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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Csépa Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2014. május 28-án és 2014. 
június 10-én 16-án 25-én tartott önkor-
mányzati ülést, az alábbi főbb napirendi 
pontokkal:  
A Képviselő-testület egy feltételes 
közbeszerzési pályázatot indított el a 
KEOP-2011-4.9.0 pályázat „B” pro-
jekttípusára, amely napelemek telepíté-
sére vonatkozik. A döntéssel 10 több-
letpontot tudott szerezni beadott pályá-
zatunk. A feltételes szó itt azt jelenti, 
hogy a nyertes ajánlattevő kiválasztásra 
kerülne, még a nyertes ajánlattevő 
pedig tudomásul veszi, hogy megbíza-
tása csak akkor keletkezik, ha a beadott 
pályázat nyer.    
A Képviselő-testület 9/2014. (VI. 26. ) 
önkormányzati rendelettel az önkor-
mányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 1/2014. (II.19.) önkormányzati 
rendeletet módosította az alábbi ténye-
zők miatt:  
- Az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében 
előírt éves költségvetési beszámoló 
készítési kötelezettség keretében Csépa 
Községi Önkormányzat, valamint a 
költségvetési intézmények pénzmarad-
ványa az 5/2014. (IV. 30.) önkormány-
zati rendeletben 18.992 e Ft összegben 
került jóváhagyásra. Az összeg felosz-
tásáról a testület döntött.   
- Az önkormányzat több éve működteti 
a Szociális földprogram projektet, 
2013. évtől kezdődően 16 ha területen. 
Az MVH által biztosított földalapú 

támogatás biztosítja a program további 
működését.  
- A 2013. évben került átadásra a Mű-
velődési Ház felújított tetőszerkezete. A 
pályázat utófinanszírozással valósult 
meg, a támogatási összeg 2014. évben 
került kiutalásra.  
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociá-
lis, valamint gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi ágazatban történő végre-
hajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Kjtvhr.) 15/A. §-a alapján a közalkal-
mazottakat a besorolásuk alapján ága-
zati pótlék illeti meg.  
Így a Önkormányzat költségvetésének 
főösszege 32003 e Ft-tal növekedett. 
Képviselő-testülete a nyári gyermekét-
keztetés nyersanyagértékét 277,- Ft-
ban állapítja meg. A nyári gyermekét-
kezésben résztvevők száma 134 fő. 
Önkormányzatunk a Magyarország 
2014. évi központi költségvetéséről 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. 
melléklet 9. pontja szerinti költségveté-
si támogatást igényelt, a 2014. június 
16-tól 2014. augusztus 14-ig - 44 mun-
kanapon keresztül - terjedő időszakra. 
Idén az általános iskolában járó rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő gyermekek kaphatják.  
A képviselő-testület módosította a 
közterületi alkoholfogyasztás tilal-
mára vonatkozó rendeletét: 
A szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántar-
tási rendszerről szóló 2012. évi II. tör-
vény 200 §-a szerint: 

„Aki 
a) a szeszes ital árusítására vagy a köz-
területen történő fogyasztására vonat-
kozó - törvényben, kormányrendeletben 
vagy önkormányzati rendeletben meg-
határozott - tilalmat megsze-
gi,….szabálysértést követ el.” 
A szeszesital fogyasztást Csépa Közsé-
gi Önkormányzat 10/2014.(VII.01.) 
önkormányzati rendelete korlátozza:  
(1) Tilos szeszes ital fogyasztása - az 
1. § (3) bekezdésében foglaltak kivéte-
lével – a községi közterületeken. 
Köztisztaság elleni szabálysértést 
követ el, aki közterületen végzi el a 
dolgát. 
2012.évi II. Törvény (Szabálysértési 
törvény)150. §. 
Aki a tilalmat megszegi, szabálysértést 
követ el! A szabálysértési eljárás le-
folytatása az eljárás alá vont személy 
lakóhelye szerinti megyei kormányhi-
vatal járási hivatala hatáskörébe tarto-
zik, ugyanakkor a rendőrség és a köz-
terület-felügyelet helyszíni bírságot 
szabhat ki! 
Kérjük fenti tilalmak betartását, le-
gyünk egymásra tekintettel! 
A Képviselő-testület elfogadta az ön-
kormányzat intézményeinek 2015. évi 
belső ellenőrzési tervét, valamint a 
2014. évi II. féléves munkatervét. A 
második félévben az első ülésünk 2014. 
szeptember 10-én lesz. Az önkormány-
zati ülés napirendjeinek anyaga az ülést 
megelőző 5 nappal a www.csepa.hu is 
olvasható. 

Berényi Veronika 
kirendeltség-vezető

 
 

Állampapír befektetések a Magyar Államkincstárban 
Az állampapírok jelentik a legbiztonságosabb és az egyik 
legmagasabb hozamú befektetési lehetőséget, ugyanis az 
állam biztos pénzügyi partner mindenki számára. 
Az állampapírok a legbiztonságosabb befektetési lehetőség-
nek számítanak Magyarországon. Az ok egyszerű: lejáratkor 
a tőke teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra – 
értékhatártól függetlenül – teljes körű az állami garancia. 
Nincs forgalmazói kockázat sem, hiszen a forgalmazó Ma-
gyar Államkincstár 100 százalékban állami tulajdonú szerve-
zet. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a belföldi ma-
gánszemély részére kifizetett hozam a belföldi jövedelmet 
növeli és csökken az ország devizakitettsége.  
A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban igen válto-
zatos állampapír kínálatból lehet választani. Mindenki megta-
lálhatja a számára megfelelő befektetési lehetőséget attól 
függően, hogy mennyi időre szeretné lekötni a pénzét. Az 
úgynevezett kincstárjegyek (Diszkont-, Féléves-, Kamatozó 
Kincstárjegy) 3 és 12 hónap közötti futamidejű, rövid lejáratú 
állampapírok. A Magyar Államkötvények futamideje ennél 

jóval hosszabb, 3 évtől 15 évig is terjedhet, tehát azok részére 
ideális, akik hosszabb távon szeretnék jó helyen tudni a pén-
züket.  
Kizárólag a Kincstár forgalmazza a 3, illetve 5 éves lekötésű 
Prémium Magyar Államkötvényt. A hagyományos értékpa-
pír-számlákon kívül nyithatók adókedvezményre jogosító 
Tartós Befektetési Számlák, továbbá az életkezdési támogatás 
(Babakötvény) befektetésére Start értékpapír-számlák.  
A Babakötvény egy olyan egyszerű és átlátható termék, 
amely a piacon kiemelkedő hozamot biztosít. A gyermekeik 
számára előtakarékoskodni szándékozók számára a lehető 
legjobb választás, hiszen megkönnyíthetik vele a gyermek 
életkezdését. Az állam által nyújtott egyszeri életkezdési 
támogatás összege – ami jelenleg 42.500 Ft – a Magyar Ál-
lamkincstár által vezetett Start letéti-számlán kerül automati-
kusan elhelyezésre a gyermek születését követően.  
A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az összeget a Ma-
gyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain 
díjmentesen nyitható Start-értékpapírszámlára helyezzék át. 
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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 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Születés 

 
Nagy Nikolasz an. Mága Tünde 
Czinka Anasztázia Laura an. Medveczki Anett 
Kolompár Dominik an. Vaszil Renáta 
Rostás Dávid Bendegúz an. Horváth Irén 
 

Halálozás 
 
Lantos András 57 év 
Anka Józsefné 88 év sz. Kaslik Mária 
Harmatos Józsefné 89 év sz. Nagy Julianna 
Fialka István Bálint 76 év 
Móna Sándor 66 év 
Maráné Sebők Jolán 63 év 
Szögediné Mihalóczki Anna Irén 85 év 
Palotai Istvánné 65 év sz. Csikós Rozália 
Mészáros Kálmánné 86 év sz. Nagy Ilona 
 

A Kincstár automatikusan kizárólag a gyermek születési 
évéhez igazodó Babakötvénybe fekteti az áthelyezett össze-
get, illetve a korábban vásárolt állampapírok tőke és kamat 
összegét is, amely infláció felett 3%-os adó-, járulék- és ille-
tékmentes kamatot garantál a futamidő végéig. A megnyitott 
számlára a szülők, törvényes képviselők és hozzátartozók, 
valamint a települések önkormányzatai – korlátlanul – fizet-
hetnek be forint összegeket.   
Március 3-ától a Magyar Államkincstár állampapír-
forgalmazó ügyfélszolgálatain ismét lehet vásárolni a Prémi-
um Euró Magyar Államkötvényt. A névre szóló, féléves 
kamatozású állampapír névértéke egy euró. 
Március 17-étől kapható a Kincstár országos állampapír-
forgalmazó ügyfélszolgálatain, valamint kiegészítő szerződés 
birtokában elektronikus forgalmazási csatornákon a nagy 
sikernek örvendő Bónusz Magyar Államkötvény. A BMÁK 
négy-, és hatéves futamidejű, változó kamatozású, egyforin-
tos alapcímletű állampapír. Az új Bónusz kötvény többek 
között azzal a céllal került kibocsátásra, hogy a termékek ne 
csupán a futamidők tekintetében nyújtsanak alternatívákat a 
befektetőknek, hanem a kamatozás módjában is, ugyanis ezen 

típusú állampapírok kamatai a pénzpiaci kamatok változását 
követik.  
A Kincstárnál állampapír azután jegyezhető, vásárolható, ha 
az Állampénztári Irodák ügyfélszolgálatán – 5000 Szolnok, 
Magyar u. 8.  Telefon: (56) 372-806; (56) 422-555; Fax: (56) 
378-349; api.jas@allamkincstar.gov.hu és Értékesítési Pont, 
5300 Karcag, Kossuth tér 1 (Városháza) telefon: + 
36/30/815-90-69) – egyszeri személyes megjelenéssel érték-
papír nyilvántartási számla-szerződést köt az ügyfél. Célszerű 
azonnal kiegészítő szerződést kötni a WebKincstár, 
TeleKincstár, illetve MobilKincstár szolgáltatásokra is, me-
lyek révén az állampapír befektetéseket kényelmesen (inter-
neten, telefonon, illetve okostelefonon keresztül), akár ott-
honról is lehet intézni. Az értékpapír-nyilvántartási számlát 
érintő jóváírási tranzakciókról díjmentes SMS szolgáltatás 
igénybevételével is értesülhetnek az ügyfelek, amely szolgál-
tatást az ügyfél a WebKincstáron keresztül is beállíthatja. A 
Kincstárban az értékpapír-számlanyitás és a számlavezetés 
ingyenes, a készpénzfelvételért sem számítunk fel díjat. 
A tájékoztatás nem teljes körű. Bővebb információkért keres-
se fel a Kincstár állampapír forgalmazó ügyfélszolgálatait, 
vagy a szervezet honlapját (www.allamkincstar.gov.hu).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HŐSÖK NAPJA 
Ezen a tavaszon a csépai hősök napja 
központi gondolata az 1914-ben kirob-
bant I. világháború hőseire irányult. 
Az első világháború 1914-től 1918-ig 
tartott. Az összesen több mint 15 mil-
lió ember halálát okozó, négy éven át 
tartó öldöklő küzdelem a korabeli 
gyarmat- és érdekeltségrendszer újrafe-
losztásáért indult. Bár valamennyi 
résztvevő nemzet meg volt győződve 
arról, hogy gyors offenzívával legyőz-
heti ellenfeleit, s fél év alatt véget ér-

hetnek a hadmozdulatok, a háború 
végül négy évnyi véres küzdelemmé 
terebélyesedett. Az Osztrák–Magyar 
Monarchia szétesett a háború végére, 
valamint a német területszerzés illúzió-
ja is szertefoszlott.  
A világháború előestéjén a Föld térkép-
ét az európai érdekeltségek színezték 
be. Európa országai közül ekkor kevés 
olyan akadt, melynek nem voltak 
gyarmatai: ilyen volt az Osztrák–
Magyar Monarchia, a Balkán fiatal 

államai, Norvégia, Svédország és 
Svájc. A legnagyobb gyarmati érdekelt-
séggel Nagy-Britannia és Franciaország 
rendelkezett, illetve – a gazdaságilag 
kevésbé értékes, bár területileg kétség-
kívül fajsúlyos Grönland révén Dánia. 
Olaszország és Spanyolország is fontos 
Észak-Afrikai területeket birtokolt, de 
Németország afrikai és jelentéktelen 
óceániai – gyarmatterületei nem álltak 
arányban gazdasági erejével, így politi-
kájának fő célja a gyarmatbirodalom  

Villanyszerelés 
Regisztrált szerelői (E-on) jogosítvánnyal. 

Régi és új épületek villamosítása, újraszerelése, Új 
fogyasztásmérő hely kialakítása, Teljesítménynöve-
lés, Három fázisra történő áttérés E-on ügyintézés-

sel. 
Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi mérések, 
jegyzőkönyvek készítése (új üzlet nyitása esetén is) 

Villámhárító szerelés 
Hibaelhárítás, villanybojler javítás 

Barna Antal, tel.: 0630/943-1316 
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újrafelosztása lett. A gazdaságilag 
elmaradottabb, de katonailag hasonlóan 
erős Oroszország a Fekete-tenger felől 
is ki akart jutni a világtengerekre, 
Isztambult és a környező 
tengerszorosokat akarta megszerezni. 
Az Oszmán Birodalom a Balkán-
háborúkban vereséget szenvedett. Nem 
volt tisztázott, a modernizáció vagy a 
teljes széthullás lesz-e a sorsa, amelyet 
az európai nagypolitika keleti 
kérdésként emlegetett. 
Szövetségek  
1914-re már kialakultak azok a 
szövetségi rendszerek is, melyek 
később a világháború eseményeit is 
meghatározták. A két, birodalmi alapon 
szerveződő tömb közötti összecsapás a 
levegőben lógott ugyan korábban is, de 
a szövetségi rendszereken belüli 
érdekkülönbségek fenntartották az 
egyensúlyt még egy ideig. Az is 
bizonyítja, hogy csak egy ideig, hogy 
az Osztrák – Magyar - Monarchia és 
Németország mellé csatlakozott 
Olaszország kilép, majd a gyarmatok 
szerzése érdekében társul az Antanthoz. 
Központi hatalmak 
Az egyik oldalon – a közös nyelv és 
kultúra összehangoló erejéből adódóan 
is – Németország és az Osztrák–
Magyar Monarchia – oroszellenes – 
kettősszövetsége állt. Később az előbbi 
két birodalom és Olaszország 
megkötötte a hármasszövetséget, ami – 
a közkeletű felfogással szemben – nem 
a kettősszövetség kibővítése, hanem 
egy új, alapvetően franciaellenes 
koalíció volt. 
Antant 
Orosz-francia katonai egyezmény 
született, melyet kiegészített az 1904. 
április 8-án megkötött francia-angol 
egyezmény, az Entente Cordiale, azaz 
„szívélyes viszony” (melyből később az 
antant hatalmak kifejezés is született). 
Az antant nem szövetséget jelentett, 
csupán annyit: a felek lemondanak 
egymás megtámadásáról, vitás 
esetekben egyeztetni próbálnak. A 
viszony teljesen kölcsönössé 1907-ben 
vált az angol-orosz szerződés 
megkötésekor, innentől számítjuk a 
hármas antant létrejöttét. 
Merénylet, hadüzenet  
1914. június 28-án Ferenc Ferdinánd 
trónörökös egy boszniai hadgyakorlat 
megtekintésére utazott Szarajevóba. A 

hadgyakorlattal egyébként épp az volt a 
célja a Monarchiának, hogy 
demonstrálja erejét a forrongó 
Balkánon. Délelőtt merényletet 
kíséreltek meg a trónörökös ellen, amit 
ugyan ő maga sértetlenül túlélt, ám 
kíséretének egyik tagja – egy 
katonatiszt – megsérült. Nem sokkal 
később Ferenc Ferdinánd útra kelt, 
hogy meglátogassa a kórházban a 
katonatisztet, ám útközben Gavrilo 
Princip a Fekete Kéz nevű titkos szerb 
szervezet tagja pisztollyal halálosan 
megsebesítette a trónörököst és 
feleségét. Ezt követően Bécsben és 
Budapesten egyaránt fellángoltak a 
szerbellenes indulatok, Ferenc József 
pedig II. Vilmos német császárhoz 
fordult, levelében utalva arra, hogy 
Szerbiával az ellentétek soha nem 
simulhatnak el. Helmut von Moltke 
német vezérkari főnök kifejtette: az 
erőviszonyok most a legkedvezőbbek, 
1914 után csak romlani fognak. A 
válasz tehát ez volt: most, vagy soha! 
Moltke terve az volt, hogy míg a német 

haderő mintegy hat hét alatt lerohanja 
Franciaországot, addig a Monarchia 
csapatai feltartóztatják az orosz és a 
szerb erőket. Franciaország után pedig 
a német csapatok is Keletnek fordulnak, 
és együttes erővel legyűrik a cári 
seregeket. Egy hónappal a merénylet 
után, július 28-án Bécs hadat üzent 
Szerbiának, s a csapatok megindultak 
délre. Néhány nappal később 
(augusztus 1-jén) Németország hadat 
üzent Oroszországnak, 3-án pedig 

Franciaországnak. A német hadvezetés 
arra kötelezte a belga kormányt, hogy 
járuljon hozzá, hogy a német haderő 
Belgiumban tartózkodjon, s onnan 
közelítse meg Franciaországot. 
Belgium ezt megtagadta, mire a 
németek átlépték a határt. Ez volt a brit 
hadüzenet kiváltó oka, s augusztus 4-én 
beállt a hadiállapot Nagy-Britannia és 
Németország között is. Augusztus 5-én 
a Monarchia üzen hadat 
Oroszországnak, 6-án Szerbia 
Németországnak, Augusztus 12-én 
Franciaország és Nagy-Britannia 
küldte el hadüzenetét a Monarchiának, 
23-án pedig belép a háborúba Japán. 
Törökország augusztus 3-án 
szövetséget köt Németországgal, majd 
elzárja a Fekete-tengert a 
Boszporusznál és a Dardanelláknál 
(ténylegesen azonban csak október 29-
én lép be a háborúba). Olaszország, 
Románia, Bulgária és az USA semleges 
marad. Ekkor még az összesen mintegy 
20 millió fős hadseregek fölött 
diszponáló vezérkarok mindkét oldalon 
a gyors hadi sikerekben bíztak. 
A magyar katonákat úgy indították 
útnak, hogy mire lehullanak a 
falevelek, már itthon lesznek. 
A 100 évvel ezelőtti események 
felidézése önkormányzati és egyházi 
keretek között történt községünkben. 
Az I. világháborúban részt vett 
katonákról a megemlékezés a római 
katolikus templomban kezdődött és a 
Hősök parkjában folytatódott. Csetényi 
Mihályné nyugalmazott tanárnő több 
évtizedes honismereti gyűjtő munkája 
és Levéltári kutatásai nyomán, valamint 
egy-egy család emlékei alapján - Fialka 
György polgármester és Tompa László 
a nagyapjáról, Légrádi Józsefné 
családtagjáról..- hangzottak el 
visszaemlékezések: 
Csetényi Mihályné felidézte az 1934-
ben állított szoboravatási ünnepséget. 
A megemlékezést követő kiállításon a 
falu lakossága körében megmaradt 
korabeli fotókat, dokumentumokat 
tekinthették meg az érdeklődők. 
Az összegyűjtött anyagot, az 
ünnepségen elhangzottakat terveim 
szerint egy mellékletben olvashatják 
majd a későbbiekben az Olvasók. 

Kovácsné Németh Mária

 
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik átérezték az I. vh. 
kitörésének 100. évfordulójára készülődés jelentőségét, s 
tették a dolgukat, mely által lehetővé vált hogy méltóan 
emlékezzünk,ünnepeljünk. 

A tervezést, az emlékezést a múlt emlékére alapozva 
próbáltuk megjeleníteni, hogy a késői utódok is bepillantást 
nyerjenek, s átérezzék az akkor zajló szomorú eseményeket. 
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A munkában sokan részt vettek, melyet tapasztalta, látta a 
lakosság is. Sok-sok nevet fel lehetne sorolni, de inkább a 
közösségeket emelem ki. Az ünnep forgatókönyvének 
megbeszélésén mindenki részt vett, akinek a munkájára 
számíthattunk. Az előzetes előkészületek; az ünnepi beszédek 
írása, a meghívó tervezése , nyomtatása, a kiállítási tabló 
készítése is több ember munkája volt. 
A Hősök szobra körüli park rendbetételét Pintér László 
irányításával a Gamesz dolgozói végezték. 
Az 1934. évi Hősök szobrának avatásához hasonlóan a 
vendégek fogadását a római katolikus templom bejáratánál a 
község vezetői, az őrséget álló magyar ruhás fiatalok,és 
magyar ruhás kis ovisok biztosították. 
Örvendetes hogy az óvoda és iskola pedagógusai közül 
vállalták, hogy tanítványaikkal együttesen vegyenek részt az 
ünnepen. Valószínű, hogy az ott elhangzottak segítséget 
nyújtanak az ilyen témakörök feldolgozásához, erősíti a 
hazafias érzelmüket. A különböző munkahelyi közösségek is 
tiszteletüket tették a Hősök ünnepén. 
A Hősök miséjén a háborúban harcoló, ill. hősi halált halt 
katonák méltatásán kívül Reusz József plébános úr 
hangoztatta, hogy a ránk nehezedő nehézségek ellenére 
értékeljük a békét, törekedjünk erre szűkebb és tágabb 
környezetünkben. Tartsunk időnként önkontrolt a 
mindennapok békéje, lelki egyensúlyunk biztosítása 
érdekében. 
A szentmise után a Hősök szobrához szervezetten vonultunk 
ki. Elől a nemzeti színű zászló, a községi zászló, középen az 

1934-es szoboravatásra hímzett emlékzászló. A zászlóvivők 
az I.vh. hőseinek unokái voltak. Utánuk sorakoztak a magyar 
ruhás óvodások, és fiatalok. Őket követték a feszületet, az 
egyházi lobogókat vivők, a plébános úr, majd az énekkar, s 
végül a hívek. Vonulás közben énekek és imák hangzottak el, 
plébános úr irányításával. A szobor bejáratánál a magyar 
ruhások ismét díszsorban álltak. 
A visszaemlékezések során az itt született emberek háborús 
részvételén keresztül próbáltuk feleleveníteni, szemléletessé 
tenni az Európa különböző hadszínterein zajló 
hadieseményeket. A beszédeket a hősök unokái tartották! A 
gyermekek szavalatát hallva láthattuk az elérzékenyült 
arcokat, olykor egy-egy könnycseppet. 
Papp Erzsébet kántorunk és énekkara szépen betanult 
énekekkel szinte bejárta a hadszíntereket (Bérces Kárpát 
ormán őrt áll), és közvetítette a háború, ránk magyarokra 
nézve szomorú végét – Trianon (Bús magyarok imádkoznak, 
Csak még egyszer add vissza a drága magyar földünk!) 
Reméljük, hogy az elhangzottak, a látottak megérintették az 
emberi lelkeket, az idősebb, fiatalabb, gyermekek 
korosztályát egyaránt. 
Örülünk, hogy a jeles eseményre több embert is sikerült 
mozgósítani, több elszármazott is hazalátogatott, hőseinek 
tiszteletét adta. A távolmaradóknak valószínű meg volt az 
okuk. 
Tisztelettel az I.vh-ban elhunyt és hazatérő katonák 
hozzátartozóinak nevében 

Csetényi Mihályné
 

FELHÍVÁS 
Tudjuk, hogy az I.vh. Európában több mint négy évig tartott, s a befejezése után hozott igazságtalan döntések már magukban 
hordozták a II.vh. veszélyét. Sajnos ez 1939-ben be is következett, s csak 1945 májusában ért véget Európában. Jövőre ennek 
lesz a 70. évfordulója. Az I.vh. hőseinek a még élő idősek unokái, a II. vh-ban résztvevőknek pedig testvérei, gyermekei. A 
hetven év eltelte után még reménykedhetünk, hogy talán még több emlék fellelhető, mint száz évre visszamenőleg - s talán 
ismét rendezhetünk egy méltó megemlékezést. Kérjük tehát, kezdjük a tárgyi és írásos emlékek gyűjtését, az elhangzott 
visszaemlékezések feljegyzéseit, mely által bárki aktív szereplője lehet a rendezvénynek. Csetényi Mihályné 
 

EGYHÁZI HÍREK 
Levél a szülőknek - 2. 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 kereszténységtől távolállóknak az Egyház felajánlja 
segítségét 
Napjainkban sok olyan szülő kéri gyermeke keresztségét, 
akinek nem volt módja mélyebben megismerkedni a 
kereszténységgel, kapcsolatba kerülni élő keresztény 
közösséggel; aki nem volt elsőáldozó, nem kötött egyházi 
házasságot, olykor nincs megkeresztelve sem. Sokan 
megvallják, hogy ők nem tudnak őszintén hitvallást tenni, 
mert nem tudják, hogy igazában hisznek-e; s éppen ezért nem 
tudják megígérni gyermekük vallásos nevelését sem. 
A kereszténységet alig ismerő vagy vallásukat nem gyakorló 
szülőket és keresztszülőket az Egyház meghívja, hogy 
ismerkedjenek meg Krisztus tanításával, járjanak el misére, 

kerüljenek kapcsolatba a keresztény közösséggel. Sokan, akik 
ezt vállalják, felnőtt korban találkoznak az igazi 
kereszténységgel. Felfedezik, hogy Isten a szeretet, hogy 
Krisztus új értelmet ad életüknek, hogy az Egyház 
közösségében egyrészt otthonra találnak, másrészt társakra, 
akiknek segítségével együtt dolgozhatnak embertársaik 
javára. Akik mindezt megtapasztalták, azok közül sokan 
felnőtt korukban megkeresztelkednek, elsőáldozók lesznek, 
kérik Isten áldását házasságukra az Egyház által. - S így a 
gyermekkeresztség valóban gyümölcsöző lesz szülők és 
gyermekek számára egyaránt. 
Az ilyen szülő felnőtt emberhez illő meggyőződéssel tudja 
kimondani — amit a keresztségben a szülőknek ki kell 
mondani -, hogy hisz Istenben, Krisztusban, az Egyházban; és 
őszintén meg tudja ígérni - amit a keresztségben minden 
szülőnek meg kell ígérnie —, hogy Krisztus és az Egyház 
hitében fogja nevelni gyermekét. 
A Magyar Katolikus Püspöki Kar előírja a lelkipásztoroknak, 
hogy „el kell halasztani annak a kisdednek keresztelését, 
akinek egyik szülője sem kész a hitvallásra és annak 
vállalására, hogy őt katolikus keresztény módon neveli". „ S 
ha a szülők nem élnek egyházi házasságban, de állapotuk 
rendezhető, vagy ha valamelyikük nem volt még elsőáldozó,  
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sőt talán megkeresztelve sincs, beszéljük meg egyúttal e 
szentségek felvételét is, és kínáljuk fel segítségünket a méltó 
előkészülethez." „Ha úgy találjuk, hogy valamelyik szülő 
vallási ismeretei hiányosak, vagy nem világos előtte mit is 
jelent a gyermek vallásos nevelése, hívjuk meg a szokásos 
keresztelési előkészítésen túlmenő tanításra!" (Ordo Baptismi 
Parvulorum. Bp. 1973. 5.old; vö. ETK 868. kánon). 
Egyesek azt mondják: Én nem tudom vállalni, hogy 
kapcsolatba kerüljek az Egyházzal, de ettől függetlenül 
szeretném gyermekemnek megadni a lehetőséget, hogy ha 
felnő, választhasson, kíván-e keresztény lenni. - Az 
ilyeneknek azt szeretnénk ajánlani, írassák majd be 
gyermeküket hittanra, hogy ily módon megismerhessék a 
kereszténységet. S akkor érett korban dönthetnek, meg 
akarnak-e keresztelkedni. (Az ilyen gyermekeknek sokat 
segíthet egy mélyen vallásos barát vagy baráti kör.) 
Meg kell jegyeznünk, hogy a helyes gyermeknevelés feltétele 
a szülő példája és következetes magatartása. Ha a nem hívő 
szülők szeretettel, becsülettel nevelik gyermeküket, akkor az 
egészségesen fog fejlődni, s egyszer érett korban képes lesz 

eldönteni, akar-e keresztényként élni. S ha így döntött, akkor 
módjában lesz megkeresztelkedni. Ha viszont a növekvő 
gyermek azt tapasztalja, hogy szülei nem vallásosak, de őt 
megkeresztelték, hogy templomba nem járnak, de őt esetleg 
küldik, ez kettősséget, szakadást hoz létre benső világában. 
Ez a „kettős nevelés". A keresztény közösség nem szeretne 
közreműködni a gyermek egyéniségének ilyen 
megkárosításában. 
De vajon nincs-e kizárva Isten szeretetéből és az 
üdvösségből, aki nincs megkeresztelve? - kérdi a hívő 
rokonság. - A Szentírás azt mondja és a II. Vatikáni Zsinat 
megismétli, hogy Isten szeretete minden embert átölel (Mt 
5,45; 1Jn 4,16; Róm 2,14-16; Az Egyházról 16). A 
keresztségben viszont a hívők (vagy a hívő szülők) tudatosan 
válaszolnak Isten szeretetére. Vagyis a vízkeresztség nem az 
üdvösség kapuja, hanem a látható Egyházé.  
(Folytatás következik!) 

Reusz József 
plébános

 
ISKOLAI HÍREK 

Május és június hónap minden évben az 
év végi hajrá időszaka iskolánkban. 
Témazáró dolgozatok, javítási 
lehetőség, osztályzatok zárása követi 
egymást. Mindezek mellett számos 
program is lázas izgalomba hozta 
diákjainkat, pedagógusainkat. 
Egész évben azért folyik a küzdelem, 
építkezés, hogy a tanévzáró forró nyári 
napjával együtt végre ránk köszöntsön 
a szabadság. Persze, mint minden nagy 
eseményt az életben, ezt is ki kell 
érdemelni. A szabadságot is csak azok 
vívják ki maguk számára, akik 
keményen megdolgoztak érte. A tanév 
zárásakor sorra vesszük az év legszebb 
pillanatait. Azokat, melyeket tanulóink 
–tanáraik és a szülők közösen 
valósítottak meg. 
Nagyon büszke vagyok mindazokra, 
akik a mindennapok építkezésében egy-
egy kővel, kaviccsal hozzájárultak idei 
eredményeink építkezéséhez! 
A 2013/2014-es tanévben 8 
tanulócsoportban folyt a nevelő-oktató 
munka iskolánkban. 
A tanév végén 152 tanuló 
teljesítményét értékeltük: 80 alsó 
tagozatos és 72 felső tagozatos tanulóét. 
Az iskola tanulmányi átlagai: alsó 
tagozat: 3,8, felső tagozat: 3,3. Az 
iskola magatartási átlagai: alsó tagozat: 
3,8, felső tagozat: 3,4. Az iskola 
szorgalmi átlagai: alsó tagozat: 3,8, 
felső tagozat: 3,1. 
Továbbtanulóink közül: gimnáziumi 
képzés keretein belül folytatja 
tanulmányait 1 fő, szakközépiskolában 
4 fő, szakiskolában 5 fő tanul tovább. 
Voltak, akik egész évben hatalmas 
energiákat fektettek a tanulásba, 

melynek gyümölcse tanév végére beért. 
A bizonyítványukban csupa ötös jegy 
tündökölt. Kívánom nekik, hogy a 
nyarat a megérdemelt pihenéssel, 
gondtalan vakációval töltsék. 
Gyűjtsenek emlékeket, varázsoljanak 
mosolyt egymás és szüleik arcára!  
Kitűnő tanulók a 2013/2014. tanévben, 
akik egyben nevelőtestületi dicséretben 
is részesülnek: 1. osztály: Urbán Réka, 
Kolompár Klaudia. 2. osztály: Demeter 
Dorina, Gyertyános Hanna, Kanalas 
Roland, Sárközi Adél, Szíjártó Virág, 
Szvoboda Csanád. 3. osztály: Őze 
Anasztázia, Halmai Gréta, Polyák 
Zsófia. 4. osztály: Bertók Ida, Szíjártó 
Virág. 5. osztály: Oberna Dominik. 6. 
osztály: Szvoboda Máté. 
Az év értékelésekor említést kell 
tennünk a tanulmányi versenyekről.  
Több helyi, kistérségi, és az interneten 
keresztül elérhető országos szintű 
versenyen vettek részt tanulóink. 
Komplex tanulmányi versenyen, 
költészet napi kistérségi 
szavalóverseny, március 15-én 
szervezett Petőfi szavalóverseny, 
Biztonsággal két keréken elnevezésű 
kerékpáros versenyen, mozaik 
internetes tanulmányi verseny, Jonathán 
levelezőverseny. A sport terén a 
labdarúgás, és az ügyességi 
versenyekben értetek el sikereket. 
Szintén köszönöm mindenkinek a 
helytállást azoknak, akik az idei 
tanévben valamilyen tanulmányi 
versenyen vettek részt, és elismerésre 
méltó eredményt értek el, öregbítve 
ezzel iskolánk jó hírét. 
A számos szakkörben sokan aktívan 
munkálkodtatok. Énekkarunk egész 

évben minden rendezvény színvonalát 
emelte műsorával. Mindenkinek 
gratulálok a szép eredményekhez! 
Bizony jó lenne, ha minél többen 
követnék az ő példájukat. 
Az értékeléshez hozzátartozik az is, 
hogy nemcsak sikerekről ejtünk szót. 
Sajnos az idén is voltak olyanok, akik 
csak azért helyezték magasra a mércét, 
mert úgy gondolták, hogy így könnyebb 
átbújni alatta. 
Osztályozó vizsgát tett: 1 fő 
eredményesen, osztályismétlésre 
utasított: 12 tanuló. Javító vizsgázhat 
augusztusban: 20 diák, sajnos igen 
sokan. Nekik a szünidő nem felhőtlen 
nyaralással telik majd, hanem a 
pótvizsgára való felkészüléssel. 
Mindenkinek figyelmébe ajánlom, hogy 
gondolja végig: a semmittevéssel 
egyetlen baj van: sohasem lehet tudni, 
hogy mikor végez vele az ember. 
Bizony, aki a nyáron végre erőt vesz 
magán és felhagy a semmittevéssel, 
majd sikeres pótvizsgát tesz, az éppen 
akkor fogja befejezni az évet, amikor a 
következő elkezdődik. 
Az idei tanévben sem szenvedtünk 
hiányt jó hangulatú programokban. 
Szeretnék csak pár mondatban, a 
teljesség igénye nélkül pillanatképeket 
felvillantani a legnagyobb 
eseményekből. A komplex versenyek 
izgalma, vetélkedése. A nemzeti 
ünnepekre való készülődés és 
megünneplésük magas színvonala.  A 
tavaszi és őszi műsoros estek színes 
forgataga. A télapóvárás izgatott 
pillanatai. A varázslatos karácsonyi 
műsor. A családi napok közösen 
eltöltött percei. A farsangi vigaszság, 
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mely jó hangulatban, mókázással telt. A 
gyermeknap színes programja. Az 
ÖKO napon rendezett akadályverseny a 
kilátónál. És nem utolsó sorban a 
ballagás nemrég átélt megható 
pillanatait. 
Intézményvezetőként rendkívül büszke 
vagyok arra is, hogy a csépai iskola 
számtalan pályázatban vesz részt, 
lehetőséget látva ezen keresztül a 
tanulók hatékonyabb fejlesztésére, az 
intézmény megújítására. 
TÁMOP, testvériskolai pályázat 
keretein belül fejlesztésben részesültek 
a programban részt vevő gyerekek, 
valamint kirándulásokon, 
színházlátogatásokon vehettek részt. 
Nyáron pedig 1 hetet töltenek majd 
Parádon a kerekegyházi gyerekekkel. 
Az esélyegyenlőségi integrációs 
pedagógiai rendszer keretében újabb 
eszközök, berendezési tárgyak, 
felhasználható alapanyagok vásárlására 
lesz lehetősége az intézménynek. 
Az Útravaló ösztöndíj programban 2 
mentor 4 gyermeket készített fel a 
továbbtanulásra.  

Hasonló mentori szerződések aláírására 
került sor 5 mentor és 20 gyermek 
fejlesztésére vonatkozóan az „Út a 
szakmaválasztáshoz” elnevezésű 
projekt keretein belül, Brukner Lajosné 
vezetésével. 
ÖKO iskola cím elnyerésére nyújtott be 
pályázatot Kuti Gáborné és Maródi 
Kata tanár néni, melynek 
eredményhirdetését izgatottan várjuk. 
A Határtalanul pályázat keretében a 
jövő évi 7. osztályosok Erdélyi útjára 
pályázott iskolánk. A beadott tervet 
megvalósíthatónak minősítette a 
szakértői bizottság, így 2015 májusában 
5 napra Erdélybe látogatnak diákjaink. 
Szeretném megköszönni az intézmény 
valamennyi dolgozójának azt a nevelő 
oktató-munkát, amely nélkül ez a tanév 
nem lehetett volna sikeres. A 
pedagógusi munkáról hiba lenne a 
visszajelzést pusztán a jegyekben, 
átlagokban keresni. Az iskolánkba járó 
tanulók személyiségének formálása, az 
általunk fontosnak tartott értékek 
átadása ugyanolyan fontos, mint a 
tananyag oktatása. 

Szeretnék a szülőknek is köszönetet 
mondani a jó eredményekért, hiszen a 
gyermekek sikere mögött az tőlük 
kapott bíztatás, támogatás is érezhető. 
Kérem, tekintsék továbbra is értéknek 
gyermekeiket, mert az ő kimagasló 
eredményeik az Önök megerősítését is 
jelentik abban, hogy talán jól és jó felé 
terelik életüket. Kudarcaik, gyenge 
bizonyítványaik pedig remélhetőleg 
elgondolkodásra sarkallnak mindenkit. 
Köszönöm azonban minden szülő 
munkáját, aki segítségével, jóra, 
tiszteletre, szorgalomra való 
nevelésével támogatta munkánkat. 
Pihenésre, kikapcsolódásra, nyári 
kalandokra, ellazulásra mindenkinek 
szüksége van. Göncz Árpád volt 
köztársasági elnök szavait nagy 
tisztelettel idézem: „Aki nem tud 
ellazulni, az megfeszülni sem tud.” 
Tehát rajta, most a lazuláson a sor! 
Kívánom, hogy tartalmasan, vidám 
hangulatban teljék a nyári szünet! 

Mészáros Mária 
igazgató

 

 
A 2013/2014-es tanév 8. osztályosai 
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ÓVODAI HÍREK 
Egy a rossz idő ellenére is jól sikerült vidám gyermeknap 
után, gyorsan elérkezett a nevelési év végét jelentő évzáró, 
ahol így köszöntöttem a gyermekeket, vendégeket és a 
kollégákat. 
Életünkben mindennek megvan a maga ritmusa. Így évről 
évre újra eljön a búcsúzás napja. A látszólagos 
összevisszaság és kuszaság ellenére is szigorú rend 
uralkodik itt a földön. A dolgok nem csak céltalanul 
követik egymást, de a jelenségek újra és újra 
visszatérnek, hogy összhangot teremtsenek, 
áttekinthetővé tegyék az átláthatatlant, hogy a 
harmóniával ajándékozzanak meg bennünket, ami 
nagyon fontos különösen egy kisgyermeknek. Az 
állandóság, a rendszeresség, az okos szeretet, a biztonság 
körforgása teszi képessé gyermekeinket arra, hogy 
újszülött kis csecsemőből 6-7 év alatt iskolába 
készülődjenek. 21 kisgyermek indul őszre az iskolába.  
Hogy itt az óvodában mit tanultak, most a Méhecske – és 
a Napsugár csoport mutatja meg nekünk. Fogadják őket 
szeretettel.  
Minden óvónő és dajka munkája olyan kertészhez hasonlatos, 
aki különféle növényeket ápol. 
Az egyik növény a tűző napsugarakat kedveli, a másik a 
hűvös árnyékot, az egyik a patakpartot, a másik a kopár 
hegycsúcsot. 
Ez a homokos talajon nő a legjobban, az a kövér agyagban. 
Valamennyit a neki megfelelő módon kell ápolni, különben 
sohasem fejlődik ki teljesen. „Keress hát hozzá olyan mestert, 
akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó!” Ezt a 
gondolatot egy neves arab filozófus hagyta ránk, röviden 
összefoglalva mindazokat a tulajdonságokat, amelyekkel egy 
kiváló óvónő rendelkezik. 
Ha Kiss Magdika óvó néni munkáját szeretném méltatni 
röviden, szerénységéhez méltóan, ahhoz is találóak ezek a 
gondolatok. Az elmúlt esztendőben is, mint mindig 
fáradhatatlanul dolgozott, szabadidejét sem kímélve mindent 
megtett gyermekeink fejlődéséért. Valamennyi területen 
precízen helytállt. Gyermekei rajzaival országos hírnévre tett 
szert óvodánk. Óvónői munkája mellett mentorként 
irányította, segítette Bódi Dorina gyakornok óvó néninket, 
aki nagy igyekezettel, szorgalommal végzi munkáját. Jól 
beilleszkedett közösségünkbe, hamar megszerettük.  
Nehéz mesterség, életre szóló hivatás óvónőnek, dajkának 
lenni. Halmainé Velő Erika daduska néni is fáradhatatlanul, 
nagy szeretettel, gondoskodással veszi körül a rászoruló 
gyermekeket, kitartóan sokat dolgozik értük, pedáns rendet 
tart a csoportban, jó ízléssel igazgatja a kertet is. 
Kedves gyerekek, hosszú volt az út, amíg a kis megszeppent 
3 évesből komoly, iskolaérett nagycsoportossá fejlődtetek, és 
most lassan - lassan útnak indultok. Óvodás éveik alatt 
rengeteg élménnyel gazdagodtatok, jókat játszottatok, 
kirándultatok, okosodtatok, fejlődtetek, ki-ki a maga 
ütemében!  
Nagy dologra, a legnagyobbra vállalkoznak, akik mindennapi 
munkájuk során óvodás korú gyermekeket nevelnek: 
Zsuzsika óvó néni, Ibolya óvó néni, Juditka daduska néni 
féltő gonddal óvtátok, neveltétek, szerettétek a rátok bízott 
gyermekeket. Itt köszönöm meg ismét a munkátokat, a 
türelmet, a szeretet! Természetesen minden csoportban 
kiválóan dolgoztak munkatársaim. 
Megköszönöm minden kedves kolléganőmnek áldozatkész 
nevelő-oktató, oktatást segítő munkáját. Összefogva, 

egymásra figyelve dolgoztunk valamennyien, - együtt azért -, 
hogy gyermekink jól érezhessék magukat az óvodánkban.  
Az egymás után következő hétköznapokat ünnepek szakítják 
meg. Nemzeti ünnepek, családi ünnepek, anyák napja, 
pedagógusok napja, évnyitó és évzáró. Ilyen a mai nap is, 

nincs is meghatóbb egy óvónő számára, mint amikor 
elbúcsúznak a nagycsoportosok az évzárón. Három-négy év 
után sok-sok emléket hagynak maguk után az iskolába 
menők, és gyakran emlegetjük, visszasírjuk őket. A ballagás 
napján, csinosan felöltözve, hangos, vidám énekszóval 
búcsúznak, amit könnyek nélkül nehéz megállni. Mert 
szívűnkhöz nőttek, szeretjük őket. De ősszel már 
kötelességeik lesznek, és vár rájuk az iskola. Biztosan várják 
az újat, de sajnálják a régit. Búcsút kell most mondani a 
kedves játékaitoknak, gyermektársaitoknak, akikkel nap, mint 
nap együtt játszottatok, de majd ellátogattok hozzánk. 
Kedves Szülők, Nagyszülők! Köszönöm Önöknek, hogy 
együttműködésükkel, támogatásukkal, segítették munkánkat. 
Mindig számíthattunk önökre, rátok. Kívánok továbbra is sok 
erőt és egészséget mindnyájuknak, hogy a jövőben is igazi 
családi háttér állhasson gyermekük mögött. Ma minden 
kedves rím, dallam, amely a szíveket célozta meg, telibe 
talált. A szülők, nagyszőlők, rokonok és ismerősök 
könnyeikkel küszködve nevettek, vagy a meghatottság 
jeleként sírtak. 
Ezek az órák kiszakítanak bennünket a hétköznapokból, s 
számvetésre is alkalmat kínálnak, arra késztetnek, hogy erőt 
gyűjtsünk a folytatásához. Az idei tanévben ünnepeltük 
óvodánk 25 éves jubileumát. Szép ünnep volt, köszönjük a 
sok támogatást! Az idő és a használat megkoptatta az udvari 
játékokat, jó minőségben felújításra, minősítésre kerültek. A 
virágoskertünk és az udvarunk sok munkával kialakult, 
amiért a dajkákat és a karbantartókat külön köszönet illeti. 
Eddig két terem felújítása megvalósult költségvetési 
fedezettel, az idén a harmadik csoport is sorra kerül. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által megítélt IPR 
pályázati pénzből finanszírozzuk az irodai csoportszobai 
berendezések, bútorok felújítását. Ebben a nevelési évben 
2.040.000, Ft-ot nyertünk IPR pályázaton, 1.950.000 Ft 
elbírálás alatt van. Tetőfelújításra és nyílászáró cserérére 
17.000.000 Ft-ra adtunk be az önkormányzattal közösen 
támogatási igényt. Köszönetet mondok mindannyiunk 
nevében Fialka György polgármester úrnak és a képviselő-
testületnek, hogy támogatták, segítették intézményünk 
zavartalan működését. 

Havrilla Sándorné 
óvodavezető
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FALUNAP 
A gyerekek számára oly kedves állandó 
programok az idén is várták a kicsiket. 
Az ugrálóvár, az óriáscsúszda és a 
trambulin egész délután tele volt ki-
sebb-nagyobb gyerekkel. 
 Ibolya, Magdika és Zsuzsika óvó nénik 
arcfestéssel kedveskedtek az érdeklő-
dőknek, türelmesen várakoztak a gyer-
mekek, hogy sorra kerüljenek. 
Sok látogatója volt a Szebelényi Anita 
és Tóth Csilla tanító nénik által vezetett 
kézműves foglalkozásnak, ahol külön-
böző tárgyakat készítettek újrahasznosí-
tott anyagokból. 
A kirakodóvásár, a büfé, a fagyis egész 
nap várta vásárlóit. 
Kiállítás keretében az idén a Vackor 
Művészeti Óvodában Czinege Edit 
keramikusnőnek a reformkor viseleteit 
bemutató babáit; Szín Istvánné saját 
készítésű gobelin gyűjteményéből a 20 
legszebbet; Csetényi Mihályné ny. 
tanárnő által az I. vh. csépai vonatkozá-
sú dokumentumaiból összeállított gyűj-
teményét; Szabóné Pölös Eszter által 
összerendezett a Hagyományőrző Klub 
Alapítvány programjairól készült fény-
képeket, újságcikkeket, okleveleket 
tekinthették meg az érdeklődők. 
A Petőfi Sándor Általános Iskolában a 
tanulók kedvenc meséjükből rajzoltak 
jeleneteket, melyet kiállítás keretében 
tekinthettek meg az érdeklődők. Hely-
történeti kiállításukban Csépa neveze-
tességeit fényképek, rajzok, újságcik-
kek, könyvek, makettek és gyurmából 
készült tárgyak segítségével mutatták 
be, mely kedves színfoltja az iskolának. 
A Munkanélküliek és Családsegítők 
Szociális és Kulturális Alapítványa 
megbízásából Szvoboda Zoltánné Irén-
ke Kunszentmártonból hozta el szá-
munkra a bőr, gyapjú, és egyéb mara-
dék anyagból készült díszeket, ékszere-
ket, macikat, labdákat, megmutatva, 
hogy fantáziával és egy kis kézügyes-
séggel még az un. hulladékból is szép 
kis tárgyak készíthetők. 
A Vaga Banda gólyalábas produkciója 
új színfoltja volt a Falunapnak, úgy 
láttuk, hogy nagyon élvezték a gyere-
kek. 
Bognár Gyula magyar nóta énekes szép 
hangja még sokáig a fülébe csengett a 
közönségnek, felidézve fiatalságukat az 
idősebb korosztálynak. 

A Dalma Dance csépai, szelevényi 
táncosai rendkívül bájosak és ügyesek 
voltak. 
Csépa Község Tánccsoportja mulatós 
egyvelegét már nagyon várták a fiatal 
és idősebb nézők. Örömmel vettük, 
hogy az idén is készülnek a Szüreti 
felvonulásra, és nagy sikereket érnek el 
fellépéseikkel. 
A Mosoly Klub Énekkara népdalcso-
korral szórakoztatta az érdeklődőket. 
19 órakor került sor a kitüntetések, 
elismerések átadására. A június 28-án 
megtartott sakk- verseny oklevelei, 
érmei és kupái mind gazdára találtak.  
A délelőtti versenyek győzteseinek 
kihirdetése és a nyeremények átvétele 
után az önkormányzati elismerések 
átadása következett: 2014 évben a 
„Szép otthon, példás porta” kitüntetés-
sel járó oklevelet és táblát Hegedűs 
Józsefné, Palotai Tamás és családja, 
Szelei József és felesége, valamint 
Szántó Mátyásné vehette át. A szépen 
rendben tartott házukkal, kertjükkel 
valamennyien példaként szolgálnak 
lakosaink számára.  
A Vöröskereszt helyi szervezete kérésé-
re az idén is a Falunapon ismerték el a 
csépai a véradókat. Veres Margit Teré-
zia elnök asszony és Tóth Lenke kun-
szentmártoni titkár adta át az oklevele-
ket és az ajándékokat a jubiláló vér-
adóknak: Polovics Sándornak 30-szoros 
véradásért, Molnár Andrásnak 25-
szörös-, Bobák Attilának 20-szoros 
véradásért.  Az elnök asszony meleg 
szavakkal köszöntötte a véradókat; 
méltatta önkéntes felajánlásukat, mely 
életmentő is lehet, de mindenképpen 
sokszor szükséges a műtéteknél, és sok 
fontos gyógyszer is készül vérből. 
Megköszönte a Vöröskereszt és a la-
kosság nevében valamennyi csépai 
önkéntes véradónak, hogy önzetlenül 
segítik rászoruló embertársaikat. A 
továbbiakban is kérve segítségüket, és 
várva újabb, fiatal véradók jelentkezé-
sét is.  
Ezután következett a - nyugodtan 
mondhatjuk, hogy évek óta a legtöbb 
érdeklődőt vonzó - motoros kaszkadőr 
show Tápai Tamás közreműködésével, 
aki az idén is új (tűz-) elemekkel bőví-
tette bemutatóját közönsége nagy örö-
mére. 

20,30 –kor Muri Enikő sztárvendégünk 
fiatalos bájával, közvetlenségével rög-
tön belopta magát a nézők szívébe. 
Szép hangja, dalai csak megerősítettek 
bennünket, hogy nem választottunk 
rosszul. 
Új színfolt volt a számunkra az idén a 
Hesita Tűzzsonglőr Show produkciója. 
A fiatalok érdekes és nehéz mutatvá-
nyait az égő lánggal, néma csendben 
kísérte figyelemmel a nézőközönség. 
A szentesi Szilver Tánciskola két fiatal 
párja (Hegedűs Bertalan és Kiss Violet-
ta valamint Horváth Zoltán és Lengyel 
Helga), latin-amerikai táncokat adott 
elő. Mindig szívesen nézzük a díjnyer-
tes versenytáncosok profi tánctudását, 
különleges ruháit, mely év mint év 
újból és újból ámulatba ejti a közönsé-
get.  
Az est fénypontja a tűzijáték volt, amit 
sok év óta a gyulai Leskovics Pirotech-
nika kft. nyújt lakosaink számára, min-
dig színvonalas, új elemeket is tartal-
mazó bemutatójukkal. Délután 5 alka-
lommal meglepték a gyerekeket „égből 
pottyant cukorkákkal”. 
A falunapi programot discoval zártuk, 
melyhez a zenét Szigeti Szabolcs szol-
gáltatta. A nap folyamán ő biztosította a 
fellépők részére a hangosítást is Szóró 
Ákos közreműködésével. 
Szerencsére az időjárás is a kedvünkbe 
járt ebben az évben, a programok is jól 
sikerültek; reméljük Mindenki talált 
közülük kedvére valót és jól érezte 
magát a 2014-es Falunapunkon! 
A Falunapi rendezvény költségeit ön-
kormányzati támogatásból rendeztük a 
Csépáért Alapítvány közreműködésé-
vel. Kiemelt támogatónk a BÁCSVÍZ 
Víz és Csatornaszolgáltató Zrt. Kurdi 
Viktor elnök-vezérigazgató 250.000 Ft-
tal, mely támogatást ezúton is köszö-
nünk. 
A Falunap szervezésében, lebonyolítá-
sában és háttérmunkáinak kivitelezés-
ében résztvevők munkáját a Falunap 
estéjén Fialka György polgármester 
külön megköszönte és elismerő szavak-
kal méltatta. 
Dobákné Deák Éva,HavrillaSádorné, 

Zarnócz Pálné szervezők

 
A falunapi rendezvények alappillérei a kiállítások. Az idén is 
a Vackor Művészeti Óvodában és a Petőfi Sándor Általános 
Iskolában láthattak bemutatót az érdeklődők. Az alábbi gon-
dolatok az óvodai kiállítás megnyitóján hangzottak el. 

Nagy tisztelettel köszöntöm köreinkben Fialka György pol-
gármester urat, az önkormányzati képviselőket, az intéz-
ményvezetőket, és dolgozókat, minden kedves vendégünket. 
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Megkülönböztetett tisztelettel, és szeretetettel köszöntöm a 
falunapi kiállítóinkat, Czinege Edit keramikust, Szín István-
nét, Nagy Péternét, Csetényi Mihálynét, és Pölös Esztert. 
Nekem jutott az a feladat, hogy ezt az esztétikus, kreatív 
alkotásokkal teli kiállítást megnyissam. 
Az elkövetkező két órában, gyönyörködhetünk Czinege Edit 
szebbnél-szebb kerámiáiban. Szinte szemünk előtt kelnek 
életre a korhű viseletbe öltöztetett babák. Czinege Editkével 
már több éves kapcsolatot ápol óvodánk, 2005 óta, számta-
lanszor az ovigalériai kiállítóink között üdvözölhettük. In-
tézményünk által meghirdetett rajzpályázatokon gyermekeink 
rajzait nagy szakértelemmel zsűrizte, több alkalommal kéz-
műves foglalkozásokon adta át tudását óvodásainknak. Most 
arra kérem, hogy néhány mondatban mutatkozzon be, avas-
son be bennünket, a művészet varázslatos világába. 
Szín Istvánné, Icuka, akinek ezeket a gyönyörű gobelin ké-
zimunkákat köszönhetjük, arra kért, hogy tolmácsoljam 
Önöknek gondolatait.  
„Tisztelt Látogatók! 
Köszönöm, hogy érdeklődésükkel megtisztelnek, és megte-
kintik az általam készített gobelineket.  
Gyermekkoromból hozom a varrás szeretetét, mert otthon a 
családban is ezt láttam, és megtanultam. Eleinte a kalocsai 
hímzés volt a kedves. Olyannyira, hogy a saját mennyasszo-
nyi ruhámat is magam készítettem el, ezekkel a mintákkal. 
Majd telt az idő, jöttek a lányok és elmaradoztak a kézimun-
kára szánható szabadidők.  
Az első gobelin szettet Németországból kaptam, ami annyira 
megfogott, hogy a mai napig szeretem. Ennek már 25 éve. 

Számomra ez jelenti a kikapcsolódást, és pihenést. 
Köszönöm figyelmüket, és kellemes időtöltést kívánok a 
képek által nyújtott világban!” 
Csetényi Mihályné nyugdíjas tanárnő mindannyiunk számára 
ismert. Néprajzi, honismereti tudásáról, szakértelméről, kuta-
tómunkájának eredményéről több alkalommal meggyőződ-
hettünk. Jelenleg az I. világháborús centenáriumi kiállítási 
anyagát hozta el ovimúzeumunkba, melyet már 2014. június 
1-jén, a Hősök napi ünnepség keretében megtekinthettünk. A 
gazdag kiállítási anyag a fiatalabb, idősebb korosztály számá-
ra is sok érdekes, új információt tartalmaz (amely az óvoda 
nyitva tartási idejében bármikor megtekinthető). 
Pölös Eszter neve szintén a hagyományőrzéssel kapcsolódik 
össze. A helyi közönség minden bizonnyal emlékszik a 2000-
es években működő csépai Hagyományőrző Klub munkájára, 
melynek alapító tagja volt Pölös Eszter. A szüreti bálak, 
felvonulások, közös programok képi anyagát, újságcikkeket, 
okleveleket összegyűjtötte, albumba rendezte, és nagy örö-
münkre jelen kiállítás keretében most megosztja velünk. A 
gyűjtemény az óvoda bejárati részében tekinthető meg. 
Köszönjük kiállítóinknak, hogy ilyen feledhetetlen élmé-
nyekkel ajándékoznak meg bennünket. További sikereket, 
aktív, alkotásokkal teli éveket kívánok számukra. Köszönöm, 
hogy megtiszteltek figyelmükkel, töltsék kellemesen a délu-
tánt! 

Kiss Magdolna 
Alapítvány Csépa Községért elnöke

Délelőtt zajlottak a különböző versenyek, melyek eredménye-
it az alábbiakban közöljük. 
Futás (10 éves korig) fiú: 1. Oberna Lionel; lány: 1. Gyertyá-
nos Noémi, 2. Nagy Adrienn. (11-18 évesek) fiú: 1. Kanalas 
Lajos, 2. Szalai László, 3. Marsinszky Zoltán. Részt vettek 
még: Oberna Benjamin, Lakatos Dániel, Gyólai Gergő, Kő-
vári Ferenc. Felnőttek (nők): 1. Kovács Kinga, 2. Fábián 
Ferencné, 3. Palotainé Molnár Emma. Teljesítették még a 
távot: Váradi Barbara és Pallatinus Rita. (férfiak): 1. Török 
Ádám, 2. Berényi Róbert, 3. Dobai Vencel László. Szintén 
lefutották a „Csépai Maratont”: Horváth Varga Zsolt, Turi 
Csaba, Sajó Gergő, Balogh Béla, Kiss József és Farkas Máté 
is. 
Csapatok sorversenye: 1. Papírhajó, 2. Gyíkarcok, 3. Csipet 
Csapat. 
Csapatok főzőversenye: 1. Csépa, 2. Hivatal, 2. Névtelen 
Banda. A zsűri pontozási szempontrendszere: szín, küllem, 
illat, íz-zamat, hús íze-jellegzetessége, összbenyomás. 

Papírsárkányok versenye: 1. Barátok, 2. Papírhajó, 3. Csipet 
Csapat (elenyésző pontkülönbséggel). A zsűri a sárkányok 
küllemét, ötletességét, nehézségi fokát, röpképességét nézte. 
A csapatverseny összesített eredménye: 1. Papírhajó, 2. Bará-
tok, 3. Hivatal. 
Süteménysütés eredménye a zsűrinél: 1. Szvobodáné Kiss 
Anikó: Citromos álom, 2. Bíró Józsefné: Öreganyám sárgaré-
pás süteménye, 3. Bíró Józsefné: Őszibarak. 
A közönség is szavazhatott. Náluk a következő sorrend ala-
kult ki: 1. Váradi Barbara: Meggyes Rózsi, 2. Bíró Józsefné: 
Őszibarack, 3. Cseh Józsefné: Kókusz szelet. 
Nagyon finom süteményeket sütöttek még: Kaszanyiné 
Oberna Erzsébet, Marsinszkyné Cseh Tímea, Mészáros Bor-
bála, Fialka Gabriella, Patai Emilné, Kiss József, Molnárné 
Zámbó Edina. 
Hagyománnyá vált, hogy a Csépai Naplóban a zsűri által a 
legjobbnak ítélt első három receptet közöljük. 

Bíró József 
szervező

 
AZ ELSŐ 3 HELYEZETT SÜTEMÉNY RECEPTJE 

Citromos álom 
„Hűsítő a meleg napokban” 
Hozzávalók: 2cs babapiskóta, 400 ml 
tejszín, ½ l tejföl, 2db citrom, édesítő-
szer vagy 2ek. cukor , rumos tej 
Elkészítése: A tejszínhabot felverem és 
félre rakom. A tejfölbe bele teszem a 
cukrot, /édesítőszert/ 1 citrom reszelt 
héját és a 2 citrom levét, ezt szintén jól 
kikavarom. Ezután a két masszát jól 
összedolgozom. A babapiskótát meg-

forgatom a rumos tejben, egy téglalap-
alakú jénaiban sorba rakom, A krém 
első felét rákenem az első sor babapis-
kótára, majd ismét egy sor babapiskóta 
következik és a krém másik fele. A 
citrom reszelt héjával díszítem, 1-2 
órán belül fogyasztható. Kellemes hűsí-
tő ezekben a meleg napokban. 
Jó étvágyat kívánok hozzá:  

Szvobodáné Anikó 

Őszibarack 
Hozzávalók a tésztához: 75 dkg liszt, 2 
cs. sütőpor, 2 tojás sárgája, 25 dkg marga-
rin, 2 dl tej, 30 dkg porcukor; a töltelék-
hez: 0,5 dl rum, fél üveg baracklekvár, 2 
ek. kristálycukor; a tetejére: vérnarancs-
aroma, kb. 10 dkg kristálycukor. 
A margarint, a porcukrot, a tejet és a tojás 
sárgáját összekeverjük. A lisztet a sütő-
porral szintén összekeverjük, majd az 
egészet összedolgozzuk; 2 óráig állni 
hagyjuk. Diónyi gombócokat formázunk 
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belőle, tepsibe tesszük és világosra süt-
jük. Amikor a tészta kihűlt, a közepét 
kikaparjuk. A visszamaradt morzsát a 
töltelék többi hozzávalójával összekever-
jük. Az így kapott masszával az üres 
gombócokat megtöltjük, és kettőt-kettőt 
összeragasztunk. A kapott barack mind-
két oldalát vérnaranccsal bekenjük, majd 
kristálycukorba megforgatjuk. 
Tetejét örökzölddel díszítjük. 
 

Öreganyám sárgarépás süteménye 
Hozzávalók: 1 pohár finomra reszelt 
sárgarépa, 1 pohár cukor, 1 pohár zsír, 
1 sütőpor, citromhéj és kb. 35 dkg liszt. 
Töltelékhez valamilyen lekvár. 
Az anyagokat összegyúrjuk, két lapra 
kinyújtjuk, egyik felét sütőlapra he-
lyezzük, lekvárral megkenjük, ráhe-
lyezzük a másik lapot és sütjük. Hosz-
szúkás szeletekre vágjuk és cukorral 
meghintjük. 

Az anyagokat összegyúrjuk, két lapra 
kinyújtjuk, egyik felét sütőlapra he-
lyezzük, lekvárral megkenjük, ráhe-
lyezzük a másik lapot és sütjük. Hosz-
szúkás szeletekre vágjuk és cukorral 
meghintjük. 
 
Mindkettőhöz jó étvágyat kíván: 
Bíró Józsefné

Kérjük a többi versenyzőt, hogy az általa készített sütemény receptjét juttassa el a művelődési házba, mert a későbbi számok-
ban szívesen közzétesszük! (szerkesztők) 
 

FALUNAPI SAKKVERSENY 
Összesített eredmények: 1. helyezést értek 
el: Lantos József, Sajó Gergő, Oberna 
Dominik, Sárközi Adél, Laczkó Sándor, 
Nacsa Ivett, Cseh Nóra, Szántó Ildikó, 
Cseh László, Pillár Richard. 2. helyezet-
tek: Cseh András, Berényi Róbert, Sárközi 
Soma, Szanda Tibor, Demeter Dorina, 
Palotai Anna, Multyán Bernadett, Gyóllai 
Nikolett, Szepesi Sándor, Cseh József. 
Bronzérmesek: Makula György, Papp 
Levente, Oberna Kristóf, Túri Márk, Papp 
János, Berényi Tamás, Marsinszky Zoltán, 
Pál Patrik, Pál Petra, Balogh Bence. 
A hagyományosan jó hangulatú versenyen 
nagy harc folyt a pontokért. A verseny jól 
szolgálta a fiatalok és idősebbek ismerke-
dését, a régi emlékek felidézését. Idén első 
alkalommal óvodások is megmérették 
magukat (Pál Petra és Patrik). Jó lenne, ha 
jövőre még több ifjat üdvözölhetnénk! 

Csetényi Mihály 
szervező 

 
AZ ÉN RAJZOM DÍSZÍTSE A KÖNYVTÁRAT! 

Kedves Szülők, Nagyszülők, Gyermekek,! 
A helyi könyvtár új köntösbe öltözött: tágasabb, világosabb 
és modernebb lett. Köszönhetjük a Verseghy Ferenc Megyei 
Könyvtárnak a megújítását. 
Bizonyára sokan értesültek plakátomból, netán személyesen 
arról, hogy a múlt hónapban 10 napon keresztül árultuk a 
könyvtár állományából kivont taralmilag elavult, elhasználó-
dott és gyűjtőkörbe nem tartozó könyveket. Közel 6000 db 
könyvet selejteztünk le 3 könyvtáros kolléga segítségével. 
Ezekből rendeztük a vásárt. Ez volt a megújuláshoz vezető út 
1. lépcsője. A könyvespolcokat átrendeztük, a maradék 
könyveket elhelyeztük rajtuk, ez a 2. lépcső. Harmadikként 
szeretném, ha a csépai gyermekek rajzaival „felöltöztetnénk” 
könyvtárunkat; hangulatosabbá, barátságosabbá tennénk. 
Ehhez kérném az itt lakók segítségét. Folyó hó 26-án, szom-
baton délután 16 órakor hozzák el minél többen gyermekei-
ket, unokáikat az óvodástól a kisiskolásig; a nagyobbak jö-
hetnek egyedül is! A rajzokhoz szükséges eszközök biztosít-
va lesznek. Nem szeretnék semmilyen sorrendet kialakítani 
az elkészült művekből, minden résztvevő rajza rákerül a 
könyvállványok hátuljára, amelyre a „gyereksarokból” rálátás 
nyílik. Kérném, hogy jöjjenek minél többen: amíg a gyerme-
kek rajzolnak, a szülők, nagyszülők válogathatnak maguknak 

olvasnivalót 26 féle kurrens folyóiratból. (Best magazin - 
amiről beszélnek - képes heti magazin; Blikk nők - nőknek 
szóló színes hetilap; Bravó - nemzetközi zenei és ifjúsági 
magazin; Bravó Girl - fiatalok magazinja; Buci maci - a 3-9 
éves gyermekek magazinja; Édes anyanyelvünk - az Anya-
nyelvápolók Szövetségének folyóirata; Eső - irodalmi lap; 
Ezermester 2000 - kreatív otthonteremtés; Hot! - képes szó-
rakoztató hetilap; Joker - életmódmagazin férfiaknak; Kiske-
gyed - nőknek szóló heti magazin; Kismama - babavárástól 
az óvodáig; Kistermelők lapja - mezőgazdasági folyóirat; 
Könyvtári levelezőlap - könyvtárosoknak szóló szaklap; La-
káskultúra - Házak és keretek melléklettel; Magyar horgász - 
a MOHSZ hivatalos lapja; Magyar konyha - gasztronómiai 
magazin; Nők lapja egészség - egészséges életmód magazin; 
Őstermelő - gazdálkodók lapja; Popcorn - magazin fiatalok-
nak zenéről, sztárokról; Sport autó - teszt, tuning, poszter; 
Sportpiac - sportkultúra magazin; Story – sztármagazin; 
Szitakötő - a kíváncsi gyerekek folyóirata; Ufómagazin - 
megmagyarázatlan jelenségek; Új Néplap; Vasárnapi Új 
Néplap); valamint sok-sok új könyvből. 
Minden alkotó gyermek jutalmat kap! 

Zarnócz Pálné 
könyvtáros



F A L U N A P  

Fotók: Kovács Sándor 


