk. 

Ezután következik a töltelék. A tejfölt összekeverjük a 
zúzott fokhagymával, ezt rákenjük a tésztára. Erre megy 
a sonka, a hagyma, a füstölt kolbász, a kukorica, majd a 
sajt. Feltekerjük; a tetejét megkenjük tejföl tojássárgája 
keverékével, szezámmagot szórunk rá. 
Háromszögletűre vágjuk, és 180 fokon 15-20 percig 
sütjük. 

Fialka Gabriella 
(Köszönöm Palotainé Molnár Emmának, hogy 
benevezett a versenyre!) 

Közönségdíjas Fehércsokis kocka 
Hozzávalók: 6 dkg étcsoki, 15 dkg liszt, 15 dkg cukor, 
12 dkg vaj, 1 kk. szódabikarbóna, 2 tojás, 1 cs. vaníliás 
cukor, 2 ek. kakaópor, 1,5 dl főzőtejszín. Tetejére 1 
tábla fehér csoki bevonó. 
Elkészítés: az étcsokit felolvasztjuk, a vajat a cukorral 
krémesre keverjük, hozzáadjuk a tojásokat. A lisztet 
átszitáljuk, és hozzáadjuk a szódabikarbónát, a kakaót, 
összedolgozzuk a vajas krémmel; felváltva adagoljuk 
hozzá a tejszínt és az olvasztott csokit. Kivajazott 
tepsibe öntjük és 180 fokos előmelegített sütőben 30 
percig sütjük. Hagyjuk kihűlni. Gőzfürdőben 
felolvasztjuk a fehér csokit, ráöntjük a tészta tetejére, 
elsimítjuk. 

Török Imréné
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Kiállítások az óvodában és az iskolában 
Dobákné Deák Éva a Mosoly Klub 
vezetője a következő szavakkal 
nyitotta meg a falunapi kiállítást. 
„A 2013 évi falunapi 
rendezvényünkön is méltó 
környezetet biztosítanak 
kiállításaink megrendezéséhez 
községünk oktatási intézményei: a 
Vackor Művészeti Óvoda és a 
Petőfi Sándor Általános Iskola 
termei. 
Szeretném megköszönni az 
intézmények vezetőinek és 
dolgozóinak, hogy segítségükkel 
ilyen színvonalas kiállítás jöhetett 
létre az idei évben is. 
Néhány szóval szeretném 
köszönteni és bemutatni a 
kiállítókat: 
Tisztelettel köszöntöm körünkben 
Olár Mirca, tiszaugi mestert, aki 
már tavalyi falunapunkon is itt volt.  
Romániából, Erdélyből származik, 
már kisgyermekkorában 
megismerkedett a pirogravúr 
technikával, amit magyarul talán 
tűzgrafikának mondhatnánk. Kisebb 
–nagyobb faszeletekbe égeti álmait. 
Hagyományos díszítő technikával 
dolgozik: a stílusnak megfelelő 
formát, rajzot, színezést saját 
elképzelése szerint alakítja ki.  
Népi hangszerekre, vájt edényekre, 
valamint termésekbe pl. lopótökbe, 
kabakba égetett munkáival is 
találkozunk.  
Felnőttként az ékkőcsiszolással is 
foglalkozni kezdett. Túrái során 
szebbnél szebb formájú köveket 
gyűjt. 
Amint arról ő maga vall: ”Innen 
már csak egy lépés a 
csiszolás: amit a 
természet elkezdett, csak 
be kell fejezni és méltó 
helyet találni neki…” 
Felesége Fekete Edit 
gyöngyfűző munkáit is 
magával hozta, azokat is 
megcsodálhatjuk. 
Köszöntöm továbbá 
fafaragónkat, Eszteró 
Endrét, aki Csongrádi 
születésű, 
Kunszentmártoni lakos. 
Ott ismerkedett meg a 

népművészettel, gyermekként a 
Csongrágdi Alföld Néptánc 
Együttesben táncolt, majd 
felnőttként már tanította is a táncot. 
Később kipróbálta a kosárfonást, 
gyékényezést, bőrművességet is, de 
a fafaragásban lelte leginkább 
kedvét. 1998 óta rendszeresen 
farag.  
Stílusára leginkább az erdélyi, 
kalotaszegi fafaragók hatottak, az 
erdélyi hagyományos fafaragást 
követi. 
Főként díszítő munkákat: 
épületdíszeket, házoromzatot, 
kerítéseket, fűrészelt oromdíszeket, 
fatálakat, un.”csipke faragással 
készít; továbbá a paraszti életet 
bemutató mellszobrokat.  
  Számára ezek az alkotások a 
kikapcsolódást, az önkifejezés 
lehetőségét jelentik. Hozzánk is 
elhozott néhányat gyönyörű csipke 
mintás alkotása közül.   
Csépai- főként idősebb - lakosaink 
kiállításait is be szeretnénk mutatni: 
- Korponai Istvánné, Varjasi 
Jánosné, Réti Józsefné és édesanyja 
Gortva Mihályné gyönyörű 
keresztszemes, kalocsai és egyéb 
hímzéseit, horgolt terítőit, 
- Kóródi Andrásné Szvoboda 
Erzsébet gobelineit, 
- Pigniczki Józsefné édesapja 
(Boldizsár István) szalma és 
csuhémunkáit hozták, küldték el a 
kiállításunkra. 
A másik teremben régi 
szakácskönyvek gyűjteményét 
láthatják: 
-Csetényi Mihályné, Pigniczki 

Józsefné, Egedi Ferencné és 
édesanyja, nagymamája, nagynénje 
féltve őrzött emlékeit,( köztük egy 
113 éves szakácskönyvet is 
Pigniczkiné Erzsike jóvoltából). 
-Zarnócz Lászlóné foglalkozása 
egyben a hobbija is. Az évek 
folyamán összegyűjtött könyveiből 
mutat be most néhányat.  
- Egedi Ferenc régi bakjegy és érme 
gyűjteménye bizonyára sokak 
érdeklődést felkelti; a régi 
bizonyítványok, mesterlevelek, az 
1937-es Magyarország térkép 
szintén ritkaság számba megy ma 
már. 
- Egedi Ferencné Margitka néni 
1937-38 évi tankönyveiből akár ma 
is tanulhatnánk, nem látszik rajtuk 
az azóta eltelt 75 év. 
-Fialka Istvánné (Vincze Rozália) 
régi bizonyítványa, oklevelei, arról 
árulkodnak, hogy Rozika néni 
szorgalmas kislány, jó tanuló volt. 
A mappában a rajzokat a nagybátyja 
Vincze János felesége rajzolta az 
1894-96-os években Rakamazon. 
(de az iskolai kiállításunkon a 
Rozika néni nagy gonddal készített 
kisiskolás kori rajzai is láthatók.) 
-itt van ifj. Harmatos Józsefné 
szüleinek régi képeslap 
gyűjteménye, melyet édesapja Tóth 
János bácsi írt 1944-ben a lengyel, 
és az orosz frontról a Kassán élő 
szerelmének, Marika édesanyjának. 
-Viktorin Róbert szép, értékes 
könyve a századfordulós Siófoki 
képeslapokról készült 
reprodukciókat tartalmazza, mely 
limitált példányban készült. 

- Kocsis Lajosné 
Piroska néni 
falinaptárainak szép 
tájképeiben is 
elgyönyörködhetünk. 
- Kocsis Józsefné 
Erzsike néni sok 
munkával készített, 

színes 
rongyszőnyegeit is itt 
láthatjuk. 
- Az Ovimúzeumban 
Szvoboda Tibor 

rendvédelmi 
kiállítását tekinthetik 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



 9 

 

meg, az állandó kiállítási tárgyak 
mellett, melyek a régi 
mesterségeket mutatják be. 
Mind-mind mennyi régi, nagy 
gonddal őrzött tárgy, ami a 
tulajdonosának és az idősebbeknek 
emlék, nekünk látogatóknak- késői 
utódoknak- érdekesség, 
különlegesség, amikre 
rácsodálkozhatunk. 
A Petőfi Sándor Általános Iskola 
földszintjén a tanulók rajzaiból nyílt 
kiállítás, melynek témája az idén a 
Tisza folyó volt. Sok kisgyermek 

megmutatja, hogy hogyan is látja a 
szép „szőke” folyónkat és 
környezetét. 
- A felnőtt lakosaink közül többen 
fotókon örökítették meg a Tiszát és 
a csépai tájat. 
- Szabóné Bognár Mária 
Tiszaföldvári fotós is elhozta 
nekünk legszebb képeit. 
- A 4. tanteremben pedig Nagy 
Ferencné nyugdíjas tanító néni 
csuhéból készült babái mellett, az 
ált. iskola pedagógusainak munkái 
és gyűjteményei láthatók. 

Valamennyi kiállítónak köszönjük, 
hogy rendelkezésünkre bocsátotta 
munkáit, gyűjteményét, ezzel is 
színesebbé téve rendezvényünket, 
emelve annak színvonalát. 
(Azok a kiállítók, akik nem 
szerepeltek a plakáton, azért 
maradtak le róla, mert már a plakát 
elkészülte után jelentkeztek a 
kiállításra.) 

Dobákné Deák Éva 
szervező

A délutáni programok a szokásostól eltérően kicsit 
korábban kezdődtek. A Szolnoki Kutyaiskola ügyességi 
bemutatója új színfoltként jelent meg a palettán. A nagy 
hőség azonban akadályozta a kutyusokat a 
produkcióban, de ez a gyermekeket egy cseppet sem 
zavarta. A kunszentmártoni Fúvószenekar bevonulása 
messziről is hívogatta a még otthon lustálkodókat. 
Fantasztikus zenei élményben volt része azoknak, akik 
hallgatták a különböző irányzatú zeneműveket. A 
szelevényi Totyogók együttesét különösen 
színpatikussá tette, hogy 30-tól 80 évesig minden 
korosztály jelen volt; az együtt táncolás és éneklés 
motiválta csapatukat. Jó néhányan sok régi kedves 
ismerőst üdvözölhettünk közöttük. A Dalma Dance 
Klub táncbemutatója igazi desszert volt mindannyiunk 
számára. A kicsik bájos mozdulatai, a nagyok 
ügyessége mindannyiunkat elbűvölt. 
Kicsit tartottunk a koradélutáni sztárvendég 

meghívástól, de az Irigy Hónaljmirigy 4 fővel 4 órakor 
is káprázatos műsort adott elő. A korai időpont ellenére 
is nagy tömeget vonzott az előadás. A művészeket nem 
zavarta az egyszerű környezet, színvonalas előadásukat 
maguk is élvezték, közvetlenek voltak a közönséggel. 
A kötetlen programok a sztárvendég után a háttérben 
zajlottak. Az ugrálóvár nyitástól zárásig osztatlan sikert 
aratott a gyermekek körében. Az óvó nénik arcfestése 

minden évben vonzza a „tömeget”. Újdonság volt és 
sok érdeklődőst vonzott a Petőfi Sándor Általános 
Iskola kézműves foglalkozása Mészáros Mária 
igazgatónő vezetésével. Különleges színfoltja volt a 
délutánnak a csontkovácsolás, melyet Pataki György 
természetgyógyász ingyen, baráti szívességből 
szolgáltatott a rászorulóknak. 
A nagyrévi Tiszavirág tánccsoportja szépen begyakorolt 
műsorral kedveskedtek az értő közönségnek. Lakosaink 
életkorát tekintve is sokan kedvelik ezt a műfajt. A 
kihagyhatatlan motoros kaszkadőr show, amit nem más, 
mint a csépai kötődésű, közismert és népszerű Tápai 
Tamás (Nicolas Cage dublőrje) szolgáltatott. A 
mindenkor izgalmas show új eleme a lángoló sisak 
nagyon mutatós, de egyben rendkívül veszélyes is volt. 
Kicsist csendesebb, de nagyon látványos bemutatóként 
következtek a világbajnoki döntős BMX-esek. Az 
egyensúlyérzékük irigylésre méltó, akárcsak a fizikai 

erőnlétük. A Napsólyom Baranta 
Kunszentmárton hagyományos magyar 
harcművészeti bemutató látványos programot 
nyújtott a koraesti órában. Sokak számára 
ismeretlen harcművészeti stílust tártak elénk. A 
kísérőzenével előadott mozgásos produkció jól 
megkomponált és rendkívül érdekes volt. 
A hagyományosan évek óta 19 órakor kezdődő 
önkormányzati elismerések átadása, és a 
jubiláló véradók kitüntetése indította az esti 
programot, melynek keretében csépai amatőr 
fiatalok énekkel, gitárral szórakoztatták 
közönséget. A Mosoly Klub énekkara 
fergeteges sikert aratott a lakosokat is bevonó 
cigánytáncával. A szüreti bálos táncosok mára 
már hagyományt teremtettek fellépésükkel. 

Bódi Renáta helyi sztárvendégként elegáns műsorával 
szórakoztatta a közönséget. Remek énekhangjával, 
színpadra való mozgásával előadókészségével szólóban 
is megállta a helyét. A Kelet Lányai hastáncosok az 
idén is színvonalas bemutatót tartottak.(A tavaly 
„elveszett” papucsaik reméljük, kegytárgyként 
szolgálnak valahol.) A Szilver Tánciskola latin-
amerikai táncait két, számunkra új táncospár fergeteges 
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előadásában tekinthettük meg. Reméljük, a fiatal 
táncosokat a következő években is viszontláthatjuk! Az 
idei tűzijátékot is hosszú perceken keresztül 
csodálhattuk, mely látványosságban sem maradt alul az 
előzőektől. Ákos discoját hajnali 1 óráig élvezhették az 
érdeklődő fiatalok. 
A Falunap anyagi hátterét Csépa Község 
Önkormányzata és a Csépáért Alapítvány biztosította. 

Az önkormányzat összes intézménye kivette a részét a 
munkából. Minden szervezőnek, segítőnek itt az újság 
hasábjain is szeretnék ismételten köszönetet mondani 
különösen azért, hogy valamennyien szabadidejüket és 
energiájukat nem kímélve társadalmi munkában 
végezték munkájukat! Köszönet illeti vendégeinket, 
akik kulturáltan, jó kedvvel szórakoztak ezen a szép 
napon! 

Havrilla Sándorné és Zarnócz Pálné
 

NYARALÁS FELSŐFOKON, AVAGY ÉLNI TUDNI KELL 
Idén is megrendezésre került Csépa község falunapi 
rendezvénye 2013. július 6-án. A napot a lassan 
hagyománnyá vált Csépától Csépáig nevezetű 
futóverseny nyitotta, amely mind a gyerekeknek, mind 
a felnőtteknek kínált egészséges szórakozást. Mindezek 
után árnyékos fákkal kerített helyszínen, kezdődtek meg 

a változatosabbnál változatosabb programok. Volt 11 
résztvevő csapattal főzőverseny. 6 csapattal akadály 
illetve kulturális vetélkedők tömkelege. Napközben 
kirakodóvásárral kedveskedtek a kilátogató lakóknak, 
masszőr, illetve kozmetikai bemutató is része volt a 
délutáni programoknak. 
A délutáni programok bőven kimerítették a változatos 
szó fogalmát. Aki tehette, benézett az óvodába ahol 
krém nélküli sütemények versenye zajlott, jelentem 
remekül sikerültek egytől egyig. Volt kutyák ügyességi 
bemutatója, fúvószenekar, tánccsoportok. A nap 
sztárvendége az Irigy Hónalj Mirigy volt, akik remek 
hangulatot varázsoltak a sportpályára. Este felére 
maradtak az igazi nagyágyúk, Tápai Tomi motoros 
bemutatója rengeteg embert vonzott a Béke útra, Bódi 
Renátát, és Sípos Máriát is nagy ujjongással hallgatta 
végig az egyre gyarapodó közönség. A versenyek 
díjátadója után Csépa község néptánccsoportja mutatta, 
meg hogy kell igazán nagyon mulatni. Hastánc illetve 
társastáncok bemutatói után elcsendesült egy rövidebb 
időre a környék, hogy mindenki tátott szájjal lesse a 

tűzijátékot, amely a szivárvány minden színében 
pompázott. Az estét és magát a rendezvényt a 
szabadtéri retro disco zárta. Reméljük jövőre is 
ugyanilyen színvonalas rendezvényre számíthatnak a 
kilátogatók! 
Még alig pihentük ki magunkat már pakolhattunk is 

össze, és vághattunk neki, többórás útnak, 
hogy birtokba vegyük a lefoglalt 
Tiszavirág üdülőben a szállásunkat. A 
leutazás 3 autóval élményszámba ment. A 
polgármester hathatós segítsége révén 
Rostás Gyula, Túri István, és Túri Fecó 
segített nekünk a lejutásban. Idén úgy 
gondoltuk egy szinttel feljebb lépünk és 10 
napra megyünk. Amint mindenki leért 
Balatonszárszóra és elfoglalta a szállást, 
fiúk, lányok vegyesen, illetve a pároknak 
külön szoba járt, elkezdtük felfedezni az 
„új”környéket, új ágyak, új fürdőszoba, új 
konyha, új gondnokok, hiába jártunk itt egy 
évvel korábban, mégis minden új volt 
kivéve a banda, ugyanis nagy 
szervezéseknek hála, idén is a csépai 
focicsapat tagjaival töltöttünk el pár napot. 
Egy ekkora sereg bulira éhes fiatalnak nem 

kis étvágya lészen, így idén is jobbnál jobb ételekkel, 
kedveskedet nekünk főszakácsnőnk, Lantos Kriszta és 
kuktái, a csoport lánytagjai, és nemegyszer a fiúk is 
sürögtek a konyhában. Volt ezen a 10 napon minden 
földi jó: Grill húsok, Palócz leves, kakas pörkölt, 
lángos, palacsinta, fánk, rántott illetve sült húsok, 
saláták, halászlé, mindenki talált az ízlésének megfelelő 
ételt. A 10 nap csak pihenésről szólt, aki tehette, 
minden nap lement a parta és fürdött, voltak akik még 
esténként is megmártóztak közép Európa legnagyobb 
tavában. Napközben, illetve esténként kisebb nagyobb 
csapatokban Balatonszárszót, Balatonföldvárt, és nem 
egyszer vonatra szállva Siófokot is meglátogattuk. Egy 
szó, mint száz: megint rengeteg élménnyel gazdagabban 
jöttünk haza; jövőre megint megyünk az már biztos! 
Köszönetet szeretnénk mondani CSÉPA Község 
Polgármesterének, Fialka Györgynek és a csépai 
önkormányzatnak, hogy tánccsoportunkat lehetőséghez 
mérten segítik! 

Hérán Barna újságíró 
Csépa Község tánccsoportjának tagja
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NYÁRI NAPKÖZI TÁBOR 
Gyere, játssz velünk, ha 
nincs, aki otthon vigyázzon 
rád! 
Unalom és egyedüllét helyett 
légy a vakációzó közösség 
vidám építő tagja! 
Hétfő – Péntek 800 - 1600 
augusztus 30-ig! 
A nyári napközi otthon 2013. 
július 1-én megnyitotta 
kapuját a nyári szünetet 
élvező gyermekek számára a 
Csépai Berecz Skolasztika 
Missziós és Lelkigyakorlatos 
Házban, ill. a Szelevényi Római 
Katolikus Plébánián. A 
kezdeményezés a csépai 
egyházközség szervezésének 
köszönhető.  
A napközi otthon különösen 
azoknak a családoknak jelent nagy 
segítséget, ahol a gyermekek nyári 
felügyelete problémát jelent. 
A színes és változatos programok, 
továbbá a közösségi hangulat 
csalogatja táborunkba azokat a 
gyerekeket is, akiknek felügyelete 
egyébként megoldott a nyárra. 
Táborunk összetétele vegyes 
korosztályból tevődik össze, 
egyaránt megtalálható az alsós és a 

felsős korosztály is. A hét minden 
napját színes programokkal 
gazdagítjuk, ebben nagy segítséget 
nyújtanak önkéntes segítők, 
pedagógus vendégeink. Az elmúlt 
időszak gazdag program palettáján 
megtalálható a batikolás, 
barkácsolás, virágültetés, különféle 
varrástechnikák elsajátítása, pizza,- 
palacsinta,- linzersütés, különféle 
ügyességi vetélkedők, szabad 
program, sakk- malomvetélkedő, 
kinti-benti közösségépítő játékok.  
Minden héten egy napot a fürdőzés 
nyújtotta kalandnak szentelünk. Az 
elmúlt hetek a jókedvről és a 
nevetésről szóltak. Táborunk alapja 
keresztény értékrendre épül. 

Alapvető cél az empátiára 
nevelés és a testvéri 
hangulat megteremtése. Így 
olyan feladatokat találunk 
ki, amelyeknek 
köszönhetően megtanulnak 
magukra és egymásra is 
odafigyelni. Összegezve az 
eddig megélt tapasztalataim 
alapján, a nyári napközi 
otthon több szempontból is 
előnyös.  
Elsősorban biztosított a 

gyermekek egész napos felügyelete, 
másodsorban a gazdag programok 
megszépítik a gyerekek nyári 
hangulatát, utoljára, de nem utolsó 
sorban a közösségi hangulatának 
köszönhetően értékes barátságokra 
tehetnek szert.  
Várjuk szeretettel mindazokat, akik 
a nyarat ilyen barátságos 
környezetben szeretnék eltölteni! 
Bővebb információ: Kuczor 
Erzsébet református lelkésznő: 
30/445-4547; Egediné Lovas 
Annamária, plébániai mkt., 
hitoktató: 20/770-8290. 

Varga Alexandra 
római katolikus hitoktató, 

szervező
 

KÁNIKULA – MIRE FIGYELJÜNK? 
A koponyeg.hu 15 napos internetes időjárás előrejelzése szerint 
térségünkben a napi maximális hőmérséklet minden nap meghaladja a 
30 fokot. Ezt a nyári rekkenő hőséget kánikulának nevezzük. Ahogyan 
emelkedik a hőmérséklet, úgy nő szervezetünk terhelése. A szervezet 
hőszabályzó-képességét az életkor, a testsúly, a fizikai erőnlét, az 
egészségi állapot, a táplálkozás és gyógyszerszedés is befolyásolja. 
Ezért fontos, hogy alkalmazkodjunk a meleg, forró napokhoz. 
Zuhanyozzunk langyos vagy hideg vízzel, naponta akár többször is. 
Érdemes ventillátort használni, 1-2 órát légkondicionált helyiségben 
tölteni. Ha teheted, ne legyél a tűző napon 11 és 15 óra között, mivel 
ilyenkor fokozódik a napszúrás veszélye, és a káros napsugarak is. 
erősebben hatnak ilyenkor. A káros UV-B sugárzás ellen védd a bőrödet 

A kánikulai meleg kedvezőtlenül hat 
mindenkire, de elsősorban a fizikai munkát 
végzők szervezetére, mind a szabadban, 
mind a zárt térben dolgozóknál. 
A kánikula idején mindenkinek ügyelnie kell 
a fokozott folyadékbevitelre. Az izzadás 
miatt elveszített só pótlása is fontos. Akár a 
szokásos mennyiség többszörösére is 
szükség lehet. Igyunk sok vizet, ásványvizet, 
teát (cukor nélkül), rostos gyümölcsleveket! 
Kerüljük a magas koffein- és cukortartalmú 
szénsavas üdítőket, a kávét és az alkoholt! 

napvédő krémmel! Ha teheted, világos színű, természetes alapanyagú 
ruhát viselj! Széles karimájú vagy ellenzős sapkával, kalappal, vagy a 
káros napsugarak ellen védő napszemüveggel védd a szemeidet! Otthon, 
ha teheted, éjjel szellőztess! Kisgyermeket, állatot sose hagyj bezárt 
gépkocsiban! Az állatoknak több vizet adj, mint máskor, és sose kösd ki 
a kutyádat a napra! Ha a szabadban sportolsz, azt a reggeli vagy a kora 
esti órákban tedd! Ha a városban közlekedsz, tartsd észben, hogy a 
hőség miatt lankadhat a figyelmed, és csökkenhet mások koncentrációs 
képessége is! 
 
 

 
Német, olasz nyelvtanítást 
vállalok! Ugyanitt vadonatúj 
tusolótálca van eladó. Ingyen 
adok egy javításra szoruló 
távirányítót, és egy kicsi kazettás 
rádiós magnót. 
Mindezekről érdeklődni a 
következő telefonszámon lehet: 
0631/314-4305. 
 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



EGY KIS ÍZELÍTŐ A FALUNAPRÓL 

 
 

 

 

 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


