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EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS 2014. 
Tisztelt választópolgár! 

2014. évben ismét lehetőségünk nyílik arra, hogy szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket az Európai 

Parlamentben. Hazánkban 2014. május 25-én (vasárnap) kerül sor az Európai parlamenti választásra. 

Összehasonlítva az országgyűlési választáshoz: 
 

Országgyűlési választások 

2014. április 6. 

Európai parlamenti választások 

2014. május 25. 

199 mandátum 21 magyarországi mandátum 

(összesen 751-ből) 

a magyarországi lakcímmel nem rendelkező 

választópolgárok regisztráció után, levélben szavazhatnak 

a magyarországi lakcímmel nem rendelkező 

választópolgárok nem szavazhatnak 

a választáson csak választójoggal rendelkező magyar 

állampolgárok vehetnek részt 

az Európai Unió más tagállamának Magyarországon 

lakcímmel rendelkező választópolgára regisztráció 

után szavazhat 

egyéni jelöltre és országos listára lehet szavazni nincsenek egyéni jelöltek, csak országos listára lehet 

szavazni 

pártlisták és kedvezményes nemzetiségi listák csak pártlisták 

a jelöltállításhoz választókerületenként 500 érvényes 

ajánlást kell gyűjteni 

a listaállításhoz országosan 20 ezer érvényes ajánlást 

kell gyűjteni 

szavazás 6-tól 19 óráig 

szavazni két, egymást metsző vonallal lehet 

a magyarországi lakcímmel rendelkező, külföldön tartózkodó választópolgárok a külképviseleteken 

szavazhatnak 

5%-os parlamentbe jutási küszöb (az egyedül induló pártoknak) 

nincs kampánycsend, de a választás ideje alatt nem lehet választási gyűlést tartani, politikai reklámot sugározni, 

illetve a szavazókör bejáratától számított 150 méteren belül (közterületen) tilos mindenféle 

kampánytevékenységet folytatni 

 

Névjegyzék 
A névjegyzék az aktív választójog 

gyakorlásának alapdokumentuma: aki a 

névjegyzékben szerepel, az szavazhat, 

aki a névjegyzéken nem szerepel, az 

nem szavazhat. E szabály alól nincs 

kivétel. 

A központi névjegyzékbe a Nemzeti 

Választási Iroda automatikusan (nem 

kell külön kérelmezni!) felvesz minden 

olyan választópolgárt, aki 

magyarországi lakcímmel rendelkezik.  

Lakóhelyén hol adhatja le a 

szavazatát? 

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, a 

Nemzeti Választási Iroda által küldött 

értesítésben feltüntetett szavazókörben 

szavazhat.  

Csépai szavazókörök: 

1. számú szavazókör: KKÖH Csépai 

kirendeltsége, Csépa, Rákóczi utca 24. 

2. számú szavazókör: Művelődési Ház, 

Csépa, Béke utca 133/a. 

Mozgóurnás szavazás 

Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére 

mozgóurnával szavazhat. Mozgóurnát a 

szavazás napja előtt, 2014. május 23-án 

(pénteken) 16.00 óráig a helyi 

választási irodától, a szavazás napján a 

lakóhelye szerinti szavazatszámláló 

bizottságtól – 15.00 óráig beérkezőleg - 

lehet kérni. 

Mit vigyen magával a szavazáskor? 

Csak akkor jogosult szavazni, ha a 

személyazonosságát valamint lakcímét 

vagy személyi számát megfelelően 

igazolja az alábbi érvényes 

igazolványok valamelyikével: 

- lakcímet tartalmazó érvényes 

személyazonosító igazolvány (azaz a 

régi típusú személyi igazolványok) 

vagy, 

- személyazonosító igazolvány, 

ideiglenes személyazonosító 

igazolvány, vezetői engedély (kártya 

formátumú), útlevél, és érvényes 

lakcímigazolvány vagy hatósági 

bizonyítvány, igazolás a személyi 

számról. 

Mit kell még tudni a szavazásról? 

Szavazni a szavazókörben csak 

személyesen, reggel hat órától este hét 

óráig lehet. 

Amikor felkeresi a szavazókört, a 

szavazatszámláló bizottság köteles 

ellenőrizni az Ön személyazonosságát, 

valamint a lakcímét vagy a személyi 

számát. Ezután megkapja a jelenlétében 

lebélyegzett szavazólapot, amely 

átvételét a névjegyzék aláírásával kell 

igazolnia. 

A szavazófülke használata nem 

kötelező, de a szavazás titkossága 

érdekében javasoljuk, hogy éljen ezzel 

a lehetőséggel. 

Érvényesen szavazni csak egy listára 

lehet, a lista neve felett elhelyezett 

körbe, tollal írt X vagy + jellel. Egyéb 

megjelölés érvényes szavazatként nem 

vehető figyelembe. 

Végezetül a szavazólapot a borítékba 

kell helyeznie, és a borítékot a 

szavazatszámláló bizottság előtt az 

urnába kell dobnia. 

Mi a teendője, ha elrontja a 

szavazólap kitöltését? 

Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, 

és ezt még a szavazat urnába dobása 

előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság 

a rontott szavazólapot egy alkalommal 

kicseréli. 

A Kunszentmártoni Közös 

Önkormányzati Hivatal épületében 

Választási Információs Szolgálat 

működik. 

Érdeklődni lehet:  

Levélben: Kunszentmártoni Közös 

Önkormányzati Hivatal Csépai 

Kirendeltsége, Csépa, Rákóczi utca 24.; 

telefonon: 56/323-001; faxon: 56/323-

093; e-mail-en: csepa.polghiv@t-

online.hu 

Dr. Hoffmann Zsolt 

HVI vezető

http://www.valasztas.hu/hu/download/133/hvik.pdf
http://www.valasztas.hu/hu/download/133/hvik.pdf
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 2014. március 19-én és 2014. április 29-én tartott önkormányzati ülést. A 

Képviselő-testület az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról fogadta el rendeletét. A szoci-

ális étkezés 20 Ft-tal emelkedett az előző évihez, a házigondozás 60 Ft-tal, az ebédszállítás 110-ről 130-ra emelkedett. A bent-

lakásnál 87.000 Ft-t lett a térítési díj 76.000 Ft-ról.  

A bentlakásos térítési díj ilyen arányú emelkedése abból adódik, hogy a bentlakás normatíva összege jelentősen csökkent az 

előző évihez képest. 

Térítési díjak: Szociális étkezés 490 Ft/nap; Házi gondozás 360 Ft/óra; Szállítás 130 Ft/nap 

Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 2014. évi személyi térítési díjai 

 A B C D 

 MEGNEVEZÉS Nyugdíjminimum 150%-

a alatt 

Nyugdíjminimum 150%-

200%-ig 

Nyugdíjminimum 200 % 

felett 

1. Szociális étkezés Ft/nap 295 390 490 

2. Házi gondozás Ft/óra 215 290 360 
 

Idősek Otthona 2014. évi számított intézményi térítési díja 

 A B C 

  

MEGNEVEZÉS 

Számított térítési díj 

Ft/nap 

Számított térítési díj 

Ft/hó 

1. Idősek Otthona 2.900 87.000 
 

Idősek otthona 

 MEGNEVEZÉS Norma Térítés (ÁFÁ-val) 

1. Reggeli Ft/nap 118 262 

2. Vacsora Ft/nap 118 262 

3. Ebéd Ft/nap 265 588 
 

2014. április 29-ei ülésén a testület 

elfogadta zárszámadási rendeletét: 

391.107 E Ft költségvetési bevétellel 

394.847 E Ft költségvetési kiadással, 

valamint 18.992 e Ft pénzmaradvány-

nyal hagyta jóvá. 

A Csépa Községi Önkormányzat tulaj-

donát képező balatonszárszói üdülők 

térítési díja 2012 óta nem változott. Az 

üdülők korszerűsítése folyamatos, min-

den évben nagy gondot fordítunk rá, 

azért, hogy a vendégeink elégedettsége 

növekedjen. 

Az árak emelését elsősorban a kábel-

televízió, valamint az internet bevezeté-

se indokolta. 

1. Balatonszárszó, Gesztenye u. 15.  

Tiszavirág üdülő „A” épület 

1. Az üdülőt igénybe vevők által fize-

tendő díjtételek 

a) 0-3 éves korig díjtalan 

b) 3-18 éves korig 1.000 Ft/fő/éjszaka 

c) 18 év felett 1.500 Ft/fő/éjszaka +IFA 

(idegenforgalmi adó) 

2. Kedvezmények mértéke az (1) be-

kezdésben felsorolt alap díjtételekből 

(IFA nélkül): 

a) 3-18 éves korig a települési iskola, 

óvoda által szervezett táboroztatás 

esetén:75% 

b) Csoportos táboroztatás esetén min-

den befejezett 10 fő után egy fő kísérő 

részére díjtalan.  

c) települési lakos és civil szervezet 

tagjai részére: 50% 

d) a 6 napot meghaladó igény esetén: 

20%  

Megjegyzés: a kedvezményeket egy 

jogcímen lehet igénybe venni! 

2. Balatonszárszó, Gesztenye u. 12/a 

Tiszavirág üdülő „B” épület 

2. § 

1. Az üdülőt igénybe vevők által fize-

tendő díjtételek az 1-3 számú szobára: 

a) felnőtteknek (18 év felett) 2.800 Ft 

/fő/éjszaka+IFA 

b) gyermek 3-18 évig 1.800 Ft  

/fő/éjszaka 

2. Az üdülőt igénybe vevők által fize-

tendő díjtételek a 4-18 számú szobára: 

- felnőtteknek (18 év felett) 2.300 Ft 

/fő/éjszaka+IFA 

- 14-18 éves korig 1.800 Ft / fő/ éjszaka 

- 3-14   éves korig 1.500 Ft / fő/ éjszaka 

3. Kedvezmények mértéke az (1) és (2) 

bekezdésben felsorolt alap díjtételekből 

(IFA nélkül): 

a) Öcsödi MTVSZ tagjai részére 10 % 

b) Csépai állandó lakóhellyel rendelke-

ző felnőtt és gyermek részére 50 % 

c) 20 fő feletti csoportok részére 500 

Ft/fő/éjszaka, minden befejezett 10 fő 

után egy fő kísérő részére díjtalan. 

d) 6 napot meghaladó igény esetén 20% 

kedvezmény adható 

e) 0-3 éves korig díjtalan 

Megjegyzés: kedvezményeket csak egy 

jogcímen lehet igénybe venni! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyári 

főszezonra igényeket április 30 napjától 

lehet benyújtani. Az igények kielégítése 

érkezési sorrendben történik. A helyi 

gyermek csoportok előnyt élveznek. 

A Csépai Önkormányzat Képviselő-

testülete 2014. márciusi és áprilisi ülé-

sén is tárgyalta a Csépai CNÖ-tal való 

együttműködési megállapodást. A kép-

viselő-testület úgy döntött, hogy a Béke 

utca 114 szám alatti irodahelyiség he-

lyett a Rákóczi utca 22. számú iroda-

részt biztosítja a CNÖ számára, úgy 

hogy a továbbiakban plusz költségveté-

si hozzájárulást nem nyújt, mivel a 

2014. évi költségvetés elfogadásakor 

forráshiány mutatkozott. A felajánlott 

irodarészt, a CNÖ nem fogadta el, mert 

annak fenntartása sem biztosítható 

önkormányzati támogatás nélkül. Ezért 

a CNÖ ülések a jövőben a Csépai Ön-

kormányzat tanácskozótermében lesz-

nek, még az egyéb rendezvények lebo-

nyolítására a Művelődési Ház ad helyet. 

A Képviselő-testület elfogadta a 2013. 

évi adótervek teljesítéséről szóló 

beszámolót. Az adófizetési hátralékkal 

rendelkezők tartozását a NAV részére 

megküldi a hivatal behajtás céljából. 

A fogorvosi és háziorvosi pályázat 

ismét kiírásra került. A pályázat megte-

kinthető a www.kozigallas.hu valamint 

a www.csepa.hu honlapon. 

Az EU parlamenti választás napja 

2014. május 25. vasárnap. A választás 

napján 06.
00

 – 19.
00

 óráig lehet szavaz-

ni, és mindenki vigyen magával érvé-

nyes személyazonosításra és a lakcím 

igazolására szolgáló okmányokat! 

Az ülésen meghatározásra került a 

Hősök Napi ünnepség időpontja. 2014. 

június 1-je, vasárnap. 

Berényi Veronika 

kirendeltség-vezető

http://www.kozigallas.hu/
http://www.csepa.hu/


4 

HA NŐ A FŰ… 
Az önkormányzati közterületek, parkok 

területén a fű kaszálását a helyi gazda-

sági szervezet dolgozói végzik. Azon-

ban a lakóingatlanok előtti járdasza-

kasz, árok- és közterületi rész rendben-, 

és tisztántartása, kaszálása a tulajdonos 

feladata. 

Az hivatal által megbízott személyek 

elkezdték feljegyezni, hol vannak gon-

dok. Azonban napi rendszerességgel 

kapunk telefonon is bejelentést, hogy a 

szomszéd kertjében nagy a gaz, a ro-

mos épületekben elszaporodott a rág-

csáló, és annak irtásáról a tulajdonos 

nem gondoskodik. A járdán a nyíratlan 

sövények, és lelógó faágak akadályoz-

zák a közlekedést. 

A tulajdonosok az ingatlan előtti árok, 

nyitott csatorna, áteresz tisztántartásá-

val biztosítják a csapadékvíz akadályta-

lan elfolyását. A szélsőséges időjárás, 

az időnkénti nagy mennyiségű csapa-

dék elvezetésének hiánya gondokat 

okozhat saját és környezetünk lakóépü-

leteiben is. 

A tulajdonosok általában a felszólító 

levél kézhezvételét követően a füvet le 

is vágják. Biztosan lesznek néhányan, 

akik a fölszólításra sem teszik meg, 

ebben az esetben a JNK-Szolnok Me-

gyei Kormányhivatal Kunszentmártoni 

Járási Hivatalához továbbítjuk az ügy-

iratot, ahol az eljárást lefolytatják. 

Figyelem! Az aktív korúak ellátásá-

ban részesülés feltétele a kérelmező 

lakókörnyezetének rendezettsége: 

- Az épületeken szükséges karbantartási 

munkák elvégzése, különös tekintettel a 

külső megjelenésre 

- A lakáshoz tartozó udvar, kert rend-

ben tartása, különös tekintettel az eset-

legesen ott található szemét és lom 

eltávolítására, 

- Az ingatlanhoz tartozó kert művelése, 

kerítés megléte, 

- Az ingatlan előtti terület gondozása, 

tisztán tartása, szemét- és gyommente-

sítése az úttestig, de legfeljebb 10 méte-

res távolságig 

- Az ingatlan rágcsálóktól való mentesí-

tése 

- Ebtartási szabályok betartása 

A szabályok betartását az önkormány-

zat 2 havonta ellenőrzi. A felszólítás 

kézhezvételét követő 5 napon belül, ha 

nem teljesíti a felszólításban foglalta-

kat, az aktív korúak ellátása megszünte-

tésre kerül. (26/2013.(XII.30.) rendelet) 

Cseh Lászlóné 

vftan.

 

MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI BESZÉD 
Március 14-én este a Művelődési Házban emlékeztünk meg 

az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. Ekkor 

hangzott el az alábbiakban közölt ünnepi beszéd Bódi Dorina 

óvónő tolmácsolásában. 

Tisztelt polgármester úr, kedves ünneplő közönség! 

1848. március 15. forradalom és szabadság harc ünnepe. Ha 

visszagondolunk a rég múlt eseményekre egyfajta izgalom és 

elszántság tölthet el bennünket. Az akkori fiatalok hazaszere-

tete és bátorsága, küzdeni akarás napjainkban is nagyon jó 

példát adhat. 

”Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak és áldó 

imádság mellett mondják el szent neveinket…”, írta 1848 

márciusában Petőfi Sándor a Nemzeti dalban.  

De, vajon, a 21. században mennyire tartják fontosnak az 

emberek, hogy megemlékezzenek a forradalom és szabad-

ságharc hőseiről? 1848. március 15-e az a nap, amelyre min-

den magyar, határon innen és túl, büszke kell, hogy legyen. 

Büszke is lehet, mert a márciusi ifjak példaértékű cselekede-

tet hajtottak végre, amikor szembeszálltak az elnyomó hata-

lommal és nem félve a megtorlástól, a legkeményebb fegy-

verrel, a tiszta szavak 

erejével indultak 

harcba. Kokárda, 

Nemzeti Dal, Tán-

csics Mihály, Pilvax 

Kávéház, Petőfi 

Sándor, Jókai Mór, 

Vasvári Pál, Lande-

rer nyomdája, a Ti-

zenkét pont, forrada-

lom, márciusi ifjak, 

Nemzeti Múzeum, 

szabadság. Ezekről a 

fogalmakká vált 

szavakról, minden 

magyar embernek 

ugyanaz jut eszébe: 

az egyik legnagyobb 

nemzeti ünnepünk, 

az 1848. március 15-

ei forradalom, a szabadságharc kezdete.  

Ezen a napon egy maroknyi fiatal „írástudó” elindított egy 

lavinát, amely megváltoztatta a nép életét. De az álmok és az 

illúziók csakhamar szó szerint a véres valóságra ébredtek. 

Azonban az a dicsőséges márciusi nap erőt adott és 166 éve 

minden tavasszal erőt ad, hogy higgyünk magunkban, hogy 

legyünk, büszkék a magyarságunkra. Eszébe jut az emberek-

nek, miért is fontos ez a nap a magyarság számára? Ezen a 

napon a magyarok megelégelték az idegen elnyomást és 

bátran szembeszálltak vele. Először ezen a március15-én. 

A történetet és ezeket a napokat — történelem órákról, ünne-

pi műsorokból, megemlékező beszédekből — mindenki jól 

ismeri. Vér nélkül győzött a forradalom, de később a szabad-

ságharc kudarcba fulladt, és a Habsburgok súlyosan megto-

rolták a szembeszállást. Sokan az életüket adták hazánkért és 

a következő generációkért, így értünk is. Ezért tartom fontos-

nak a megemlékezést, még ha nem is imával történik mindez 

őseink sírjai felett, legalább a kokárda feltűzésével és azzal, 

hogy nem felejtjük el, mi is történt 1848. március 15-én. 

Büszkének kell lennünk elődeinkre, akik nem hagyták magu-

kat, és bátran feláldozták életüket a szabadságért, ha kellett. 

1897-ben Kossuth Lajos fia, Kossuth Ferenc javasolta a par-

lamentben, hogy március 15-ét nyilvánítsák nemzeti ünnep-

pé. 

Március 15-e méltó megünneplése rajtunk múlik. Kiváló 

elődeink emlékének ápolásával tudunk-e hatni társaink és az 

utánunk következő nemzedék nemzeti öntudatának megőrzé-

sére és épülésére? Eleget kell tennünk azért, hogy nemzeti 

büszkeségünk, hazafiúi érzéseink tartást adjanak nekünk és 

mindenkinek. 166 év telt el, és mi most is, ma is itt vagyunk 

együtt, és képesnek kell lennünk rá, hogy így is maradjunk. 

166 év telt el, és mégis, ma is kell, hogy legyen hitünk, le-

gyen közös akaratunk, és együtt tudjuk, hogy milyen életet 

szeretnénk élni. Feledjük most a 12 pontot. Lássuk csak az a 

két mondatot, ami előtte áll. „Mit kíván a magyar nemzet. 

Legyen béke, szabadság és egyetértés.” 

Mi is ezt szeretnénk. Gondolom, mindnyájunk nevében 

mondhatom: „Legyen béke, szabadság és egyetértés.” 

Bódi Dorina 

óvónő
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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. Kanalas Roland, 

2. Vaszil Tibor, 3. Urbán Réka. Vers: 1. 

Szénási József, 2. Kripner Réka, 3. 

Szíjártó Virág. Ének: 1. Demeter 

Dorina, 2. Gyertyános Hanna, 3. 

Hauser Alexandra. Rajz: 1. Kolompár 

József, 2. Sárközi Adél, 3. Kolompár 

Jácinta. 

3.-4. osztály. Mese: 1. Palotai Tamás, 2. 

Lukács Nelli, 3. Mészáros Borbála. 

Vers: 1. Mészáros István, 2. Polyál 

Zsófia, Horváth Bence. Ének: 1. 

Horváth Anna Letícia, 2. Őze 

Anasztázia, 3. Szendrei Lili. Rajz: 1. 

Böjti Bendegúz, 2. Halmai Gréta, 3. 

Bertók Ida 

Ugyanezen a napon a felső tagozatosok 

közül a verseket szerető csépai és 

tiszakürti tanulók a Petőfi Sándor 

szavalóversenyen vettek részt együtt. 

Iskolánk diákjai az alábbi helyezéseket 

érték el: 

5. osztály: 2. Oberna Dominik, 3. Pintér 

Martin. 6. osztály: 1. Szvoboda Máté, 

2. Marsinszky Beáta. 7. osztály: 1. 

Horpácsi Boglárka, 2. Galvácsi Csaba. 

8. osztály: 2. Urbán Dominik 

A március 26-27-28-ai napokat 

iskolánk 5., 6., és 7. osztályából 

összesen harminc tanuló a „Kézen 

fogva a jövőnkért” című pályázat 

keretein belül kirándulással töltötték. A 

kerekegyházi Móra Ferenc Általános 

Iskola szintén pályázatos diákjaival 

közösen több érdekes és izgalmas 

programon vettek részt. A kirándulásra 

Kuti Gáborné, Maródi Kata tanárnők és 

Mészáros Mária igazgatónő kísérte el a 

gyerekeket. Május 12-én a kecskeméti 

Kolibri Színház egy kamaszoknak szóló 

darabját tekintették meg, 14-én pedig a 

Kecskeméti Megyei Könyvtárban 

szervezett foglalkozáson vettek részt 

ugyanezek a tanulók. 

Április 4-én tartottuk Tavaszi Műsoros 

Estünket. Nagy örömünkre, hasonlóan 

az őszi előadáshoz, most is sokan 

voltak kíváncsiak a gyerekek 

műsorszámaira. Az Estre ellátogató 

közönség ismét érdekes produkciókat 

élvezhetett. A második osztály egy 

klasszikus mesejelenetet, a 

Csipkerózsikát adta elő. A negyedik, 

ötödik és nyolcadik osztály egy-egy 

humoros jelenete megdolgoztatta a 

rekeszizmokat. Modern táncok, az 

énekkar előadása, zumba bemutató 

tették még színesebbé a repertoárt. A 

műsorszámok között a „Szivárvány”-, 

és a Petőfi Sándor szavalóverseny egy-

egy emlékezetes produkciójából 

hallhatott a közönség. Köszönetet 

mondunk 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.  

Ebben a tanévben a 7. és 8. osztályosok 

A Tiszakürtön megrendezésre került 

költészet napi szavalóversenyen 

Demeter Dorina 2. osztályos tanuló 2. 

helyezést ért el, Szvoboda Máté 6. 

osztályos pedig 3. lett. A komplex 

tanulmányi versenyt április 14-én 

iskolánk rendezte. A tiszakürti iskolát, 

illetve a mi intézményünket mindkét 

osztályból két-két csapat képviselte.  

Megszokott tavaszi szünet előtti 

Családi Napunkat április 15-én 

tartottuk. A gyerekek és szüleik ismét 

több kézműves tevékenység közül 

választhattak. A közelgő ünnepre 

készíthettek asztali díszeket, ablak- és 

ajtódíszeket, valamint egyéb kreatív 

alkotásokat. 

Április 28. és 30. között beiratkoztak 

iskolánkba a leendő első osztályos 

tanulók. A 2014/2015-ös tanévet 20 

első osztályos kisdiák kezdheti meg 

Csépán. 

Május második hetében tartottuk 

osztályonként az anyák napi 

ünnepségeket.  

Tanév végéig még több program áll 

előttünk. Május 23-án szeretnénk 

ÖKO-napot szervezni, szabadtéri 

sportprogramokkal, játékos 

vetélkedőkkel. A hatodik és nyolcadik 

osztályosokat érintő Országos 

Kompetenciamérés május 28-án lesz. A 

Gyermeknapot és egyben Diáknapot 

május végére tervezzük. Végzős 

diákjaink hagyományosan írásbeli és 

szóbeli év végi vizsgákon adhatnak 

számot tudásukról, ezeknek időpontja 

május utolsó hetében, a szóbeli június 

2-án lesz. A nyolcadikosok ballagásáig 

és a tanévzáróig azonban 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

 

SAKK HÍREK 

Nemzetközi Ifjúsági Sakkverseny Kecskemét 2014. 

február 15. 
5. lett Duszka Boglárka. A középmezőnyben végeztek: 

Oberna Dominik, Oberna Kristóf, Sárközi Soma, Tóth Martin 

és Laczkó Sándor. 

 

Megyei Sakk Diákolimpia Szolnok 2014. március 8. 
Egyéni eredmények: 2. Cseh Nóra, 4. Palotai Anna, 6. 

Sárközi Soma. Csapat: 3. alsós fiúk: Sárközi Soma, Oberna 

Kristóf, Oberna Dominik, Túri Márk; felsős lányok: Cseh 

Nóra, Multyán Bernadett. 

 

Nemzetközi Ifjúsági Sakkverseny Kecskemét 2014. 

április 12. 
Sikeresen szerepeltek első versenyükön: Sárközi Adél, Farkas 

Hajnalka, Demeter Dorina, Szanda Tibor, Kanalas Róbert. 

Sárközi Soma a hetedik helyen végzett. 

Csetényi Mihály 

ny. tanár
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ÓVODAI HÍREK 
Tavaszi szél vizet áraszt…. 

Óvodánk a tavaszi időszakban is események sokaságában 

bővelkedett. 2014. április 10-én, a kunszentmártoni Szent 

Anna Katolikus Óvoda kezdeményezésére, a kistérség óvodái 

gyermek néptánc találkozón vettek részt, melynek helyszíne a 

tiszasasi sportcsarnok volt.  A Napsugár nagycsoportból 18 

gyermek képviselte intézményünket. A szervezésben, a 

program lebonyolításában a tiszasasi óvónők és segítőik 

jeleskedtek. A színvonalas rendezvényen minden óvoda rövid 

néptánc jellegű műsorral mutatkozott be. Mi gyermek dalos-

játékokból fűztünk össze egy csokorra valót, valamint Havasi 

Balázs gyönyörű zeneművére táncoltunk. A gyermekek szép, 

egyöntetű összerendezett mozgása, tiszta énekhangja, 

valamint a „Tavaszi szél – Kultúrák hídja szimfónia” most is 

elnyerte a közönség tetszését. Köszönjük a nagycsoportos 

szülők segítő közreműködését.  

Édesanyám, neked adunk…(népköltés) 

„Édesanyám, neked adunk/ minden évben egy napot,/ de te 

nekünk életednek/ minden napját átadod. Nincs az égen annyi 

csillag,/ se fűszál a réteken,/ mint ahányszor kell, hogy 

mondjam/ ki is vagy te énnekem. 

Megköszönöm, hogy velünk vagy,/ s nem ér minket 

szenvedés,/ arra nemcsak ez az egy nap,/ de egy élet is 

kevés.” 

Május első hetében az év egyik legszebb, legmeghittebb 

ünnepére az anyák napjára készültünk. Minden csoport apró 

ajándékokkal, szívet melengető, érzelmekkel teli kedves 

műsorral köszöntötte az édesanyákat és a nagymamákat. A 

Méhecske és a Pillangó csoportban az évzárói műsorok is 

lezajlottak. Kedves vendégeink szemében a meghatottság és 

öröm könnyei csillogtak, amint legdrágább kincseiket, a 

gyermekeiket csodálhatták. A Pillangó csoportban egy 

kedves, meghitt pillanat szemtanúi lehettünk, amint Szendrei 

Mariann óvónő köszöntötte Havrilla Sándorné óvodavezetőt, 

mint boldog nagymamát. Az óvodai dolgozók, és a szülők 

nevében csatlakozva a jókívánságokhoz Simon Ágnes 

„Babaköszöntő” soraival gratulálunk az egész családnak. 

„Szeretettel köszöntelek te édes kicsi csöppség, Életedet 

kísérje áldás és egészség! Szüleidnek te légy a fény, életük 

aranya, Mosolyod legyen napjaik csillaga!” 

Kiss Magdolna 

vh. óvónő

EGYHÁZI HÍREK 
LEVÉL A SZÜLŐKNEK  - 1. rész 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

Országos Lelkipásztori Intézetének 

kiadása folytatással a katolikus egyház 

zsinati tanítása a keresztségről: 

Csecsemőt csak kivételesen legalább az 

egyik szülő - hiteles keresztény 

életére, vallás-gyakorlására 

(rendszeres misére járás, 

egyházközséghez tartozás, szülők 

katekézisébe bekapcsolódás…) 

garanciájára szabad megkeresztelni, 

hiszen a keresztség általános, rendes 

útja újra a felnőtt korban való 

keresztség! 

A gyermek a legcsodálatosabb ajándék 

és egyben a legnagyobb felelősség is. 

Ugye Ti is szeretnétek mindent 

megadni gyermeketeknek, ami előnyére 

szolgál? Sokan meg vannak győződve, 

hogy ha megkereszteltetik 

gyermeküket, ez a legteljesebben javára 

válik, míg mások csak bizonytalanul 

sejtik ezt. Minthogy a lakóhelyeteken 

élő katolikus közösség szeretne 

osztozni örömötökben és a 

gyermeketek iránt érzett felelősségben, 

e levéllel próbálunk segítségetekre 

lenni, hogy tisztán láthassatok a 

keresztelés kérdésében. - A keresztség 

nem csupán hagyományos vallási 

szertartás, hanem az egész életre szóló 

döntés jele. Ezért szükséges, hogy 

minél részletesebben megismerkedjetek 

a vele kapcsolatos tudnivalókkal. 

Mi történik a kereszteléskor? 

A keresztség története 

A keresztség lényegének megértéséhez 

hozzásegít, ha megismerjük annak 

történetét. 

Az első századokban elsősorban 

felnőtteket kereszteltek. Olyanokat, 

akik több éven át készültek fel: ezalatt 

megismerkedtek a keresztény 

közösséggel, megismerkedtek Krisztus 

tanításával, s mindezek eredményeként 

véglegesen úgy döntöttek, hogy egész 

életükben Krisztus példáját követve 

akarnak élni - a keresztények 

közösségében, egymásért és 

embertársaik javára. 

Évszázadokon át úgy kereszteltek, hogy 

a keresztelendőt alámerítették egy 

folyóban vagy medencében. Az 

alámerülés jelezte, hogy a 

keresztelendő - bűneivel, rossz 

hajlamaival - mintegy eltűnt, meghalt a 

vízben... s a vízből már egy Istenben 

„újjászületett", megtisztult ember 

emelkedett ki, aki új életet akar kezdeni 

Krisztus törvényei szerint a keresztény 

közösségben. 

Az újonnan kereszteltek új fehér ruhába 

öltöztek: ez is jelezte, hogy megtisztult, 

új életet kezdenek. Gyertyát kaptak 

kezükbe ez jelezte, hogy egy új fényben 

élnek, fényt hordoznak. Megkenték 

őket olajjal: ez a „felkenés" a nagy 

feladatra való meghívás, a küldetés 

kifejezője volt. 

A csecsemőkeresztség évszázadokkal 

később, a VI—VII. században terjedt 

el. Csecsemőket csak abban az esetben 

kereszteltek, ha a család hívő életet élt, 

s így biztosítva volt, hogy a szülőtől és 

a közösségtől eltanulhatja, az 

„anyatejjel szívhatja magába" majd a 

kereszténységet. 

A csecsemők keresztelése kezdettől 

fogva hasonlóan megy végbe mint a 

felnőtteké, és szertartásai is 

ugyanazokat a titkokat kívánják 

kifejezni. Bár a csecsemőnek általában 

csak a homlokát öntik le vízzel, de ez 

ugyanazt jelzi, amit az alámerítés: hogy 

„újjászületik" Krisztus közösségében. 

A fehér ruha, a gyertya, az olajjal való 

megkenés is ugyanazt fejezi ki, amit a 

felnőttek keresztelésében. 

A szülő felajánlja gyermekét (a 

keresztény közösségben, annak 

képviselője által) Istennek, Krisztusnak 

és az Egyháznak. Egyúttal megígéri, 

hogy Krisztus tanítása szerint fogja 

nevelni őt, a keresztények 

közösségében. 

Isten pedig „válaszul" a szülő és az 

Egyház felajánlására választott 

gyermekévé és Egyházának tagjává 

fogadja a megkereszteltet. 

Ki részesülhet a keresztségben? 

A középkorban nem kellett külön 

feltételhez kötni a 

csecsemőkeresztséget. Hiszen e korban 

úgy tűnt, hogy, egész Európa 

kereszténnyé lett. Így a gyermek a 

növekedés során olyan közösségbe 

került, amelyben természetszerűen 

tanult hittant, vasárnap részt vett a 

szentmisén, elsajátította a keresztény 

magatartás szabályait, formáit. 

Az utolsó évtizedekben azonban a 

vallás helyzete megváltozott. A 

társadalom nem biztosítja már, hogy 

minden kisgyermek keresztény 

nevelésben részesüljön. Így az 

Egyháznak újra hangsúlyoznia kell, 

hogy kisgyermekkorban csak az 

részesülhet keresztségben, akinek 

további katolikus nevelését családja 

várhatóan biztosítani tudja. 

Ma tehát csecsemők és kisgyermekek 

akkor részesülhetnek katolikus 
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Temetéssel kapcsolatos ügyek teljes körű 

intézését, ezen kívül sírkövek tisztítását, 

gránit és műkő sírok készítését vállaljuk. 
 

Ügyintéző:  

Diószeginé Buczkó Ildikó 

tel.: 06-30-526-7423 
 

Végső Nyugalom Kft.Csépa Kossuth u.88. 

Éjjel-nappal hívható ügyeleti számunk: 

06-30-235-7343 

keresztségben, ha 1. legalább az egyik 

szülő személyesen kéri azt (nagyszülő 

vagy rokon kérése nem elegendő), 2. a 

szülők (és keresztszülők) kellőképpen 

felkészültek a keresztségre, és ha 3. a 

szülők (keresztszülők) vállalják a 

katolikus hitvallás letételét, valamint a 

gyermek vallásos nevelését. 

(Egyházi Törvénykönyv [ETK) 851. és 

868. kánon; vö. Ordo Baptismi 

Parvulorum. Bp. 1973.5. old.) 

A csecsemők keresztelésének kérését 2-

3 hónappal a szentség kiszolgáltatása 

előtt be kell jelenteni a plébánián. Időt 

kell hagyni ui. arra, hogy a lelkipásztor 

vagy munkatársai elbeszélgessenek a 

szülőkkel és keresztszülőkkel: a 

keresztség jelentéséről, a vallásos 

nevelésről, s arról, hogyan tudnak 

imával és lehetőleg gyónással és 

áldozással felkészülni gyermekük és az 

egész család nagy ünnepére .Egyúttal 

azt is megbeszélik, megtervezik, 

hogyan tud a keresztelést kérő család 

belekapcsolódni az egyházközség 

életébe, családi köreibe. 

Óvodáskorúaknak javasolják, amit pl. a 

Kalocsa-kecskeméti főegyházmegye 

előír, hogy várják meg az iskoláskort, s 

a hittantanulás során készüljenek fel a 

keresztségre. Egyébként a szülő, a 

hitoktató, valamint a lelkipásztor 

elbeszélget az óvodással, hogy tőle 

telhető tudatossággal készüljön, és ily 

módon a lelkipásztor se először a 

kereszteléskor találkozzék vele. 

Fiatalokat, felnőtteket (illetve 6-7 évnél 

idősebbeket) a katolikus Egyház akkor 

keresztel, ha 1. megismerték a 

keresztény hitet (már hosszabb ideje 3 

éve - jártak hittanra), 2. a hit átjárja 

életüket (pl. oly módon, hogy 

imádkoznak, járnak rendszeresen 

misére a szüleikkel, próbálnak 

embertársaiknak örömet szerezni) és 3. 

élő kapcsolatban állnak a katolikus 

közösséggel. (Ordo Initiationis 

Christianae Adultorum. Roma. 1972. 

95, 305-313; vö. ETK 851-852 kánon) 

(Folytatás következik!) 

Reusz József 

plébános

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csépa Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és 

kedves családját, az elszármazottakat, az I. VH. 

KITÖRÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA alkalmából tartandó 

emlékünnepségre 

2014. június 1-jén 9 órára. 

Az ünnepség színhelyei: Rk. templom, Hősök emlékparkja, 

Művelődési Ház 

Program: 

8
50

 Gyülekezés a Római katolikus templomnál 

9
00 

Ünnepi szentmise - bemutatja Reusz József rk. plébános 

10
00 

Kivonulás a Hősök szobrához 

10
15  

Himnusz 

 Megnyitó: Havrilla Sándorné alpolgármester 

 Gárdonyi Géza: Fészekből kiesett kismadár a nevem c. 

versét elszavalják a Vackor Művészeti Óvoda nagycsoportosai 

(betanította: Kiss Magdolna vez.hely. óvónő) 

Az I. vh. rövid krónikája - elmondja: Fialka György polgármester 

 Megemlékezés a Hősök szobrának 1934-ben történt 

felszenteléséről Csetényi Mihályné ny. tanárnő tolmácsolásában 

 Juhász Gyula: Menetszázad 1915. c. versét elmondja: 

Galvácsi Csaba 7. oszt. tanuló 

 Visszaemlékezés a háborús részvételről felolvassa Légrádi 

Józsefné  

 Tompa Sándor hadifogságának történetét felidézi Tompa 

László 

 A Templomi kórus korhű énekeket ad elő Papp Erzsébet 

kántor vezetésével  

 Koszorúzás az I. és II. vh-s emlékműnél, temetői harangszó 

 Szózat 

Kiállítás a csépai I. világháborús emlékekből a Művelődési 

Házban 
 

Fialka György polgármester, Havrilla Sándorné alpolgármester 

A FALUNAP FŐBB PROGRAMJAI 

Idén (is) július első szombatját jelölte ki a képviselő-

testület a Falunap megtartására. Hagyományainkhoz híven 

most is a Sportpálya lesz a helyszín. Időpont: 2014. július 

5. szombat. Reméljük, kegyes lesz hozzánk az időjárás, 

nem lesznek viharok (legalább ezen a napon)! 

Azokat a programokat közlöm, amelyek biztosak, a 

továbbiak egyeztetés alatt állnak. 

Délután 4 óra körül kezdünk a Vaga Banda Csuhajdáré 

című vásári játékával, amely egy gólyalábas produkció. 

Utána 1 órát magyar nótázhatunk Bognár Gyulával. Majd 

a Dalma Dance Klub táncosait csodálhatjuk meg ismét. 

Ezután a „hazaiak” műsorai következnek: a Mosoly Klub 

énekkara ad elő egy dalcsokrot, a Szüreti Bálos táncosok 

pedig (nyilván) táncolni fognak. Estefelé a díjátadó jön, 

amelyen a különböző versenyek eredményit hirdetik ki. 

Utána Tápai Tamás motoros kaszkadőr show-ját 

élvezhetjük a szokott helyen. Idei sztárvendégünk Muri 

Enikő lesz. Ezután a szentesi Hestia Tűz és Fény Show 

előadásában tűz- és fényzsonglőr produkcióban 

gyönyörködhetünk. Ismét eljönnek hozzánk a Szilver 

Tánciskola versenytáncosai. A napot most is a tűzijáték 

zárja. A gyermekek egész délután kedvükre ugrálhatnak, 

csúszkálhatnak; valamint arcfestés is lesz az óvó nénik 

jóvoltából. 

Köszönjük a Csépa Községi Önkormányzatnak, hogy 

biztosítja az anyagi fedezetet! A részletesebb 

programokról és azok kezdési időpontjáról a június közepe 

táján megjelenő plakátokból lehet tájékozódni. Mindenkit 

nagy szeretettel várunk. Legyünk többen, mint tavaly! 
Zarnócz Pálné a szervezőség nevében 

Villanyszerelés 
Regisztrált szerelői (E-on) jogosítvánnyal. 

Régi és új épületek villamosítása, újraszerelése, 

Új fogyasztásmérő hely kialakítása, 

Teljesítménynövelés, Három fázisra történő 

áttérés E-on ügyintézéssel. 

Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi 

mérések, jegyzőkönyvek készítése (új üzlet 

nyitása esetén is) Villámhárító szerelés 

Hibaelhárítás, villanybojler javítás 

Barna Antal, tel.: 0630/943-1316 

 



TAVASZI MŰSOROS EST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotók: Kovács Sándor 


