
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KÖSZÖNTÖM CSÉPA KÖZSÉG 

LAKOSSÁGÁT! 
Külön köszöntök minden olyan embert, 
aki 2013-ban is tett a településért, itt 
élt. Munkájával, javaslataival a 
település fejlődését szolgálta. A 
település legnagyobb értéke az itt élők 
közössége. Az összefogás főbb 
élethelyzetben bizonyította erejét: 
beteg gyerekek segítése; idős emberek 
gondozása; bajba jutott családok 
támogatása; téli hidegek átvészelése, 
stb. Civil szervezeteink példamutatóan 
működtek együtt képviselő 
testületünkkel a pályázatok 
benyújtásakor. Ezt kell erősítenünk. 
Akkor lehetünk erősek és sikeresek, ha 
összefogunk, összetartunk. 
Tekintettel kell lenni mások ünnepeire, 
hogy senki se zavarja például a 
kegyeleti megemlékezésben 
viselkedésével a környezetét. 
Közeleg a karácsony. Ezért a szeretet 
fogalmával kell, hogy összekapcsoljam 
a fentieket. Ha szeretetet adunk, mindig 
többet kapunk vissza. Csak, ha teszünk 
a település fejlődéséért, akkor tudunk 
visszakapni. Szebbek lesznek 
közterületeink, a község összképe, ha 
minden egyes lakosunk tesz érte és 
gondozza környezetét. 
Polgármesterként nekem nem kitalálni 
kell, milyen fejlesztések történjenek a 
településen, csupán meg kell hallanom, 
hallgatnom, mit szeretnének az itt élők.  
 

Az elképzelések megvalósításához kell 
megtalálnom a lehetőséget. 
Közös a szándékunk, hogy Csépa 
élhető maradjon. Próbálkozunk 
munkahelyteremtéssel, a turizmus 
fejlesztésével. Azt használjuk ki, 
amink van: természeti környezetünk 
szép. Szépségét meg kell őrizni, 
vonzóvá kell tenni, megmutatni 
másoknak! 
Ehhez közösséggé kell válni. 
Másképpen nem megy. 
Az idén is kitüntetésekkel ismertük el 
csépai személyeknek, közösségeknek a 
munkáját, akik cselekedeteikkel, 
eredményeikkel Csépa hírnevét 
öregbítették. 
Vannak, akikre büszkék lehetünk, 
akiktől nem szégyen példát venni, és 
tanulni. Szeretném, ha minél többen 
lennének, akiknek figyelhetünk 
szavára, tanácsaira hallgathatunk. Ezt a 
reménységet célozzuk évek óta a 
főiskolai hallgatók, és Arany János 
ösztöndíjas hallgatók önkormányzati 
támogatásával is.  
További értékmentő összefogás 
reményében mindenkinek áldott, 
békés karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag új esztendőt 
kívánok! 

Fialka György 
polgármester 

 

 

 

 
1956. október 23-ra emlékeztek a 8. osztályosok 

 

 
30-szoros véradó: 
Kupeczki  Zoltán 

Fotók: Kovács Sándor 

 
A rajzpályázat nyertesei 

Cikk a 8. oldalon 
Fotó: Pintér Lászlóné 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk! 

 
Mikulás járt az óvodában 

Fotó: Havrilla Sándorné 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. 
október 10-én és 24-én, valamint 2013. november 21–én 
tartott önkormányzati ülést. 
A községben jelenleg folyó munkák: folyamatban van a 
szeméttelep rekultiváció, a lefedése megtörtént. A lakossági 
hulladékot, - ami eddig közüzemileg nem került elszállításra 
(bontási anyag) -, sem lehet már odavinni.  
Az önkormányzati földek megművelése, tárcsázás, 
műtrágyázás a vetőmag elvetése megtörtént. Az óvoda tavaly 
pályázott kazánfűtéséhez a tüzelőanyag begyűjtése 
folyamatban van. A Hajlási út (murvás) elkészítése folyik. 
Néhány gazda felajánlotta a segítségét.  
Megrendezésre került október 26-án a művelődési házban az 
idősek napja és a véradók megvendégelése, ahol kb 150 fő 
vett részt. 
Eddig 10 lakos jelezte, hogy a szennyvízhálózatra rá kíván 
csatlakozni. A közműfejlesztési hozzájárulás összegének 
befizetésére, ami jelenleg 150.000 Ft, akár 15 havi 
részletfizetést is engedélyezhet a polgármester.  
Lakossági igényként merül fel az újabb közvilágítási 
lámpatestek elhelyezése. A lámpatestek igénylése általában 
kétféle esetben kerül előtérbe. Amikor az ingatlan gazdát 
cserél, vagy amikor egyedül marad a tulajdonos. A 
lámpatestek pótlásának felülvizsgálatára, a választások utáni 
ciklusban a polgármesteri program alkotásánál kerülhet 
előtérbe. A jelenlegi ciklusban, ilyen irányú elképzelése nem 
volt a testületnek. 
A közvilágítási lámpatestek, nem képezhetik az egyéni 
vagyonvédelem eszközét. A közvilágítás a közterületek 
megvilágítását szolgálja, amely előre megtervezett volt, újabb 
közterületek, azóta nem alakultak, amelyek igényelték volna 
ezek felülvizsgálatát. 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotta a 22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendeletét a 
helyi iparűzési adóról, melyben az ideiglenes jelleggel 
végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 
naponként 5.000 Ft. Újra alkotta a Csépai Önkormányzat 
Turisztikai Szálláshely térítési díjáról szóló 
23/2013.(XI.22.) rendeletét. A szálláshelyet igénybe vevők 
részére a térítési díj összege 1000 Ft/fő/nap, még a téli 
időszakban (november 1- március 31 között) a térítési díj 
összege 1500 Ft/fő/nap.  
Megjelent a belügyminiszter 57/2013.(X.4.) BM rendelete a 
helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról. 2013. január 1-jei 
lakosságszám alapján az 5000 fő lakosságszám alatti 
települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó támogatásra igényt nyújthatnak be.  
A Képviselő-testület megalkotta a természetben nyújtott 
szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 24/2013. 
(XI. 22.) rendeletét. 
A rendelet hatálya kiterjed Csépa Község közigazgatási 
területén életvitelszerűen élő, bejelentett állandó lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. A 
képviselő-testülethez szociális célú tűzifa támogatást nyújthat 
Csépa község közigazgatási területén lévő lakás 
tulajdonosának, bérlőjének, szívességi lakáshasználójának a 
téli fűtéssel kapcsolatos kiadásai mérsékléséhez, amennyiben 
az alábbi feltételeknek együttesen megfelel: 

a) rendelkezik tűzifa elégetéséhez szükséges tüzelő-
berendezéssel, 
b) a kérelmező háztartásában az egy főre eső jövedelem nem 
haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át. 
Lakóingatlanonként csak egy kérelmező részére 
állapítható meg a támogatás. A szociális célú tűzifa 
támogatás iránti kérelem 2014. január 3. napjáig 
nyújtható be. A támogatás mennyisége háztartásonként 
legfeljebb 1 m3 lehet. 

Közmunkaprogram 
A Kormány célul tűzte ki, hogy 2013 novembere és 2014 
áprilisa közötti időszakban 200 ezer fő folyamatos, egyidejű 
közfoglalkoztatását kell biztosítani.  
A téli időszakban a szabadban végezhető tevékenységek 
száma jelentős mértékben csökken, így a magas 
foglalkoztatott létszám megtartása, valamint az álláskeresők 
tartós jövedelemhez juttatása csak a képzési komponens 
erősítésével lehetséges. Az Európai Unió a képzésre azért 
biztosít TÁMOP forrást, hogy erősödjenek a 
közfoglalkoztatási programok aktiválási elemei és az abban 
részt vevők az elsődleges munkaerő-piacon nagyobb eséllyel 
indulhassanak. 
Ennek megfelelően a Kormány döntést hozott arról, hogy 
2013 novemberétől 100 ezer fő folyamatos 
közfoglalkoztatását kell biztosítani 2013. április végéig, 
további 100 ezer fő képzésbe vonását kell megoldani 2013 
decembere és 2014. március vége között. 
2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás program keretében 89 
fő foglalkoztatására nyújtottunk be pályázatot, mely 2013. 
november 01-től 2014. április 30-ig tart. 
A közfoglalkoztatáshoz képzés is kapcsolódik, maximális 
időtartama: 203.12.01-2014.03.31. 
Alapkompetencia fejlesztésben 60 fő vesz részt. A képzés a 
következő modulokból áll:  
- ráhangoló, motiváló tréning 
- alapozó/megújító fejlesztés (olvasás, írás, számolás) 
(tartalma: olvasás, írás, számolás elméleti, gyakorlati 
oktatása) 
- tanulási készségek fejlesztése (tartalma: olyan ismeretek 
elsajátítása, amely képessé teszi önállóan és csoportban 
történő tanulásnak szervezésére, tanulási stratégia, tanulási 
technika megválasztására és alkalmazására) 
- életviteli kompetenciák fejlesztése (tartalma: 
kommunikációs helyzet- és szituációs gyakorlatok) 
- mentálhigiénés fejlesztés (tartalma: mentálhigiénés 
szemléletmód kialakítása) 
Szakképzésben 19 fő vesz részt. 
- konyhai kisegítő 6 fő, tanfolyam Kunszentmártonban, 
gyakorlat Csépán 
- kisgépkezelő 6 fő, tanfolyam Kunszentmártonban, gyakorlat 
Csépán 
- motorfűrész-kezelő 7 fő, tanfolyam és gyakorlat Csépán 
A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 
Csépai Kirendeltségének nevében minden kedves 
Lakosunknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
eredményekben gazdag Boldog Új Évet kívánok! 

Berényi Veronika 
kirendeltség-vezető

 
 A Csépai Napló naptár mellékletén az I. világháborús emlékmű látható. .Márványtábláján olvasható az alábbi mondat.  

Csépa község közönsége hálája és kegyelete jeléül az I. világháborúban elesett fiai örök emlékére. A magyar hazafiasság és 
vitézség tiszteletére, mely mindég szilárd alapja volt nagy Magyarországnak. 1914 – 1918 
Az emlékművön közel 200 név szerepel, akik hősi halált haltak. 2014-ben lesz ennek a történelmi eseménynek a 100. 
évfordulója. 
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CKÖ KÖZMEGHALLGATÁS 
A Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. 
december 10-én kedden 14 órakor Közmeghallgatást tartott, 
ahol Kolompár Gusztáv elnök számolt be a Csépai Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi tevékenységéről: 
„2013. évben önkormányzatunk 221.000 Ft általános 
támogatást kapott, valamint 582.000 feladatfinanszírozáshoz 
jutott hozzá. Ez egy kiemelkedően magas összeg. Az irodánk 
közüzemi díjait, víz, villanyszámlát a községi önkormányzat 
fizette a megállapodásunk alapján, valamint ingyenesen 
biztosította az irodánk használatát. Mint tudjuk, személyi 
kiadásokra (tiszteletdíj) nem történt kifizetés. Dologi 
kiadásokra fordítottuk a rendelkezésre álló keretösszeget, 
úgymint telefonköltségek, internet előfizetés, irodaszerek, 
belföldi kiküldetések, valamint számlavezetési díj.  
2013. évben folyamatosan kapcsolatot tartottunk más civil 
szervezetekkel, a rendőrséggel, a polgárőrséggel, az iskolával 
és az óvodával. Együttműködtünk a települési 
önkormányzattal a polgármesteri hivatallal, a Munkaügyi 
Központtal. 
Heti egy alkalommal istentiszteletet tartottunk magyar és 
cigány nyelven az irodánkban, átlagosan 10-15 fő 
részvételével. Az öcsödi lelkipásztorral családokat 
látogattunk meg lelki gondozás céljából. 
Nyugdíjas délutánokat szerveztünk havonta egy alkalommal, 
ahol az idős roma emberek beszéltek a régi időkről, a cigány 
hagyományokról, régi történeteket meséltek az érdeklődve 
hallgató fiataloknak. 

Havonta egyszer a szolnoki gyülekezet támogatásával a 
rászoruló családoknak tartós élelmiszercsomagot, ruhát 
osztottunk szét. 
A Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve segítettünk a 
felmerülő problémák megoldásában, családokat látogattunk. 
2013 szeptemberében a cigány hagyományápolás 
elősegítésére tartottunk egy rendezvény, ahol hagyományos 
ételek készültek. Szeptember végén romológiai előadást 
tartott Kolompár Alexandra. Az előadás nagyon jól sikerült. 
Az óvoda és az iskola vezetőivel egyeztetve a két intézmény 
alapítványát támogattuk, 30-30 ezer forinttal. A támogatás 
célja hogy roma gyerekek számára biztosítsák a hiányzó 
eszközöket, írószereket, felszereléseket.  
Mikulás csomagokat osztottunk a hétvégén, közel 100 fő 
gyereket tudtunk megajándékozni. 
Tervezünk az év hátralévő részére egy karácsonyi rendezvény 
lebonyolítását is. 
2013. gazdálkodását összefoglalva megállapítható, hogy a 
feladatalapú támogatás nélkül önkormányzatunk igen keveset 
tudott volna tenni a roma hagyományok ápolásáért. Továbbra 
is törekednünk kell arra, hogy részt vegyünk különböző 
pályázatokon, megbízom a képviselő társaimat a pályázatok 
fokozott figyelésével. 
Az év hátralévő részére mindenkinek békés boldog ünnepeket 
és boldog új évet kívánok a Csépai Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat nevében.” 

Kolompár Gusztáv  
elnök

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 19-én 17 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tartott. 
AA  kköövveettkkeezzőő  nnapirendi pontokat tárgyalta meg: 
1. Polgármesteri tájékoztató 
2. Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet megalkotására valamint a 11/2013. (V.30.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
3. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott támogatásokról szóló rendelet 
megalkotására valamint a 2/2007. (III.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
4. Előterjesztés az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról szóló rendelet megalkotására valamint 
a 23/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
5. Javaslat Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2014. I. félévi munkatervére 
6. Egyebek 

Valamennyi napirendi pontot Fialka György polgármester terjesztette elő. 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Születés: 
Gyebnár Nóra Hanna  
Czifra Kevin Denisz 
Medveczki Zsolt 
 
Házasságkötés: 
Bíró József és Szöllősi Györgyi 
 
Haláleset: 
Czuczor Gyuláné (Nádas Margit) 63 év 
Kalász Jenő 74 év 
Markovics Jánosné (Talmácsi Ilona) 69 év 
Berkes Györgyné (Magó Rozália) 90 év 
Szabó Ferenc 70 év 
Szántó Mátyás 70 év 
Szvoboda Mihály 86 év 
 

KSZR RENDEZVÉNYEK 
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer jóvoltából két rendezvény is 
megvalósulhatott december hónapban. 
13-án a kicsiknek kedveskedhettünk egy mesejátékkal, amelyet a Bibuczi 
Színház művészei adtak elő. A zenés mesejáték címe: A pórul járt krampusz. 
Az ad hoc produkció miatt sajnos az ovisok nem tudtak eljönni (nekik majd 
jövőre bepótoljuk) csak az alsósok. 
20-án az idősebbek is kaptak egy programot. (A rendezvény a Mosoly klub 
karácsonyával lett összehozva). Ők nóta, operett és táncdalokat hallgathattak 
meg Sülyi Károly, Kállai Gábor és Oláh István előadásában. 

KI MIT TUD (?) 
Szeretném a falu lakosságát meghívni egy programra. Nem passzív nézőkre 
gondolok, hanem aktív szereplőkre. Valamikor a tavasszal rendezzünk Csépán 
egy „Ki mit tud”-ot! Mutassuk meg egymásnak, miben vagyunk ügyesek, 
kiemelkedőek! Ha van Önben egy kis kurázsi, jelentkezzen az előadásra! Én 
alapesetben ének-zene, tánc és egyéb kategóriákra gondoltam, de ez nyilván 
képlékeny, hiszen várom a kreatív ötleteket. Természetesen a felkészülésre is 
helyet ad a művelődési ház nemcsak az előadásra. Használjuk fel a telet 
gyakorlásra, hogy minél színvonalasabb műsor születhessen! Ebből az ötletből 
akkor lesz valóság, ha Önök is közreműködnek. Várom tehát a bátor 
jelentkezőket! 

Zarnócz Pálné 
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Veres Margit Terézia,  SzabóKárolyné, Fialka György, 
Berényi Veronika és Dobainé Nagy Éva 

 

IDŐSEK NAPJA 
2013. október 26-án a Vöröskereszt 
helyi szervezetének szervezésében 
Idősek napja volt a művelődési házban. 
Ennek keretében Veres Margit Terézia 
A vöröskereszt területi elnöke Kupeczki 
Zoltánnak kitüntetést adott át abból az 
alkalomból, hogy 30-szor adott vért. 
A rendezvényen a Petőfi Sándor 
Általános Iskola 7. osztályos tanulói: 
Balogh Nóra, Galvácsi Csaba, 
Horpácsi Boglárka, Kecskés Laura, 
Mata Mercédesz és Multyán Ágnes 
versekkel, dalokkal köszöntötték az 
idős vendégeket. A Mosoly klub 
énekkara hangulatos 
összeállítással kedveskedett a 
közönségnek. (Szerk.) 
Meghatódva, érzelmileg átélve 
hallgattuk a Járási Vöröskeresztes 
Titkár, Veres Margit Terézia 
gondolatait, ismertetőjét. Az 
arcokat figyelve úgy láttam, 
minden hallgatónak szívéig 
hatottak az elhangzottak. Ennek 
segítségével mindenkiben 
felidéződött életének egy-egy 
pillanata, eseménye; a szép 
élmények, a nehéz, küzdelmes 
hétköznapok. 
A tartalmas ismertetőből csupán 
egy mondatra utalok: „Úgy 
dolgozzál, mintha örökké élnél!” 
Ezt az idősebb generáció tagjai ma 
is így csinálják, amíg egészségük, 
fizikai erejük lehetővé teszi.  
Többségük a II. vh. utáni politikai 
változás, a gazdasági nehézségekkel 
küszködő országunkban volt 
kisgyermek. A családok többségének 
világnézete nem egyezett a hazánkban 
is új keletű materialista világképpel. 
Márpedig az iskolában ennek 
szellemében folyt az oktató-nevelő 
munka. A gyermek mást hallott 
szűkebb környezetében., mást az 
iskolában. (Ez volt az ún. kettős 
nevelés.) Mindeközben a gyermek 

elbizonytalanodott, kérdések özöne 
foglalkoztatta. Mindezekre sok esetben 
nem kapott egyenes választ különböző 
okok miatt. 
A korabeli ellentmondásokkal teli 
társadalmunkban felnőttként sem volt 
egyszerű eligazodni, megtalálni a 
helyes utat. A háború után jelentkező 
gazdasági nehézségek, majd az e téren 
történő átszervezések mindenkit 
sújtottak. A létfenntartás, a családok 
ellátása hosszabb időn keresztül gondot 

jelentett. A tisztességes munkából élő 
szülőket a hagyományos munkára 
nevelés mellett ez is kényszerítette, 
hogy gyermekeiket mindinkább 
bevonják a munkába. 
Az első időszakban még az alapvető 
élelmiszereket is jegyre adták, ami 
természetesen nem fedezte a család 
szükségletét. A vidéken élő, kis 
földjeiken gazdálkodó emberek minden 
talpalatnyi földet megműveltek, hogy a 
család ellátását biztosítani tudják. Ilyen 
körülmények között szoktak bele a 

munkába a mai idősek. 
Ezért teszik ezt ma is, 
mert csak így érzik 
hasznosnak magukat. 
Nehézségek tehát 
mindig voltak, de 
panasszal, zokszóval 
ezen kevésbé tudunk 
segíteni. Alapvető a 
tanulás, a különböző 
szakmák képesítések, 

képzettségek 
megszerzése, hogy 
munkához juthassunk. 
Mindehhez szükséges 
a kitartás, tenni akarás, 
a munkához való 
pozitív hozzáállás. 

Legyen önbecsülésünk, érezzük át, 
adjon sikerélményt az általunk végzett 
munka! 
Sokszor úgy érezzük, hogy a vidéken 
élőkre kevésbé figyelnek, magukra 
hagyják őket. Pedig az egyszerű 
emberek többségében ma is él a tenni 
akarás, a szorgalom, a tehetség. 
Mindezekkel élni, és okosan kellene 
gazdálkodni, mert az általuk előállított 
érték az egyénnek és az országnak is 
hasznos. 

Szívesen fogadtuk Fialka György 
polgármester úr tájékoztatóját a 
községben zajló legfontosabb 
eseményekről, fejlesztésekről. 
Köszönjük a megvendégelés 
költségeihez történő hozzájárulást, 
melyet valamennyien jóízűen 
fogyasztottunk. Köszönet illeti a 
rendezvény szervezőinek fáradozásáért, 
a gyors és figyelmes kiszolgálásért, 
valamint a finom ételek készítőit is 
köszönet illeti. 
A mi korosztályunk aktív idejében 
természetes volt, hogy a 
vöröskeresztnek a különböző 
munkahelyeken voltak aktivistái. 
Munkájukat éves munkaterv szerint 
végezték, rendszeresen tartottak 
megbeszélést a tennivalókról. 
Sokirányú tevékenységet folytattak. 
Örülnénk, ha többen vállalkoznának a 
vk. segítő szándékú, nemes feladatot 
ellátó munkájára. Ezt mindenki 
társadalmi tevékenységként végezte s 
végzi ma is a mindennapi munkája 
mellett, mint pl. Szabó Károlyné és 
Kissné Talmácsi Mária egészségügyi 
dolgozók. 

A nyugdíjasok nevében: 
Csetényi Mihályné
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ISKOLAI HÍREK 
A Petőfi Sándor Általános Iskolában a 
november és december is mozgalmasan 
telt. 
November 22-én tartottuk a Művelődési 
Házban őszi Műsoros Estünket. A 3., 
6. és a 7. osztály egy-egy humoros 
jelenetet adott elő. A tánc is 
középpontba került az est folyamán. A 
3. osztály country-stílusú táncot 
mutatott be. Balogh Nóra és Horpácsi 
Boglárka 7. osztályos lányok egy saját 
koreográfiájú produkcióval készültek. 
Felléptek a Dalma Dance Klub táncosai 
is. Igazi meglepetést okoztak még az 
énekkar műsorszámai. Bruckner 
Lajosné énektanár az iskola mindhárom 
énekkarának színvonalas darabokat 
tanított be. Fuvola és gitárkíséret is 
színesítette az előadást. A Műsoros Est 
közönségének köszönjük az anyagi 
támogatást, melynek összegét a 
kiemelkedő tanulók karácsonyi 
jutalmazására fordítottuk. A gyerekeket 
felkészítő pedagógusoknak, a fellépő 
tanulóknak, valamint a fergeteges est 
lebonyolításában segítőknek is 
szeretnénk köszönetet mondani.  
November 25-én a 7. és 8. osztályos 
tanulók szüleikkel együtt az iskola 
előadó termében rendezett 
pályaválasztási fórumon vehettek 
részt. Több középiskola képviselője 
hasznos tájékoztatásokkal segítette a 
továbbtanulás nehéz döntésében a 
megjelenteket. 
November 27-én a csépai és a tiszakürti 
3. és 4. osztályosoknak Komplex 
Tanulmányi Versenyt rendeztünk az 
iskolában. A résztvevő tanulók jól 
érezték magukat a vidám hangulatú 
rendezvényen. Ugyanezen a napon egy 

megyei szintű, közlekedéssel 
kapcsolatos rajzverseny díjazottjai 
vehették át jutalmaikat Szolnokon. 
Sárközi Adél 2. osztályos tanuló 2. 
helyezést ért el, Kanalas Roland 2. 
osztályos és Halmai Gréta 3. osztályos 
tanulók különdíjban részesültek. 
December 6-án megérkezett az iskolába 
is a Télapó. A nagycsoportos óvodások 
elfogadták meghívásunkat és ők is részt 
vettek az alsó tagozatosok játékos 
sportversenyében, melyet a 
tornateremben tartottunk. Az osztályok 
dalokkal, versekkel várták a Mikulást. 
A jó hangulatú programunk a 
csomagok kiosztásával kezdődött. A 
felső tagozatosoknak a 8. osztály 
diákjai szerveztek humoros vetélkedőt. 
Köszönjük Türke Csabának és üzlete 
dolgozóinak a segítséget, valamint a 
„falu Mikulása” csapatának az aktív 
közreműködést! 
Az idei Családi Napot december 18-án 
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 kerültek a 

figyelem középpontjába, mert az ő 
ünnepi műsorukat tekinthettük meg. 
Deák Mónika és Szebellédi Anita tanító 
néni készítette fel a gyerekeket. Az 
énekkar is meglepte a hallgatóságot 
hangulatos műsorszámaival. A jól 
sikerült előadáson iskolánk 
pedagógusain és tanulóin kívül részt 
vettek meghívott vendégeink is. 
Erre az alkalomra terveztük azon 
tanulóink megajándékozását, akik az 
első félévben magatartásukkal, 
tanulmányi eredményükkel, közösségi 
munkájukkal példát mutattak társaik 
számára.  
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. 
Iskolánk pedagógusai és tanulói 
köszönetüket fejezik ki a Csépa 
Községért Alapítvány és a Csépai 
Iskolásokért Alapítvány 
kuratóriumának azért a nagylelkű 
pénzadományért, mellyel lehetővé 
tették, hogy az év elején eltulajdonított 
iskolai laptop helyett másikat 
vásároljunk. 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 

VIII. Jász Kupa Jászberény, 2013. október 5. 
Eredményeink: I. hely: Multyán Bernadett, IV. Cseh Nóra. A 
középmezőnyben végeztek: Oberna Dominik, Duszka 
Boglárka és Őze Anasztázia. 

Ifjúsági Sakkverseny Martfű, 3013. november 9. 
II. hely: Sárközi Adél, V. Duszka Boglárka, Laczkó Sándor, 
VI. Tóth Martin. 

Márton Kupa Sakkverseny Kunszentmárton, 
2013. november 10. 
Serdülők eredményei: I. Oberna Dominik, II. Laczkó Sándor, 
IV. Sárközi Soma, V. Tóth Martin. Ifjúságiak: i. Cseh Nóra, 
II. Multyán Bernadett, III. Berényi Róbert, IV. Szepesi 
Sándor. 

A Tiszazugi Fiatalok és Felnőttek 
Sakkbajnoksága Csépa, 2013. november 24. 
Az Öcsödi Kistérségi Társulás támogatásával megrendezett 
versenyen hat korcsoportban 35 fő versenyzett. A csépaiak 
eredményei: I. helyezettek: Cseh József, Marsinszky Zoltán, 
Cseh Nóra, Szepesi Nikolett, Palotai Anna, Duszka Boglárka, 
Sárközi Adél, Túri Márk. II. helyezettek: Cseh András, 
Berényi Róbert, Molnár Nikolett, Pillár Róbert, Multyán 
Bernadett, Tóth Martin, Sárközi Soma, Papp Levente. III. 
helyezettek: Zarnócz Sándor, Berényi Tamás, Makula 
György, Laczkó Sándor, Szanda Tibor. Különdíjban 
részesültek: Kolompár Sándor, Szepesi Sándor, Papp János, 
Kanalas Roland. 

Csetényi Mihály 
ny. tanár
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrkapitányság 
rajzpályázatot hirdetett „Közlekedés lakóhelyemen” címmel. 
Iskolánkból több gyermek pályázott.  Közülük Sárközi Adél 
2. osztályos tanuló második helyezést ért el, Halmai Gréta 3. 
osztályos és Kanalas Roland 2. osztályos tanuló különdíjban 
részesültek. 
Az ünnepélyes díjátadó 2013. november 27-én volt 
Szolnokon, a Megyei Rendőrkapitányságon. 
A rendőrkapitányság aulájában boldogan fedezték fel saját 
rajzukat a sok szép pályamunka között. 

A jól szervezett ünnepségen először a gyerekek 
ismeretterjesztő előadásokat hallgathattak a helyes 
közlekedésről és a rájuk leselkedő káros szenvedélyekről. 
Az ünnepélyes díjátadón megilletődötten vették át 
okleveleiket és szép ajándékcsomagjaikat. 
Az ünnepség végén a rendőrkapitányság munkatársai 
szendvicsekkel, édességekkel vendégelték meg a gyerekeket. 
Mindhárom kisgyermek számára maradandó élményt nyújtott 
ez a délelőtti szép program. 

Pintér Lászlóné tanító
 
 
 
 
 
 
 

A CSÉPAI ISKOLÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY HÍREI 
Alapítványunk kitűzött célja, hogy az 
iskola korszerű tárgyi eszközeinek 
fejlesztésével támogassa a csépai 
iskolás gyermekeket abban, hogy a 
legkorszerűbb oktatástechnikai  
eszközök segítségével gyarapíthassák 
tudásukat. Szeptemberben az alapítvány 
megvásárolt egy interaktív táblát 
997.014 Ft értékben, így már minden 
alsó tagozatos tanterem rendelkezik 
korunk egyik legmodernebb oktatási 

eszközével.  A pedagógusok és a 
gyerekek szívesen használják ezt a 
hasznos eszközt, mely rengeteg 
lehetőséget biztosít a tudás átadás-
megszerzés érdekében. 
Nyáron alapítványunk támogatta a 
gyermekek táborozását is 20.000 Ft 
értékben. 
A 2012-es személyi jövedelemadó 1 
%-os felajánlásából 42.705 Ft került 
alapítványunk számlájára. 

Szeptember hónapban Szíjártóné 
Váradi Terézia szülő 15.000 Ft-tal 
támogatta az iskolai alapítványt.  
A napokban a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 30.000 Ft-tal segítette 
az iskolai alapítványon keresztül a 
gyermekeket.   
Támogatóinknak köszönjük segítségét! 

Pintér Lászlóné 
kuratórium elnöke

ÓVODAI HÍREK 
Már az előző megjelent újságban 
beszámolt Évike néni arról, hogy az 
óvodában dolgozom. Nem volt 
ismeretlen a környezet hiszen csépai 
vagyok és a hat-hetes nagy 

gyakorlatomat is itt töltöttem 
januárban. Nagy izgalommal vártam 
nyáron hogy kiderüljön, én nyerem e el 
a kihirdetett állást. Mikor aztán 
megkaptam a jó hírt, nagy örömmel 
kezdtem meg az idei nevelési évet. A 
nagy csoportosok óvó nénije lettem 
Kiss Magdolna óvodapedagógus 
mentorsága alatt. Az óvodában a 
gyerekek is és a dolgozók is szívesen 
fogadtak. A tárgyi feltételek pedig 

maximálisan adottak ahhoz, hogy 
kiváló munkát tudjon végezni a 
pedagógus. Olyan izgalommal vártam a 
különböző eseményeket, mint a 
gyerekek, ezt nyugodt szívvel írhatom. 

Első ilyen volt a 
szüreti mulatság az 
óvodában. Nagyon 
vártam, már napokkal 
előtte izgultam, de 
tökéletes volt az egész 
nap. Nem volt még 
ilyenben részem, és 
hatalmas élmény volt 
nekem is nem csak a 

gyerekeknek. 
Következett az 
egészség hét ami a 
november 11-ei héten  
valósult meg. Teljesen 
új dolog volt ez is 

számomra, és amikor elkövetkezett 
nagyon sok élménnyel gazdagodtam. 
Fantasztikus volt a gyermekek és az ő 
szüleikkel való zöldség-gyümölcs 
barkácsolás, a szülők tea kóstoltatása, 
az azt követő iskola első osztályának és 
a nagy csoportosok egészségügyi 
vetélkedője, majd az óvónők által 
eljátszott báb előadás. Amikor főiskolai 
hallgató voltam ilyenben sajnos nem 
volt részem ezért nagy öröm számomra, 

hogy ezekben részt vehetek. Ezután 
készülhettem a rám bízott feladatra, ami 
nem más volt, mint a téli ovi galéria. Ez 
nagyon jó feladat, hiszen kreatívnak 
kellet lennem, mert valami újat kellet 
kitalálnom. Így a szalvéta decoupage 
technikát választottam, karácsonyi 
szalvétákat dolgoztam rá üvegre, fára, 
és laminálva. Azt hogy készíthessem 
nagy izgalommal vártam, de az 
nagyobb és más érzés volt mikor 
kitettem és a munkatársaim 
megdicsérték, nagyszerű érzés volt. 
Most a Mikulás várás érzése uralja az 
óvodát és nem utolsó sorban az 
óvodánk 25 éves jubileumára való 
készülés. Még csak 3 hónapja vagyok 
az óvodában, olyan élményekkel 
gazdagodhattam, hogy kevesebb lettem 
volna, ha ezeket nem élem át. Nagyon 
boldog vagyok, hogy itt lehetek, és 
minden lehetőséget megragadok arra, 
hogy jó pedagógus váljon belőlem. 

Bódi Dorina 
óvónő 

2013. december 13-án nagyszabású 
ünnepség keretében jubilált a Vackor 
Művészeti Óvoda. 25 évvel ezelőtt 
épült és került átadásra. A következő 
számunkban részletes beszámolót 
olvashatnak a csépai óvoda múltjáról és 
az elmúlt 25 évről. (Szerk.)

 

Boldog István országgyűlési képviselő rajzversenyt hirdetett az általános iskolás gyermekek körében. 2013. december 16-án 
a csépai Petőfi Sándor Általános Iskolában személyesen adta át a rajzot készítő diákoknak az oklevelet. A legjobbaknak 
jutalomkönyvet. Az első helyezett Multyán Bernadett 8. osztályos tanuló, a második helyezett Sárközi Adél 2. osztályos, a 
harmadik helyezett Cseh Nóra 8. osztályos tanuló lett. 

Kovácsné Németh Mária 
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EGYHÁZI HÍREK 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
Országos Lelkipásztori Intézetének 
kiadása folytatással. A Katolikus 
Egyház zsinati tanítása a szentségekről. 
Felnőttek, fiatalok, gyermekek 
katekumenátusa (keresztelése, első 
szentgyónása, elsőáldozása, bérmálása). 
A felnőttek szentségei napjainkban. 
Napjainkban az Egyház fontosnak látja, 
hogy papoknak és híveknek és 
megtérőknek újra kijelentse: a 
szentségekhez csak azok járulhatnak, 
akik erre jól felkészültek: akik jézusi 
életet akarnak élni, az Egyház 
közösségében (vö. Egyházi 
Törvénykönyv 843/2; 851; 889; 913. 
kánon stb.) 
Meddig tart a felnőttek felkészülése 
keresztelésre, áldozásra és bérmálásra? 
A Jézushoz való megtérés nem csupán 
egy elhatározás vagy fellángolás 
kérdése, hanem megkívánja szívünknek 
és életüknek átalakulását, s a jézusi élet 
begyakorlását. Ez hosszú folyamat (vö. 
OICA 90,307,19,20,50). Az Egyház 
újra előírta, hogy a felnőttek, sőt a 
gondolkozásra már képes gyerekek is 
úgy készüljenek a keresztelésre, az 
áldozásra, a bérmálásra, amint az 
Egyház első korszakaiban, vagyis a 
katekumenátus által. (Erre külön 
Egyházi rendelet jelent meg, az Ordo 
Initiationis Christianae Adultorum 
(OICA); vö. ETK 788. és 851/1. 
kánon). 
Kik „érettek" a szentségek vételére? 
Azok, akik a katekumenátus (a 
felkészülés) során eljutottak odáig, 
hogy 
- megismerték Krisztus tanítását, 
- hittel elfogadták, és mindennapi 
életükben törekszenek azt életre váltani 
(imádkoznak, gyakorolják a felebaráti 
szeretetet, készek tanúságot tenni 
hitükről), 
- élő kapcsolatban állnak az Egyház 
közösségével, amelynek tagjai közé 
akarnak lépni (rendszeresen részt 
vesznek szentmisén, és valamiképp 
bekapcsolódnak a plébániai közösség 
életébe.) 
Mit kell tenni egy felnőttnek, fiatalnak, 
ha szeretne megkeresztelkedni, 
vagy áldozáshoz, bérmáláshoz járulni? 
El kell döntenie, hogy komolyan 
szeretné-e megismerni Jézus tanítását, 
életformáját: ennek alapján akar-e új 
életet kezdeni; 
- jelentkeznie kell a plébánián a 
lelkipásztornál, hogy kérje a 
szentségeket; 
- a katekumenátus (imént ismertetett) 
útján, a keresztény közösség, a 

lelkipásztor és egy „kezes" segítségével 
el kell mélyülnie a jézusi életformában, 
meg kell ismerkednie a hit igazságaival 
(rendszeres tanulás által), és be kell 
kapcsolódnia az Egyház életébe (ETK 
788. kánon). 
A katekumenátus akkor fejeződik be, 
amikor valaki megérett a szentségek 
vételére. Erről az Egyház lelkipásztorai 
döntenek (vö. ETK 20., 50. kánon). 
Lehetséges, hogy amikor valaki a 
szentségeket kéri, már ismeri a 
Szentírást, jézusi életet él. Ilyenkor a 
kateku-menátus lerövidülhet. 
Milyen esetekben kell a katekumenátus 
útját végigjárni? 
Ha felnőttek vagy fiatalok szeretnének 
keresztelkedni,minden az imént 
ismertetett módon történik. 
Ha értelmüket használó gyermekek 
szeretnének keresztelkedni, nekik a 
keresztségre éppúgy fel kell készülniük, 
mint az elsőáldozásra vagy a 
bérmálásra: hittannal, szentmisére 
járással. Nekik is el kell jutniuk – 
életkoruknak megfelelő szinten – a 
hitigazságok megfelelő ismeretére, s 
ezek életre váltására, valamint a 
keresztény közösségbe 
(hittancsoportba) kapcsolódásra. Ehhez 
alkalmasint "több éves" előkészületre 
van szükségük (OICA 307). 
Az OICA előírja, hogy az iskolás-
gyermekeket az elsőáldozási 
felkészülés végén, az elsőáldozási 
szentmisében kereszteljük meg (OICA 
310). 
Egy év hittan után sor kerülhet pl. a 
hitjelöltek közé való felvételre. 
Ha megkeresztelt felnőttek vagy 
fiatalok szeretnének elsőáldozáshoz 
járulni, illetve bérmálkozni. 
Olyan felnőttekről, fiatalokról van szó, 
akiket gyermekkorukban megke-
reszteltek vagy esetleg elsőáldozók is 
voltak, de a hittel az Egyházzal való 
kapcsolatuk megszakadt, s most 
szeretnének áldozáshoz, bérmáláshoz 
járulni. 
Mit kell tenniük?  
Nekik éppúgy meg kell újulniuk 
hitükben, a katekumenátus jelzett útján, 
mint a keresztségre készülőknek, 
mondja az Egyházi előírás (OICA 4. 
fejezet). 
Előfordul, hogy valaki volt elsőáldozó, 
esetleg bérmálkozó is, de sosem döntött 
igazán Krisztus és az Egyház mellett. 
Neki ugyancsak az előzőhöz hasonló 
módon kell elmélyülnie a keresztény 
életben: az Egyházi közösség, a kezes, 
a lelkipásztorok és munkatársaik 
segítségével. Csak ezután járuljon újra 

gyónáshoz, áldozáshoz – 
lelkipásztorával való megbeszélés 
szerint. (Vö. Catechesi Tradendae 44, 
Katekézis Általános Direktóriuma 58). 
Ha megkeresztelt felnőtt át akar. térni a 
katolikus Egyházba 
Olyan személyekről van szó, akik 
valamelyik nem katolikus keresztény 
egyházban részesültek a keresztségben, 
s ehhez az egyházhoz tudatosan 
csatlakoztak is. 
Szükséges, hogy a közösség, a kezesek 
és a lelkipásztor segítségével jól 
megismerjék és éljék a katolikus hitet, 
és „teljes szívvel ragaszkodjanak az 
Egyházhoz" (OICA, Appendix 5). 
Felkészülésüket lényegesen lerövidíti, 
ha ismerik az evangéliumot és élik azt. 
Házasságra jelentkezők 
Az Egyház javasolja, hogy egyházi 
házasságkötés előtt a jegyesek – ha 
lehet – rendezzék szentségi életüket, pl. 
készüljenek fel gyónásra, elsőáldozásra, 
bérmálásra (Egyházi Törvénykönyv 
1065. kánon; Fam. Cons. 68.). A 
szentségek vételére való felkészülés 
természetesen ilyenkor is ugyanúgy 
történik, amint az imént láttuk, tehát a 
katekumenátus rendje szerint. 
Vannak azonban esetek, amikor a 
házasságkötés alig volna elhalasztható. 
Mi ilyenkor a teendő? - A keresztségre, 
áldozásra való felkészülés ideje 
ilyenkor sem rövidülhet meg, tehát az 
ezekre való felkészülés az esküvő utáni 
időben folytatódik, a katekumenátus 
rendjének megfelelően. 
Ilyen esetekben 
- ha egyik fél katolikusnak van 
keresztelve, a másik fél nincs 
megkeresztelve, az eskető 
lelkipásztornak a főpásztortól 
felmentést kell kérnie a 
„valláskülönbség" akadálya alól; 
- ha egyik fél sincs katolikusnak 
keresztelve, akkor a katolikus esküvő 
csak a katekumenátus végén köthető, 
katolikus Egyházba térésük után (vö. 
ETK 842/1). Addig kössenek polgári 
házasságot; majd készüljenek tovább a 
keresztségre és az egyházi házasságra. 
Szentségkiszolgáltatás rendkívüli 
esetben és halálveszélyben: Ilyenkor 
hamarabb (közvetlen halálveszélyben 
azonnal) ki lehet szolgáltatni a 
szentségeket, ha a jelölt vágyik arra, 
hogy Jézusnak adja életét a katolikus 
Egyház közösségében, illetve ha 
vállalja, hogy a veszély elmúltával kész 
a katekumenátus elmaradt részeinek 
pótlására (OICA 279). 
(Folytatás következik! – Bekapcsolódsz 
a Plébánia közösségébe!)
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1. kép: 3. osztály jelenete, 2. kép: 6. osztály, 3. kép: 3. osztály 
tánca, 4. kép: az énekkar, 5. kép: Dalma Dance, 6. kép: 
jelenet a 7. osztályosok műsorából. 


