
2014. augusztus 20-i megemlékezés a Szent István parkban és a római katolikus templomban 

Az első osztályosok tanító nénijeikkel A Méhecske csoport a Tiszakürti Arborétumban 

A Pillangó csoport a Kecskeméti Arborétumban A Napsugár csoport a Kecskeméti Vadasparkban 



2 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Csépa Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2014. augusztus 18-
án és 2014. szeptember 9-én tartott 
önkormányzati ülést, az alábbi főbb 
napirendi pontokkal: 
Csépa Községi Önkormányzat 
Képviselő testülete Csépa, Kossuth u. 2. 
Szám (757 hrsz) ingatlan tekintetében 
történő ingyenes felajánlását elfogadta. 
Megválasztásra kerültek a Helyi 
Választási Bizottság tagjai. 
Megalkotásra került a közterületek 
elnevezéséről és a házszám 
megállapítás szabályairól szóló 
11/2014.(IX.10.) rendelet. A 
rendeletből néhány részt kiemelnék, a 
rendelete teljes szövege a 
www.csepa.hu -n  is olvasható. 
A település belterületén a közterületeket 
el kell nevezni. A külterületi 
közterületeket el lehet látni 
elnevezéssel. A közterületek nevének 
megállapítása és megváltoztatása Csépa 
Község Képviselő-testületének 
hatáskörébe tartozik. 
A közterület elnevezése a közterület 
nevéből és a közterület közlekedési 
vonatkozásából áll. A közterület név 
megállapítását vagy megváltoztatását 
kezdeményezheti: polgármester, 
képviselő-testület, Csépa község 
közigazgatási területén lévő ingatlanok 
tulajdonosai, haszonélvezői. 
Közterületet személyről, tárgyról, 
állatról, növényről, történelmi 
eseményről, földrajzi névről vagy 
fogalomról lehet elnevezni. 
Új közterület kialakításánál a 
Képviselő-testület dönt az elnevezésről. 

Meglévő közterület nevének 
módosítását abban az esetben lehet 
kérni, ha a közterület módosításával 
érintett ingatlantulajdonosok, 
haszonélvezők és az érintett 
közterületen lakcímmel rendelkezők 
legalább 60%-a kéri írásban. 
A közterület elnevezés módosítása 
esetén az érintett 
ingatlantulajdonosoktól, 
haszonélvezőktől és az érintett 
közterületen lakcímmel rendelkezőktől 
javaslatot kell kérnie a polgármesternek 
az új közterület elnevezésére 
vonatkozóan. 
A házszámok megállapítását 
címmegállapítás keretében a jegyző 
végzi el. A házszám megváltoztatására 
irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a 
személynek a kérelmére indul, akinek a 
házszám megváltoztatásához jogos 
érdeke fűződik. 
A házszámtábla beszerzéséről, 
kihelyezéséről, szükség esetén 
cseréjéről és pótlásáról az ingatlan 
tulajdonosa köteles gondoskodni. 
A közterületi névtábla kihelyezése, 
karbantartása és pótlása az 
önkormányzat feladata. A közterület 
névtábláját saroktelkek kerítésén, ennek 
hiányában a sarok épületeken vagy 
külön tartószerkezeten kell elhelyezni. 
A Képviselő-testület a 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II.19.) 
önkormányzati rendelete 
módosításáról döntött a II. negyedévi 
előirányzat módosítással. A képviselő-
testület elfogadta a 2014. I félévi 
gazdálkodásról szóló beszámolót. 

A Kunszentmártoni Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2013. évben 
végzett tevékenységéről beszámolót 
tartott, 20 fős települési mentőcsapat 
szervezéséhez kértek segítséget. 
Verseghy Ferenc Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény 2012 
decemberében megállapodást kötött 
Csépa község Önkormányzatával 
könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
keretében 2013-ban nyújtott 
szolgáltatásainkról 2013. évi 
tevékenységéről tájékoztatta a települési 
önkormányzatot. A Csépai Könyvtárba 
az ellátó rendszer keretén belül 2014. 
évben 600.000 Ft áll rendelkezésre 
dokumentumok beszerzésére, és 
170.000 Ft közösségi rendezvények 
szervezésére. A Képviselő-testület 
mindkét beszámolót elfogadta. A 
Képviselő-testület tagjai is beszámolót 
tartott a 2010- 2014. évben végzett 
tevékenységükről, mely elfogadásra 
került. (A beszámoló a Csépai Napló 
külön mellékletében jelenik meg.) A 
falunap eseményeiről, elszámolásáról 
Havrilla Sándorné Alpolgármester 
Asszony tartott tartalmas beszámolót. 
Kinevezésre került ismét két 
intézményvezetőnk Pintér László 
Csépai GAMESZ vezető és Maródiné 
Erdősi Katalin –ÖKM élelmezésvezető. 
Mindkét intézményvezető eddigi 
munkáját elismerve hozta meg a döntést 
a Képviselő-testület. Munkájukhoz jó 
egészséget kívánunk!

 
BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ 

Önkormányzatunk ebben az évben is csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez, hogy ezzel is segítse a csépai tanulni 
akaró fiatalok részvételét a felsőoktatásban. 
Az ösztöndíjrendszer két típusú pályázati lehetőséget kínál a 
diákoknak, mindkét esetben közös követelmény, hogy a 
pályázó csépai lakóhellyel rendelkezzen. 
„A” típusú pályázatra azok jelentkezését várjuk, akik már 
nappali tagozatos hallgatói valamelyik Magyarországi 
felsőoktatási intézménynek, és ott alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A 
megítélt ösztöndíj 2015. év két félévére kerül folyósításra a 
hallgatók részére. 
„B” típusú pályázatra azok jelentkezhetnek, akik a 
2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 

keretében nappali tagozaton alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, egysége, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. Azok 
a diákok, akik felsőoktatási tanulmányaikat a 2015/2016. 
tanévben ténylegesen megkezdik hat egymást követő 
tanulmányi félévben részesülnek az ösztöndíjban. 
A pályázat beadásához regisztrálni szükséges az EPER-Bursa 
rendszerben. / 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palyabelep.aspx./, majd a 
pályázati anyagok feltöltése ezután lehetséges. 
Az aktuális pályázati kiírás megtalálható a www.emet.gov.hu 
oldalon 
A pályázati űrlapot kinyomtatva, aláírva, a kötelező 
mellékletekkel ellátva kell benyújtani önkormányzatunkhoz 
2014. november 7-ig. 

Berényi Veronika 
kirendeltség-vezető 
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TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL 
2014. október 12-én polgármester, 
önkormányzati képviselők, megyei 
közgyűlési tagok valamint települési 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választására kerül sor.  
Legfontosabb változások a korábbi 
választáshoz képest: 
- polgármestert, képviselőket 5 évre 
választják,  
- megszűnt az ajánlószelvény (ún. 
kopogtató cédula), helyét az ajánlóív 
vette át, 
- egy választópolgár több jelöltet 
(megyei listát) is ajánlhat, de egy jelöltet 
(megyei listát) csak egyszer. 
Ajánlás: Jelöltet ajánlani az ajánlóív 
aláírásával lehetett. Egy választópolgár 
több jelöltet is ajánlhatott. Ajánlásokat 
gyűjteni 2014. augusztus 25-től 2014. 
szeptember 8-ig lehetett. Polgármester-
jelöléshez 41 ajánlás, egyéni listás 
jelöléshez 14 ajánlás, nemzetiségi jelölt 
állításhoz 5 fő nemzetiségi 
névjegyzékbe felvett választópolgár 
ajánlása szükséges. 
A polgármester választása 
Érvényesen szavazni csak egy jelöltre 
lehet. Az lesz a település polgármestere, 

aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot 
kapja.  
Az önkormányzati képviselők 
választása 
A képviselőket a választópolgárok ún. 
„egyéni listás” választáson választják 
meg. A szavazólapon a jelöltek neve a 
Helyi Választási Bizottság által kisorsolt 
sorrendben szerepel majd.  
A megválasztható képviselők száma: 
6 fő. A választópolgár tehát legfeljebb 6 
jelöltre szavazhat, azonban szavazata 
akkor is érvényes, ha hatnál kevesebb 
jelöltre ugyan, de legalább egy jelöltre 
szavaz. Képviselők azok lesznek, akik a 
legtöbb szavazatot kapják. 
A megyei közgyűlés tagjainak 
választása 
A megyei közgyűlés tagjait listán 
választják. Megyei listát – a választási 
bizottsághoz bejelentett és 
nyilvántartásba vett – jelölő szervezetek 
állíthatnak. 
A megyei listás szavazólap a választási 
bizottság által kisorsolt sorrendben 
tartalmazza a jelölő szervezetek nevét. 
Érvényesen szavazni csak egy listára 
lehet. Az egyes listák a kapott 

szavazatok arányában kapnak 
mandátumot. 
Települési nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választása 
Településünkön – a 2011. évi 
népszámlálás adatai alapján – roma 
nemzetiségi önkormányzat választására 
kerül sor. 
A települési nemzetiségi választáson 
azok a választópolgárok vehetnek részt, 
akik 2014. szeptember 26-ig kérik, vagy 
már korábban kérték felvételüket 
nemzetiségi választópolgárként a 
központi névjegyzékbe.  
A települési roma nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testületébe 
megválasztható képviselők száma: 3 
fő. 
A nemzetiségi választói névjegyzékben 
szereplő választópolgárok önálló külön 
szavazókörben adhatják le szavazataikat 
a roma nemzetiségi jelöltekre. (KKÖH 
Csépai Kirendeltségének udvarán a 
családsegítő régi helyén Csépa, Rákóczi 
utca 22.) A szavazólapon a jelöltek 
kisorsolt sorrendben szerepelnek. 
Legfeljebb 3 jelöltre lehet szavazni. 
Képviselők azok lesznek, akik a legtöbb 
szavazatot kapják.

A szavazólap 
A korábbi szabályozáshoz képest lényegi változás, hogy a szavazólapon a jelöltek – polgármesterjelöltek, egyéni választókerületi 
jelöltek, egyéni listás jelöltek – nem nevük abc sorrendjében szerepelnek a szavazólapon, hanem a Helyi Választási bizottság 
által kisorsolt sorrendben. A Csépai HVB által 2014. szeptember 8-án 16 óra után kisorsolt sorrend a következő: 
 
  Polgármester jelöltek: 
  1. Fialka György független jelölt 

  2. Györke Zsuzsanna független jelölt 

 
  Egyéni listás (képviselő) jelöltek: 
1. Szabó Károlyné  független jelölt 

2. Pintér Csaba Gábor  független jelölt 

3. Havrilla Sándorné  független jelölt 

4. Pigniczki Árpád  független jelölt 

5. Varjasi Ferenc  független jelölt 

6. Györke Zsuzsanna  független jelölt 

7. Cseh Istvánné  független jelölt 

8. Kovácsné Németh Mária  független jelölt 

9. Váradi Barbara  független jelölt 
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 Nemzetiségi egyéni jelöltek sorrendje: 

1. Kolompár Gusztáv  Lungo-Drom 
2. Oberna Attila  Roma Polgári Tömörülés 
3. Obernáné Rostás Anna  Roma Polgári Tömörülés 
4. Szalai Lászlóné  Roma Polgári Tömörülés 
5. Rostás Mónika  Roma Polgári Tömörülés 
6. Kolompárné Vaszil Ilona Lungo-Drom 
7. Kolompár Renáta  Lungo-Drom 
 

Helyi Választási Bizottság tagjai, 
póttagjai: 
Kiss Magdolna elnök, Dobainé Nagy 
Éva elnökhelyettes, Luca Gabriella tag, 
Palotainé Molnár Emma póttag 
Jelöltek, jelölő szervezetek részére! 
A választási bizottságok (SzSzB, HVB) 
megbízott tagjait legkésőbb 2014. 
szeptember 26. 16.00 óráig lehet 
bejelenteni. Az Szavazatszámláló 
Bizottságba legfeljebb két tag, a Helyi 
Választási Bizottságba egy tag 
megbízására van lehetőség. 
Átjelentkezéssel szavazás: 
A választópolgár lakóhelyén vagy 2014. 
június 23-ig létesített - és a szavazás 
napján érvényes tartózkodási helyén 
szavazhat. Átjelentkezési kérelmet csak 
az a választópolgár nyújthat be, aki 

legkésőbb június 23-ig létesítette a 
tartózkodási helyét és legalább október 
12-ig ott tartózkodik. Az átjelentkezésre 
irányuló kérelmeknek legkésőbb 
október 10-én 16 óráig meg kell 
érkeznie a helyi választási irodához. 
Mozgóurna iránti kérelem 
A szavazóköri névjegyzékben szereplő, 
mozgásban egészségügyi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogva tartása 
miatt gátolt választópolgár vagy 
meghatalmazottja (a meghatalmazás 
csatolásával) nyújthat be mozgóurna 
biztosítása iránti kérelmet. A 
választópolgár mozgóurna iránti 
kérelmének 2014. október 10-én 16 
óráig kell megérkeznie a Helyi 
Választási Irodához vagy a szavazás 

napján 15 óráig a szavazatszámláló 
bizottsághoz. 
Szavazni kizárólag személyesen a 
választás napján 06.00 – 19.00 óráig 
lehet, és mindenki vigye magával az 
érvényes személyazonosításra és a 
lakcím vagy személyi azonosítója 
igazolására szolgáló okmányokat! 
A Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal Csépai 
Kirendeltségén Választási Információs 
Szolgálat működik. 
Érdeklődni lehet: személyesen: Csépa, 
Rákóczi utca 24. levélben: KKÖH 
Csépai Kirendeltsége 5475 Csépa, 
Rákóczi utca 24, telefonon: 56/323-
001/, faxon: 56/323-093, e-mail-en: 
csepa.polghiv@t-online.hu. 

Helyi Választási Iroda
 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE 
2014. augusztus 20-át egyházi és önkormányzati keretek között ünnepeltük. Fialka György polgármester volt az ünnepi szónok. 
 
Tisztelt Ünneplő Csépaiak! 
Mit is ünnepelünk augusztus 20-án? 
István megkoronázását, a keresztény 
állam megteremtését, első királyunk 
szentté avatását, az új kenyeret-az aratás 
végét, az új Alkotmányt. 
Augusztus 20. valóban a legrégebbi és 
legnagyobb ünnepünk. Igazi népi 
hagyománya azonban nem volt, de 
minden társadalmi rend politikai 
megítélése tette az ünnepek első sorába. 
Kihangsúlyozva az adott kor 
értékítéletének milyenségét, politikai 
tartalmának hangsúlyozását. 
István királyról – az Alkotmányról 
időről időre 20-án gondolatot váltunk. 
Én ma lehet, hogy rendhagyó módon, de 
az új kenyérről és ünneplésének 
hagyományairól kívánok szólni. 
A helyzet paradox. Ugyanis az új kenyér 
ünneppé válása kemény politikai helyzet 
következményeként került e nap 
asztalára. 
A XIX. sz. végén kirobbant arató 
sztrájkok megfékezésének eszközéül 
került az ünneplések sorába. Az 
esemény az egykori földművelési 
miniszter Darányi Ignác nevéhez 
fűződik.  

Korábban az új kenyér napját július 15-
én ünnepelték. Akkor vitték be a 
templomba, megáldották, 
megszentelték. 
Az első magyar kenyérünnepet 1937-
ben Szegeden Péter Pál napján, a 
másodikat 1941-ben Bácska 
visszacsatolása alkalmából tartották. Ezt 
követően 1945. után eluralták a politikai 

pártok, saját ideológiájuk szolgálatába 
állították. 
A rendszerváltást követően az 
országgyűlés március 5-ei döntése 
emelte a Magyar Köztársaság állami 
ünnepévé augusztus 20-át Szent István 
napján, az új kenyeret, az ünnep 
rangjára. 
Méltatlan helyzet: 
Reményik Sándor így ír erről a 
Mindennapi kenyér című versében: 
„Amit én álmodom/ Nem fényűzés, nem 
fűszer, csemege/ Amit én álmodom/ Egy 
nép szájába betevő falat.” 
A kenyér a múlt, a jelen, a jövő. 
Szűkebben fogalmazva az Élet. 
Kinek több, kinek kevesebb jut belőle. 
Mégis időnként oly mostohán bánunk 
Isten adományával. 
Tömegével jelenik meg kukákban, 
ahonnan az éj leple alatt valaki kiveszi 
és megeszi. 
Eldobva a földön, porba vész, vagy a 
menzán a moslékban köt ki. 
Számomra a kenyér egy fogalomkör 
megtestesült megjelenése. Amely 
kezdődik a talaj előkészítésével a mag 
földbejuttatásával, annak szárba 
szökkenésével. A nap érlelő ereje az 
Isteni gondoskodás terméssé alakítja, 
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melynek learatása a befektetett munka 
gyümölcsét adja vissza. 
Részemre a kenyér ünnepe egyben a 
munka ünnepe is. „Ki mint vet, úgy arat” 
mondja a népi szólás. 
Mindannyian tudjuk, hogy ez ma már  
nem kőkeményen vett valóság. Több 
oldalról hibádzik. Nem áll mindenkinek 
módjában vetni, s ha vet is, de nem 
biztos, hogy ő arat, és fordítva is igaz 
lehet. 
A „kenyér” (és ez idéző jelben) 
küzdelem ára, ahol a felek nem azonos 
feltételekkel állnak sorban.  

Semmi különös nincs ebben, hiszen 
mióta világ a világ – ez így volt – és ma 
is így van. Azért is, mert lassan, a 
modernizáció a gépesítettség a 
szereplőket elválasztja egymástól. Az 
embert és a kenyeret. 
Azután a munkamegosztás végén újra 
találkozunk a családok asztalán. Ma, 
amikor szimbolikusan minden kedves 
jelenlévő magával egy darabkát elvihet, 
jusson eszünkbe, hogy az életet tartjuk 
kezünkben! 
Tegyünk hát érte, hogy e szent táplálék 
a méltó helyére kerüljön! 

Kerüljön belőle minden asztalra 
elegendő! Tanítsuk meg a jövő 
generációjával azt, hogy „Az álom néha 
kemény, keserű/ Kérges barna, mint 
sokszor a kenyér./ De benne van az 
újrakezdés napja,/ De benne van a 
harchoz új erő,/ De benne van az élet!” 
A költő ezen soraival zárom 
mondandóm, s az utolsó sorához 
kívánok valamennyiünknek erő, 
egészséget és további szét napot! 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

Fialka György 
polgármester

 
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Szeretném először is megköszönni a református templomunk 
környezetének szép rendbe tételét. Ez a kis templom 1907-ben 
épült. Dr. Gonda Sándor, aki 3 község állatorvosa volt, sokat 
tett a református templom fennállásáért. Őt az emberek nagyon 
szerették, ezt én a szüleimtől tudom. Csépán még utcát is 
neveztek el róla.  
Amikor én Csépára kerültem még virágzott az egyházi élet. A 
Paczolay - család volt az egyház gondnoka. Mikor ők 
elhaláloztak én és a férjem végeztük ezt a munkát a többi 
presbiterrel együtt. 

A templom fennállásának tiszteletére rendezett egykori 
ünnepségen lelkészek és a gyülekezet tagjai közösen 
ünnepeltek.  
A templom köré kis facsemetéket ültettek, ami szépíti a 
templom környezetét és a falu közterületét. A gondozása a 
csökkenő gyülekezeti létszám és idős korunk miatt egyre 
nehezebb. Éppen ezért köszönjük a Polgármester Úr 
figyelmét, hogy ezt a területet alkalmanként gépi fűkaszával 
rendbe teteti. A falun áthaladók így rendezett környezetű kis 
templomunkat láthatják. Köszönöm a munkásoknak, a jó Isten 
adjon munkájukhoz erőt, egészséget! Tisztelettel: 

id. Oberna Isvánné 
gondnok

 
OVI HÍREK RÖVIDEN 

Hamar elrepült a nyár. A pihenő után 
sok kisgyermek élt a lehetőséggel, hogy 
részt vegyen az iskolára hangoló 
programunkban, ahol felidézték óvó 
nénijükkel az eddig tanultakat és egy 
kicsit már az iskolás életre is készültek.  
A 2014-15-ös tanévben 20 kisiskolás 
kezdte meg az 1. osztályt László 
Istvánné és Tóth Csilla tanító nénik 
irányításával, akik nagy türelemmel és 
szeretettel fogadták őket: Almási 
Amanda, Czinka Kevin Martin Duszka 
Csenge, Hegedűs Alex, Hegedűs Milán 
Ivó, Kassai Norbert Rómeó, Kolompár 
Csilla Tímea, Kolompár Laura, Lantos 
László, Lukács Tamás András, Nagy 
Bernadett Viola, Oláh Noémi, Palotai 
Kitti, Polyák László, Rostás Réka 
Vanessza, Rostás Sándor, Sipos Katalin, 
Szerényi Alex, Szvoboda Hajnalka, 
Tóth Kevin Mihály. 
Az első két tanítási napon az óvodából 
Magdika, Zsuzsika, Ibolya, és Dorina 
óvó nénik, valamint Erika és Juditka 
daduska nénik is segítették a 
kisgyermekek beilleszkedését az új 
környezetbe. 
Pályázati beszámolóinknak örömmel 
tettünk eleget, hiszen sok szép 
eredményt értünk el ebben az évben: A 
2013-2014-es tanévben az Integrációs 

Pedagógiai Program pályázatain az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Társadalmi Felzárkóztatási 
Támogatások Igazgatósága által 
támogatott IPR- 13–A -0116 és IPR-13-
C-0171 számú pályázatokon 1.000.020-
1.000.020 Ft összeget nyert óvodánk, 
amelyek már elszámolásra is kerültek. 
Ezeket az összegeket a gyermekek 
programjaira és tárgyi eszközök 
vásárlására fordítottuk, továbbá a 
nagycsoportosok úszásoktatására.  
A Méhecske csoport Tiszakürtön az 
Arborétumba kirándult. A Napsugár 
nagycsoport Kecskeméten a 
Planetárium, az Arborétum és a 
Vadaspark érdekességeivel ismerkedett; 
míg a Pillangó csoport Kecskeméten a 
Vadasparkot és az Arborétumot 
látogatta meg.  
Ezen a nyáron gyermekenként 13.000 
Ft-ba került, hogy a Cserkeszőlői Fürdő 
és Gyógyászati Központ szép 
környezetében ismerkedtek kicsinyeink 
az úszás alapjaival. 
A Csépa Községi Önkormányzat által 
benyújtott az IPR-14-A-0495-ös 
azonosítón nyilvántartásba vett ” Csépai 
óvodások esélyegyenlőségi programja” 
című pályázatunkat az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma szociális 

ügyekért és társadalmi felzárkózásért 
felelős államtitkára 1.759.500 Ft vissza 
nem térítendő támogatásban részesítette.  
Ez a nyertes pályázat a fenti 
tevékenységek tovább folytatását és 
újabbak megvalósítását teszi lehetővé 
óvodánk számára, melyet igyekszünk 
gyermekeink érdekében a meghatározott 
program szerint a legnagyobb 
körültekintéssel felhasználni. 
Falunk szülötte dr. Kanyó Mária a 
Csépai Óvodásokért Alapítványt 
500.000 Ft-tal támogatta, amelyet az 
óvodás kisgyermekek nevében ezúton is 
szeretnénk megköszönni. 
- Önkormányzati költségvetésből az 
idén (a korábbi évekhez hasonlóan) 
megújult az egyik csoportszobánk. 
Átrendezésre került és megszépült az 
Ovi múzeum és az óvónői iroda is. 
 A szeptemberben 69 kisgyermek vette 
ismét birtokba az óvodát és az előző 
tanévben kialakult kollektíva folytatja a 
munkát a kicsik testi és szellemi 
fejlesztése érdekében.  
Reméljük az idén is jó kapcsolatban 
folytatjuk munkánkat valamennyi 
szülővel, társintézménnyel és 
fenntartóval. 

Havrilla Sándorné 
óvodavezető
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ISKOLAI HÍREK 
Becsöngettek! Véget ért a nyár, s a sárguló levelek az őszt 
köszöntik már. A szünidei élmények megfakultak, 
elhalványodtak. Új feladatok várnak diákjainkra, a tudás 
birodalmának újabb lépcsőfokára kell mászniuk. 
Ez a nyár sem múlt el nyomtalanul. Öröm volt számunkra, 
hogy a nyár folyamán két táborban is pihenhettek 
gyermekeink. Az egyik a „Testvériskolai” kapcsolatok 
keretében Kerekegyháza diákjaival közösen Parádon töltöttek 
egy hetet.  
Augusztus derekán Balatonszárszón táboroztak néhányan. 
Ehhez a nyári programhoz anyagi támogatást nyújtott Csépa 
és Tiszakürt önkormányzata, melyet ezúton szeretnék 
megköszönni.  
Már eddig is létező, de folyamatosan bevezetésre kerülő 
változások a 2014-2015-ös tanévben.  
A mindennapos testnevelés nem újdonság számunkra, hiszen 
ebben a tanévben már hat osztálynak kötelező a mindennapos 
mozgás megvalósítása. 
Talán a legnagyobb változás a 16 óráig történő 
benntartózkodás, az elmúlt tanévben már kötelező volt, idén 
újra idegenül hat a szülőknek. A köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (Nkt.) szeptember 1-jétől hatályos 27.§ (2) 
bekezdése szerint az általános iskolában 16 óráig 
foglalkozásokat, 17 óráig pedig felügyeletet kell biztosítani. A 
szintén szeptember 1-től hatályos 46.§ (1) bekezdés a) pont 
szerint a tanulóknak kötelessége 16 óráig szervezett egyéb 
foglalkozásokon részt venni. Az egyéb foglalkozás lehet 
napközi vagy tanulószoba is. Ezek a szabályok minden 
évfolyamra vonatkoznak. A változás szerint tehát úgy néz ki, 
hogy alapból minden tanuló napközis. A szülő kérelme, és az 
igazgató engedélye folytán a napközis foglalkozás alól 
felmentést kaphatnak a tanulók. Az általános iskolában a 
délutáni kötelező (felzárkóztató, tehetséggondozó) illetve 
szabadon választott (szakkörök) foglalkozáson kötelező a 
részvétel, ezért az igazolatlan távollét éppúgy igazolatlan 
mulasztásnak számít, mintha a diák a tanítási óráról hiányozna. 
Jelentősen bővült a délutáni elfoglaltságoknak a tárháza. 
Minden tanuló számára biztosítunk felzárkóztató, 
tehetséggondozó foglalkozásokat. Kilenc féle szakköri 
tevékenységbe kapcsolódhatnak be gyermekeink, külön 
énekkari foglalkozás van alsós és felsős gyermekeinknek. 
Sportfoglalkozások biztosítják számukra a megfelelő 

testedzést. Három napközis csoport, és az első, illetve második 
osztályban indított iskolaotthon remélhetőleg a tanulmányi 
munka javulását eredményezi. Kérem a szülőket, minél jobban 
használják ki az intézmény nyújtotta lehetőségeket, 
gyermekeiket pedig bíztassák majd akkor is, amikor a kezdeti 
lelkesedés alábbhagy! 
Minden családnak köszönjük, hogy bizalmat szavazott 
intézményünknek, és hozzánk íratta be gyermekét! Az első 
osztályt az idei tanévben 21 kisdiák kezdi intézményünkben. 
A tantestület létszáma és összetétele szintén változott a nyáron. 
Pakayné Péter Krisztina napközis csoport vezetését végzi. 
Szegedi Bernadett tanár néni a rajzot tanítja 5-8. osztályig, 
valamint a felsős rajz szakkört vezeti. 
Osztályfőnökök a 2014-2015-ös tanévben: 1. osztály László 
Istvánné, 2. osztály Deák Mónika, 3. osztály Pintér Lászlóné, 
4. osztály Kuti Gáborné, 5. osztály Obernáné Nagy Gizella, 6. 
osztály Surányi Zsolt, 7. osztály Gergely Sándorné, 8. osztály 
Csongrádi Béla. 
Lényeges statisztikai adatok a tanévre vonatkozóan: 
tanulólétszám: 165. A napközis foglalkozásokat közel 80 
tanuló veszi igénybe, mellette a 40 első és második osztályos 
diákunk iskolaotthonos.  
Iskolánk igen magas számú pályázattal rendelkezik, több 
területen is.  
A „Határtalanul” pályázatunkat megvalósításra méltónak ítélte 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Így 2015 májusában 7. 
osztályos diákjaink erdélyi kiránduláson vesznek részt. 
Továbbra is folytatódnak a mentori rendszerű ÚTRAVALÓ, 
illetve „Út a szakmaválasztáshoz” elnevezésű pályázatok, 
illetve kiegészülnek kifejezetten a 8. osztályosakat célzó 
mentori, ösztöndíjas segítséggel. 
Az évnyitó előtti napokban érkezett az értesítés, miszerint 
iskolánk elnyerte az ÖKOISKOLA címet. Az ehhez 
kapcsolódó feladatok (pl. műanyag palack gyűjtés) 
megvalósításához ebben a tanévben is számítunk mindenki 
közreműködésére. Köszönjük a szülők elmúlt tanévben 
nyújtott munkáját! 
A „Testvériskola” pályázat februárig folytatódik még annak a 
30 gyermeknek, akik a programban szerepelnek. Ennek 
keretében számos kulturális rendezvényen, valamint 
találkozón vesznek majd rész diákjaink. 
Mindenkinek kívánok erőt, sikerekben gazdag új tanévet! 

Mészáros Mária 
igazgató

 
A 2014/2015. tanév első osztályos tanulói a Petőfi Sándor Általános Iskolában: Almási Amanda, Czinka Benjamin, Czinka 
Kevin, Czinka Zoltán, Duszka Csenge, Hegedűs Alex, Hegedűs Milán Ivó, Hürkecz Kristóf, Kassai Norbert, Kolompár Csilla 
Tímea, Kolompár Laura, Lantos László, Lukács Tamás András, Nagy Bernadett Viola, Oláh Noémi, Palotai Kitt, Polyák 
László, Rostás Réka Vanessza, Rostás Sándor, Sípos Katalin, Szerényi Alex Zoltán, Szvoboda Hajnalka, Tóth Kevin Mihály. 
Tanító nénijeik: László Istvánné és Tóth Csilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAKKHÍREK 
Szent István Kupa Sakkverseny, Kunszentmárton 2014. szeptember 7. 
Serdülő: 1. Sárközi Soma, 2. Túri Márk, 3. Oberna Kristóf. 
Ifjúsági: 1. Laczkó Sándor, 2. Tóth Martin, 3. Oberna Dominik, 4. Szepesi 
Sándor. 

Csetényi Mihály 
ny. tanár 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Születés: 

Czinka Katalin Éva an. Kiss Andrea 
Halálozás: 

Újvári Simonné Szignár Ilona 69 év 
Szvoboda Péterné Endrődi Katalin 74 év 
Führer Ferenc 40 év 
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EGYHÁZI HÍREK 

Levél a szülőknek - 3. 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 keresztelés helye 
A keresztség nemcsak Istenhez, 
Krisztushoz kapcsol, hanem az Egyház 
konkrét közösségéhez – az állandó lakhely 
plébániájához - is. Ezért a keresztséget a 
hívő közösség jelenlétében kell 
megünnepelni (szentmise keretében), 
éspedig abban a plébániatemplomban, 
ahová a keresztelendő tartozik. Tehát a 
szülők állandó lakhelyének plébánia-
templomában! Fontos ez, mert jelzi, hogy 
a hívő közösség örömmel fogadja az 
Egyház új tagját, s a keresztelendő, illetve 
szülei vállalják a közösséghez tartozást 
(vö. EgyháziTörvényKönyv 587. kánon). 
Ha valaki valamilyen súlyos okból nem 
saját plébániáján szeretné kereszteltetni 
gyermekét, kérnie kell plébánosának 
írásbeli hozzájárulását. Plébánosának 
igazolnia kell, hogy legalább az egyik 
szülő vallásos, rendszeresen szentmisére 
jár, felkészült, stb. 
Egyesek megpróbálnak olyan megoldást 
választani, hogy keresnek egy papot, aki 
esetleg engedékenyen – egyházi 
törvényszegően - megkereszteli a 
gyermeket, a vallásos nevelés komolyan 
megalapozott ígérete nélkül, a saját, 
illetékes plébánosának hozzájárulása és 
komoly felkészítése nélkül. Aki ezt az utat 
választja, igazában mindenkinek árt:  
Önmagának, mert ahelyett, hogy érett 
felnőtt módjára komolyan venné és 
minden következményével együtt vállalná 
a keresztséget s mindazt, amit jelent a 
kereszténység, üres formasággá 
alacsonyítja azt.  
Gyermekének, mert már csecsemőkorban 
„kettős" módon cselekszik vele, s ha 

egyszer majd ő tudomást szerez erről, 
egyáltalán nem az igazság és 
következetesség példáját láthatja ebben. 
Öntudatra ébredésüktől kezdődően életük 
végéig becsapottnak érzik magukat! 
Árt annak a „jószívű" papnak is, aki így 
vétene az Egyházi Törvénykönyv 857. 
kánonjának előírása ellen, miszerint a 
gyermeket saját plébániatemplomában 
kell keresztelni. – Nagykorú keresztények 
felelősek egymásért, becsületes szülők 
véletlenül sem visznek bűnbe papokat 
sem! Ugyanis nemcsak a papok 
kötelessége, hogy óvják a híveket a bűntől, 
hanem a hívek is felelősen kötelesek óvni 
minden papot, minden bűn elkövetésétől! 
Ki lehet keresztszülő? 
A keresztség szentségéből következően a 
keresztszülőnek fontos feladata van. Segíti 
a szülőket a vallásos nevelésben és 
keresztény életével példát ad a növekvő 
gyermeknek. Ezért az Egyházi 
Törvénykönyv előírja, hogy keresztszülő 
tizenhat évet betöltött, katolikus, 
megbérmált és az oltáriszentséget magához 
vett személy legyen", s éljen a hithez és a 
vállalandó tisztséghez méltó életet". (874. 
kánon) Életkorának megfelelő plébániai 
hittancsoportban és vasár- és ünnepnapokon 
rendszeresen részt vegyen. 
Nem lehet keresztszülő, aki nem el a 
katolikus hit szerinti életet, aki saját 
gyermekét nem neveli vallásosan, 
egyházközségével nincs élő kapcsolatban. 
Ha a keresztszülő nem a keresztelés 
plébániájához tartozik, saját plébániájáról 
kell igazolást hoznia, hogy keresztszülői 
tisztségre alkalmas. 
S mit tegyen az, aki mindenképp olyan 
keresztszülőre gondolt, aki nem felel meg 
a fenti előírásoknak? Ez esetben keressen 
legalább egy valakit az ismeretségi körben 
vagy a keresztény közösségben, aki 
megfelel a keresztszülői tisztség 
feltételeinek. Az eredetileg kiválasztott 
ismerős pedig vele együtt ott állhat a 
keresztségnél. Az egyház őt, mint a 
keresztség „tanúját" fogja bejegyezni az 
anyakönyvbe. 
Milyen keresztnevet válasszunk? 
Növekvő gyermekek, serdülők igénylik a 
példaképeket, ideálokat. Keresztény 
szülők nem csupán „jó hangzású" vagy 

divatos nevet választanak gyermeküknek, 
hanem egy olyan szent nevét, aki egyszer 
példaképe lehet majd emberségben, 
állhatatosságban, kereszténységben. Ő 
hitünk szerint mennyei közbenjárója, 
„védőszentje" lesz. 
Ha már választottatok volna nevet, nem 
egészen a fenti szellemben, úgy a 
kereszteléskor két nevet is adhatunk. Ez 
esetben a második név legyen egy szent 
neve, akit a gyermek védőszentjéül kérünk. 
Kedves Édesanya, kedves Édesapa! 
Mindezt elolvasva első pillanatban talán 
megijedtek. Azt mondjátok, hogy ilyen 
komoly felkészülésre nincs időtök, hogy 
túl sok áldozattal jár. De gondoljátok meg, 
hogy egy kis áldozatért százszoros az, amit 
kaptok: Isten szeretetét és egy világot átfogó 
közösséghez tartozás lehetőségét - 
önmagatok és gyermeketek számára. S 
vajon a lelki béke, a testvéri közösség és az 
idők próbáját kiállt keresztény értékrend 
nem ér-e meg minden áldozatot?! 
Szeretettel várunk tehát Titeket is 
közösségeinkbe és kérjük Isten áldását 
gyermeketekre és családotokra! 
A helyi katolikus egyházközség 
A megkeresztelt ember „életének egész 
értelme abban rejlik, hogy eljusson annak a 
radikálisan keresztény újdonságnak a 
felismerésére, amely a keresztségből árad, 
és ezáltal kötelességeit az Istentől kapott 
hivatás szerint betölthesse. A világi hívő 
„képének" megrajzolásához három elsődleges 
szempontot kell közvetlenül szemügyre 
venni. A keresztség újjászül bennünket 
Isten gyermekeinek életére. Jézus 
Krisztushoz, valamint az Ő testéhez, az 
Egyházhoz kapcsol. Végül fölken a 
Szentlélekben és így az Ő templomává 
leszünk." II. János Pál pápa „Christifideles 
Laici" kezdetű apostoli buzdításából. 
Országos Lelkipásztori Intézet:  Levél a 
szülőknek a keresztelésről. Kiadja az Új 
Ember — Márton Áron Kiadó 1035 
Budapest, Kórház u. 37. Igazgató; Dr. 
Papp Tamás 

Reusz József 
plébános

 
Csépán 2014. november 9-én a Házastársi Hűség Ünnepére készülünk! 

1. rész:  a Templomban vasárnap de. 9 - kor: Ünnepélyes 
Szentmise Virágszenteléssel és a Jubiláló Házaspárok 
megáldásával. Az idén 5-tel osztható - szentségi házasságban 
élő - hűséges jubilánsok a templomban található jelentkezési 
lap értelemszerű kitöltésével, aláírásával, okt.5-ig 
visszajuttatásával jelentkezhetnek! 
2. rész: Szeretetlakoma – Agapé Jubilánsoknak gratuláció 
a templomkertben, ill. időjárásnak megfelelő helyen. 
Egyházközségünk a Jubilánsok nevében is köszönettel veszi az 
önkéntes felajánlásokat - italokat, sós-, édes sütemények 
sütését, szendvicsek készítését s egyéb szükséges szolgálatokra 
jelentkezést a szeretetlakomához, (agapéhoz)! Jelentkezni 

lehet: a sekrestyében, plébánián. 
3. rész: Fakultatív – jó szívvel ajánlott - lehetőség: közös 
ünnepi ebéd az Önkormányzat és az Egyházközség képviseletével 
azért, hogy ez alkalommal mentesítve legyenek a jubilánsok 
az ebédkészítéstől; valamint a közös étkezés koronázhassa 
meg ünneplésüket. 
Külön előre megrendeléssel, az ebéd árának befizetésével okt. 
12-ig lehet rá jelentkezni. Befizetendő összeg: Jubilánsoknak: 
1000 Ft, egész adag: 2000,- Ft - fél adag: 1000,- Ft. Ügyintéző: 
Zarnócz Pálné, műv. ház vezetője. 323 - 015 (műv. ház), 30/252-
45-41 (mobil).



ÚJ SZOLGÁLTATÁS A KÖNYVTÁRBAN! 
Kedves Csépai Lakosok! 

Ezúton szeretném bejelenteni, hogy a helyi 
önkormányzat jóvoltából intézményem megkapta azt a 
Xerox irodagépet, amelyen eddig a Csépai Napló volt 
nyomtatva. (A hivatalba egy ennél is okosabb gép 
érkezett.) Ennek köszönhetően bővült a 
könyvtár/művelődési ház szolgáltatásainak köre. Eddig 
csak fekete-fehéret tudtunk nyomtatni és fénymásolni, 
most már színes lapot is tudunk; valamint lehetőség 
nyílott fax küldésére is. Az alábbiakban közlöm minden 
szolgáltatásunkat, valamint azok árát is. 
Internetezés: 120 Ft/óra; szkennelés: 20 Ft/oldal; 
fekete/fehér nyomtatás, fénymásolás: 20 Ft/ A/4-es 

oldal; színes nyomtatás, fénymásolás: 50 Ft/ A/4-es 
oldal. Az A/3-as nyomtatás, fénymásolás ára duplája az 
A/4-esnek. Faxolás: az első 5 oldal 400 Ft-ba kerül, 
minden további oldal pedig +100 Ft. (Tehát ha 1, 2, 3, 4, 
vagy 5 oldalt szeretne elküldeni akkor 400 Ft-ot fizet, ha 
6 oldalt, akkor 500 Ft-ot, és így tovább.) 
Kérnék minden Tisztelt Lakost, hogy éljenek az új 
lehetőséggel! 
Találkozunk a könyvtárban! 

Zarnócz Pálné 
könyvtáros

 
„Az én rajzom díszítse a könyvtárat!” 

2014. július 26-án a könyvtárban a fenti címmel rajzdélutánt tartottunk. Az itt született gyönyörű 
rajzok a könyvtárban, a gyermekkuckóban megtekinthetők. Jöjjenek és nézzék meg! 

 

Fotók: Zarnócz Pálné 

SZÜRETI MULATSÁG 
Időpont: 2014. október 4. Fogatok érkezése: 8 00 – 9 00 között. 
Hintós felvonulás kezdete: 10 00 
Délelőtti útvonal: Csépa Presszó sarok; Posta; Tiszasas; Csépa 
Petőfi u. – Rákóczi u. sarok 
Délutáni útvonal: Csépa Őszikék (Rákóczi u.); Játszótér (Kossuth 
u.); Szelevény ABC; volt TSZ iroda előtti kövesút (Rákóczi u.); 
Csépa Dr. Gonda u. – Jókai u. sarok; Alkotmány u. – Május 1. u. 
sarok 
Záró tánc: 17 óra Sportöltöző előtt. 19 00 Bál és vacsora a 
művelődési házban. Zene: Kósa Gergő és népi zenekara 


