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Dr. Barna Gábor professzor és Csetényi Mihályné. Cikk a 3.  
  oldalon.  Fotó: Kiss Magdolna 

A polgármesteri hivatal dísztermében volt az október 23-i 
ünnepi megemlékezés 

Fialka György Csépa újonnan 
megválasztott polgármestere 4. 

alkalommal nyerte el a 
lakosság bizalmát. 

 

A választást követő alakuló ülés. Kiss Magdolna HVB elnöke, Dr. Péter Zsuzsanna 
aljegyző, Dr. Bodor Brigitta a Kunszentmártoni Járási Hivatal vezetője, Dr. Hoffmann Zsolt 
jegyző, Fialka György polgármester, és a képviselők: Havrilla Sándorné, Kovácsné Németh 

Mária, Szabó Károlyné, Varjasi Ferenc, Pintér Csaba, Pigniczki Árpád. 

50. jeligés matematika verseny. Cikk a 4. oldalon. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Csépa Község Önkormányzata alakuló 
ülését 2014. október 27-én tartotta. Az 
alakuló ülésen a Helyi Választási 
Bizottság Elnöke Kiss Magdolna 
ismertette a 2014. október 12-ei 
önkormányzati választás végleges 
eredményét. 
A 2014. évi helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választása 
rendben lezajlott. A Helyi Választási 
Bizottság jogsértést nem tapasztalt, a 
választás érvényes. 
Polgármester választás eredménye: 
Csépa községben a névjegyzékbe felvett 
választópolgárok száma: 1356 fő 
Szavazóként megjelentek száma 
összesen 530 fő 
Az urnában lévő szavazólapok száma: 
530 db 
Érvénytelen szavazatok száma: 10 db 
Érvényes szavazólapok száma: 520 db 
A választás eredménye: 
Polgármester választás: Fialka 
György: 456 szavazat 
Györke Zsuzsanna: 64 szavazat  
Önkormányzati képviselő választás: 
Csépa községben a névjegyzékbe felvett 
választópolgárok száma:1356 fő 
Szavazóként megjelentek száma 
összesen: 530 fő 
Az urnában lévő szavazólapok száma: 
530 db 
Érvénytelen szavazólapok száma: 27
  db 
Érvényes szavazólapok száma: 503 db  
A választás eredményes 
A lakosságszám alapján 
megválasztható képviselők száma: 6 fő 
Megválasztott képviselők száma: 6 fő 
A kapott szavazatok alapján: 
Szabó Károlyné: 249 
Pintér Csaba Gábor: 383 
Havrilla Sándorné: 340 
Pigniczki Árpád: 210 
Varjasi Ferenc János: 284 
Györke Zsuzsanna: 74 
Cseh Istvánné: 89 
Kovácsné Németh Mária: 284 
Váradi Barbara: 133 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény szerint a települési 
képviselő és a polgármester az alakuló 
ülésen esküt tett. Először a képviselők 
esküjére került sor, majd a polgármesteri 
esküre.  
Fialka György Csépa újonnan 
megválasztott polgármestere 4. 
alkalommal nyerte el a lakosság 
bizalmát. Az alakuló ülésen a 
megvalósított tervek tükrében a jövő 
célkitűzéseit tárta a hallgatóság elé. 
Fialka György polgármester 
programja: „Megköszönöm Csépa 
lakosságának a bizalmat, amelyben 

képviselő társaimat, és engem 
részesítettek, az elkövetkezendő 
ciklusban a település életét mi 
irányíthatjuk. Nem könnyű feladat, 
időről időre változnak a feladatok. 
Változnak a kihívások, a mérce magasan 
van. Csak kellő felkészültséggel lehet 
megfelelni. Írásban minden lakáshoz, 
minden családhoz eljutott az elmúlt 
ciklusban elért eredményekről, és a 
tervekről szóló tájékoztató anyag. 
Bármikor elővehetik, bármikor számon 
kérhetik, hogy teljesítettük-e 
ígéreteinket. 
Konstruktív politikát ajánlok, akinek 
eltérő véleménye van, annak az ülésen 
kell a véleményét elmondani, hiszen ott 
hozunk döntést, a község politikáját ne a 
facebook-on folytassuk! 
Négy új képviselő társam üdvözölhetem 
sorainkban. A következő testületi ülésen 
megvitatjuk azokat a kérdéseket, 
feladatokat, amelyeknek az 
elkövetkezendő öt évben meg kell 
felelnünk. 
- Orvosi rendelő tetejének, 
nyílászárójának eső elleni védelmét 
előtérbe kell helyezni (nem fogadható el, 
hogy a betegek nyakába csorog az eső, 
vagy a hólé) 
- Közbiztonság, közrend kérdése  
- Kamera rendszer kiépítése (kétszer 
megpályáztuk, még egyszer 
megpróbáljuk, ha nem sikerül, akkor 
saját erőből kell megoldani 
- Óvoda tető- és nyílászáró II. ütem 
végrehajtása 
- Ivóvíz munkaterület átadása holnap 
reggel 8 órakor történik a csépai 
vízműtelepen. 
- Közmunkaprogram (számtalan 
fejlesztésünk ennek a programnak a 
hozadékaként jelenik meg a 
településünkön. A lakosság egy részének 
megélhetést jelent. Ez nem 
elhanyagolandó.) 
- Háziorvosi, fogorvosi ellátás 
megoldása. A település közvéleménye 
szerint is, és képviselő testületünk is 
teljesen elégedett Kecskés dr. háziorvosi 
tevékenységével. Azonban az állandó 
orvos lenne a megoldás. Időről-időre 
megpályáztatjuk az állást. A fogorvosi 
rendelésre heti két alkalommal ígéretet 
kaptunk, a tárgyalás, és a rendelő 
előkészítése folyamatban van. 
- Művelődési ház kihasználtsága, 
telítettsége; önszerveződő csoportok 
támogatása. (minél több 20-30 fős kis 
csoport lesz, kis egységet alkotnak, 
tevékenységüknek utat engedünk) 
- Állomány – gyűlések visszaállítása, 
ahol legalább egyszer számot adunk az 
intézményeink dolgozóinknak, hol 

tartunk, milyen eredményeket értünk el. 
Megismerhetik további terveinket, és a 
megvalósítás esetleges gondjait. 
Néhány gondolatban szerettem volna 
felvázolni a feladatokat, amelyeket már 
most látunk, és előttünk állnak. Erőt, 
egészséget, és konstruktív 
együttműködést kívánok mindenkinek! 
A testület alpolgármesternek Havrilla 
Sándornét választotta meg. A testület 
döntött a pénzügyi bizottság 
megalakításáról, melynek elnöke: 
Kovácsné Németh Mária, tagjai: 
Pintér Csaba Gábor, Szabó Károlyné 
képviselők, kültagok: ifj. Oberna 
Istvánné és Bíró József. 
Az önkormányzat polgármester és 
alpolgármester illetménye az alakuló 
ülésen kihirdetésre került. 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
alakuló ülését 2014. október 27-én 
tartotta. A Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat választásának 
eredménye: 
Csépa községben a névjegyzékbe felvett 
választópolgárok száma: 127 fő 
Szavazóként megjelentek száma 
összesen: 107 fő 
Az urnában lévő szavazólapok száma: 
107 db 
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok 
száma: 2 db 
Érvényes szavazatok száma: 105 db 
A választás eredménye: 
Kolompár Gusztáv: 58 
Oberna Attila: 46 
Obernáné Rostás Anna: 44 
Szalai Lászlóné: 36 
Rostás Mónika: 14 
Kolompárné Vaszil Ilona: 44 
Kolompár Renáta: 48 
A választás eredményes. 
A megválasztható képviselők száma: 3 
fő 
Megválasztott képviselők száma: 3 fő 
A kapott szavazatok alapján a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő 
testületébe kerültek: 
Kolompár Gusztáv, Oberna Attila, 
Kolompár Renáta 
A testület elnöke Kolompár Gusztáv 
lett.  
Mind a két testület Vezetőjének és 
Tagjainak tisztelettel gratulálunk. 
Kívánunk, erőt és kitartást a választási 
program megvalósításához! Kívánunk 
eredményekben gazdag közigazgatási 
éveket, valamint gyümölcsöző 
kapcsolatot a választó polgárokkal az 
önkormányzati célok megvalósulásának 
elősegítése érdekében!
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Tájékoztatjuk Lakosait, hogy Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a közétkeztetés keretén kívül érkező 
gyermekcsoportok részére az alábbi térítési díjat állapítja meg:  
 

Étkezési költség  
 Nyersanyag Ft ÁFA Tér.díj/ 

adag 
Nettó fogy.ár/adag ÁFA Bruttó fogy. 

Ár/adag 
Reggeli 118 32 150 206 56 262 
Tízórai 75 20 95 131 35 167 
Ebéd 265 72 337 463 125 588 

Uzsonna 50 14 64 87 24 111 
Vacsora 118 32 150 206 56 262 

 
KÖNYVBEMUTATÓ – MOZAIKOK CSÉPA TÖRTÉNETÉBŐL 

2014. szeptember 19-én a művelődési házban került sor 
Csetényi Mihályné: Mozaikok Csépa történetéből című 
könyvének bemutatójára. A könyvet prof. Dr. Barna Gábor 
néprajztudós, egyetemi tanár ajánlotta az olvasók figyelmébe. 
Az alábbiakban a szerző visszatekintését idézzük fel, amely e 
jeles napon elhangzott. 
Elérzékenyülve tekintek végig a sorokon látva a kedves 
ismerős arcokat, akik segítséget nyújtottak több évtizedes 
gyűjtőmunkámhoz, a kiadvány megszületéséhez. Engedjék 
meg, hogy magamban azokra is gondoljak, akik már nem 
lehetnek közöttünk, akik már örök nyugalomra tértek, de 
közléseik írásomban olvashatóak. 
A helytörténeti, a néprajzi gyűjtés, kutatás időigényes, sok 
türelmet, kitartást igényel a gyűjtő, az adatközlő részéről 
egyaránt. 
Á következőkben egy rövid történeti áttekintést ismertetek, 
ami Barna Gábor professzor úrral van összefüggésben. Az ő 
neve régóta ismert községünkben: a Csépai Napló 2011. 5. 
számában olvashatták a róla írt cikkemet. Azóta újabb 
elismerések, kitüntetések tulajdonosa lett. 
Az 1970-es évek elején egyetemistaként járta végig a 
kunszentmártoni járás iskoláit, s igyekezett megnyerni a 
pedagógusokat, rajtuk keresztül a diákokat is a régmúlt 
értékeinek kutatásához, gyűjtéséhez. Így kapcsolódtam be 
én is, tanítványaim is; akik pályamunkájukkal 
eredményesen szerepeltek az Úttörő Kulturális Seregszemlén. 
Közülük már kevesen élnek itthon, sajnos a falvaknak nincs 
megtartó erejük, ami elsősorban a munkahely hiányának 
tudható be! 
Ebben az időszakban kezdődött a Szolnok Megyei 
Múzeumok szervezésében a Tiszaug kutatás, mely több mint 
tíz éven át folyt, - minden évben más-más témakörben. Ennek 
a kutatásnak az eredménye a Barna Gábor professzor úr 
által szerkesztett un. Palóc kötet, melyben többféle 
témakörben nyújtanak ismertetőt községünkről múzeumi 
szakemberek és amatőr kutatók. 
Több évtizedes gyűjtőmunka révén készített 
pályadolgozataimmal eredményesen szerepeltem a megyei és 
országos pályázatokon egyaránt. Ezekből a pályamunkákból 

jelentek meg cikkrészletek különböző honismereti 
kiadványokban. A múzeumi szakemberek régóta biztattak, 
hogy egy-egy témakörben írjak, állítsak össze egy könyvet, 
kiadványt. Az együttes kutatások, módszertani megbeszélések 
alkalmával éreztem, hogy én, amatőr kutatóként nem 
ismerhetem azt a szaknyelvet, amit ők tanulmányaik során 
elsajátítottak. 
A régebb idő óta tervezett, és most elkészült könyvem ilyen 
irányú összeállításához segítséget kaptam Barna Gábor 
professzor úrtól. Mindezért hálás köszönetemet fejezem ki a 
magam, és mindazok nevében, akinek élményt nyújt, s átéléssel 
olvassák könyvemet. 
Munkámhoz a községről íródott kiadványokra, a Szent 
Benedek Leányai -tiszaalpári apácák- által naponta vezetett 
naplókra, illetve személyes gyűjtőmunkáimra támaszkodtam. 
Szeretném remélni, hogy az idősebb korosztályban 
felidéződnek fiatalabb koruk emlékei, eseményei. Talán a 
fiatalabb korosztályt is elgondolkoztatja, hogy minden kornak 
meg voltak, vannak a maga nehézségei, gondjai; melyeket az 
embereknek meg kellett tanulni túlélni. Meg kellett találni 
azokat a módszereket, mellyel elviselhetőbbé, könnyebbé, 
szebbé tehették életüket. Ez már részben életművészet is, 
melyet napjainkra is elmondhatunk. 
A nehézségek ellenére tanuljuk meg jobban becsülni mindazt, 
ami a miénk, őrizzük múltunk emlékeit. Sokak által ismert 
mondás: Aki a múltat nem tiszteli, a jövőt nem érdemli! 
Próbáljunk meg úgy élni, dolgozni, tenni azért, - még ha 
erőfeszítések árán is,- hogy ki-ki lakóhelyén, országunkban 
boldogulni tudjon nemzetünk fennmaradása érdekében. 
Könyvemet Ipolyi Arnold püspök úr gondolatával ajánlom 
szíves figyelmükbe: 
„Őrizzük emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal 
üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen és kétesebb legyen a 
jövő." 
Végül köszönöm mindazok segítségét, akik bármilyen 
formában is hozzájárultak a kiadvány létrejöttéhez. 

Csetényi Mihályné 
a könyv szerzője

 

 

Nagy örömmel készülődtem a Csépa 
történetéről szóló könyv bemutatójára. 
Mivel a könyv foglalkozik a hajdan 
/1934-1948/ itt tanító és dolgozó 
tiszaújfalusi apácákról, természetes, 
hogy ők is kaptak meghívót. Hála 
Istennek én is velük együtt utaztam, 
beszélgettünk, izgalommal vártuk az 
eseményt. 

A csépai zárdába 5 éves koromtól 
férjhez menetelemig jártam, ahol a 
Bencés nővérektől sok jót és szépet 
tanultam. Felkészítettek az életre, 
hogyan élhetünk hitben és szeretetben, 
élményekben gazdag életet. Amit a 
zárdában tanultam, életemben végéig 
kísérnek, a jó Isten ad hozzá erőt. 

Nagyon boldog vagyok, hogy a zárdai 
életem feljegyzései könyvben is 
megjelent. 
Dr. Barna Gábor professzor 
könyvismertetőjében köszönte az 
adatközlők részletes és színes 
beszámolóit. Mindezek rávilágítanak, 
hogy a kedves nővérek által végzett 
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munka elérte célját, és lelkiekben 
gazdag, erkölcsös embereket neveltek. 
Köszönöm a szeretetteljes fogadtatást, a 
vendéglátást. Az idősek napja 
résztvevői, rokonok, ismerősök mind 
felismertek, üdvözöltek. Hozzám 
hasonlóan, - 86 éves vagyok - , mindenki 
felett eljárt az idő, de örültünk, hogy 
viszontláthatjuk egymást. 

Szerény virágcsokorra kötött szalaggal 
emlékeztünk Antal Jánosra, a 
templomkórus vezető kántorára, melyet 
a sírjára helyeztünk. 
Köszönöm Polgármester úrnak, hogy 
egy ilyen élményekben gazdag napot 
tölthettem szülőfalumban. Gratulálok a 
rendezvényhez, kívánom, sok hasonló 
megtartására legyen még alkalma az én 

„kedves Gyurikámnak”- hajdani 
szomszédja. Köszönet Csetényiné 
Amálkának a sok éves munka 
eredményeként megírt könyvhöz. Barna 
Gábor professzornak, aki 
megszerkesztette a kiadványt. 
Tisztelettel egy elszármazott: 

Rozmisné Urbán Manci 

 

50. JELIGÉS MATEMATIKA VERSENY 
„Nézz vissza most egypercre, nézz vissza az útra,/ Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,/ Nézz vissza… aztán ismét csak 
előre,/ S indulj tovább az alkotó jövőbe.” (Kiss Jenő) 
Ebben az évben 50, alkalommal rendeztük meg a csépai Petősi Sándor Általános Iskolában a jeligés matematika versenyt. Ezen 
évforduló alkalmából jubileumi találkozóra hívtuk mindazokat, akik az elmúlt 50 évben nyertesi voltak a jeligés versenyeknek. 

A matematika háziverseny győztesei 1964-2014 
1964 Nagy Ilona 
1965 Tompa Sándor 
1966 Kállai Gyula 
1967 Horpácsi József 
1968 Vincze János 
1969 Kispéter Ágnes 
1970 Kanyó Mária 
1971 Döbrei Gábor 
1972 Légrádi Mária 
1973 Gácsi Mária 

1974 Berkes Anna 
1975 Korponai István 
1976 Herczeg Ilona 
1977 Varga Judit 
1978 Tassy Csilla 
1979 Csetényi Amália 
1980 Varjasi Mihály 
1981 Antal Éva 
1982 Vincze Antal 
1983 Csetényi Anikó 

1984 Kovács István 
1985 Tercsi Éva 
1986 Szelei Ildikó 
1987Szelei Ferenc 
1988 Szira Henrietta 
1989 Szentesi Aletta 
1990 Nagy Ferenc 
1991 Cseh Tímea 
1992 Cseh Szilvia 
1993 Kiss József 

1994 Kovács Kinga 
1995 Hajdú Csaba 
1996 Cseh Valéria 
1997 Hajdú Gyula 
1998 Végh Zoltán 
1999 Szirom Zoltán 
2000 Réti Balázs 
2001 Sajó Gergő 
2002 Horpácsi Zoltán 
2003 Zarnócz Tamás 

2004 Tóth Krisztián 
2005 Csongrádi Nándor 
2006 Fodor Bettina 
2007 Zarnócz István 
2008 Jakab Flórián 
2009 Makula György 
2010 Pillár Balázs 
2011 Túri Bence 
2012 Cseh József 
2013 Halmai Zsolt 
2014 Cseh Petra

Tanáraik: Szombathelyi Ernő, Csetényi Mihály, Papp Attila, Sajóné Fabó Erzsébet, Gergely Sándorné. 
 

Kedves Kollégák! 
Köszönetemet szeretném kifejezni számotokra, hogy 
gondoltatok rám az iskolai „jeligés” matematikaverseny 
születésnapi ünnepének alkalmából. 
Fél évszázad nagy idő mindenki életében, de egy olyan 
rendezvény esetén, mint az általatok minden évben 
következetesen és színvonalas megrendezett 
matematikaverseny, mindenképpen jelentős. Az a tény, hogy 
most 50 év után itt ünnepelhetitek a születésnapot, azt jelzi, 
hogy érdemes volt 1964-ben elindítani, és lehetőséget 
biztosítani annyi kisdiáknak a bizonyításra, hogy a matematika 
szép és szerethető tudomány. Örömmel olvasom, hogy az 
akkori „nyertesek” közül, akik „megízlelték a matematika 
örömét” többen életpályájuknak, hivatásuknak választották a 
matematikát ill. valamelyik társtudományt. Örülök annak is, 

hogy közel 10 éven keresztül –amíg Csépán dolgoztam, együtt 
tevékenykedhettünk e nemes cél ügyén.  
Köszönöm akkori vezetőimnek a lehetőséget, hogy 
matematikatanárként első szárnypróbálgatásaimat 
megtehettem, Misi bácsi neked, hogy mindig bizalommal 
fordulhattam hozzád tanácsért, és az akkori kollégáknak, hogy 
támogatták elképzeléseimet. 
Szeretném megköszönni tanítványaimnak is azt, hogy 
teljesítményetekkel öregbítettétek az iskola hírnevét, és 
gratulálok az elért sikereitekhez. Büszke vagyok rátok! 
Sajnos –egyéb elfoglaltságom miatt– nem lehetek veletek, de 
lélekben ott vagyok, és veletek ünneplek én is. 
Kívánok nektek még sok szép eredményt, sikert! 

Papp Attila 
tanár 

 

Ötven év „kis” matematikusainak találkozója 
Különleges találkozóra került sor 2014. október 4-én a csépai 
Petőfi Sándor Általános Iskolában, amelyre 51 volt diákot és 
tanárjaikat hívta meg Csetényi Mihály nyugalmazott 
matematika-kémia tanár, valamint az iskola és a település 
vezetése. 
Miért is volt különleges ez a találkozó? 
A csépai általános iskolában ez évben 50. alkalommal 
rendezték meg a jeligés matematika versenyt, amelynek 
megálmodója és elindítója Csetényi Mihály Tanár Úr volt az 
1963/64-es tanévben pályakezdő pedagógusként. A jubileumi 
rendezvényen részt vettek azok a volt „kisdiákok”, akik az 
elmúlt 50 évben a jeligés matematika és kémia versenyeken 
kiemelkedő eredményeket értek el. Nem tudom van-e 
valamelyik iskolában hasonló versenysorozat, amely 50 éve 

minden tanévben megrendezésre került és a résztvevők 
találkozhattak a jubileumi évfordulón. 
Az egykori diákok - a legidősebb 65 éves és a legfiatalabb 15 
éves – nagy izgalommal érkeztünk az iskolába, ahol egykori 
tanárunk, Csetényi Mihály, az iskola igazgatója, Mészáros 
Mária és a település polgármestere, Fialka György fogadott 
bennünket. Jól eső érzéssel néztük végig a jubileumi kiállítást, 
ahol a kicsit már megfakult fekete-fehér képeken 
felfedezhettük tanárainkat, magunkat és iskolatársainkat. 
Az iskola jelenlegi diákjai műsorral, versekkel és dalokkal 
kedveskedtek a régi diákoknak és hozzátartozóiknak. A 
résztvevőket köszöntötte Mészáros Mária Igazgatónő és Fialka 
György Polgármester, akik bemutatták az iskola és a település 
elmúlt években történt fejlődését. 
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Megható pillanatok voltak, amikor 
kedves matematika-kémia tanárunk, 
Csetényi Mihály felidézte pályakezdését, 
a matematikával kapcsolatos iskolai 
kalandjait és a jeligés verseny történetét. 
A jeligés matematika verseny az elmúlt 
50 tanévben minden tanévben 
megrendezésre került és csak az évzárón 
a nyertes jelige kihirdetésekor tudtuk 
meg, hogy ki nyerte abban a tanévben a 
versenyt. Nagy öröm számomra, hogy 
1973-ban az én jeligémet mondta ki Tanár 
úr és így résztvevője lehettem ennek a 
találkozónak. 
Iskolatársaim örömmel és alázattal 
meséltek a csépai általános iskola 
tanáraitól kapott azon élményekről és 
tudásról, amelyek a meghatározták az 
általános iskolai éveket követő 
életutunkat. A munka vagy tanulmányok, 
a családi élet az ország számos pontjára szólított el bennünket, 
azonban a tanári példamutatás és a számok világa 
mindannyiunk életében jelen van és meghatározza az 
életünket. 

Köszönjük a találkozási lehetőséget Tanár Úrnak, az iskola és 
település vezetőinek. Köszönjük az iskolások kedves műsorát 
és Polgármester Úr szíves vendéglátását. Reméljük, hogy sor 
kerül majd az 50+1 és a további találkozásokra is. 

Hajdúné Gácsi Mária
 

Őszinte meglepetéssel vettem a kezembe a meghívót, 
amelyben a Szervezők az elmúlt 50 évben jeligés matematikai 
és kémiai házi versenyeken első helyezést elért egykori 
diákokat hívták egy kedves találkozóra a Csépai Általános 
Iskolába. 
A rendezvényen Bátyámmal, Szilárddal és feleségével, 
Dórával, valamint Édesanyámmal vettünk részt. A regisztráció 
után nagy örömmel kezdtünk el beszélgetni az évek óta nem 
látott ismerősökkel, megnéztük a tantermeket és az évtizedeket 
felölelő, érdekes fotókiállítást. 
Örömmel fogadtuk Fialka György polgármester úr és 
Mészáros Marika iskolaigazgató köszöntőjét. Mindketten 
köszönetet mondtak Csetényi Mihály tanár bácsinak az elmúlt 
évtizedekben végzett odaadó munkájáért, továbbá azért a 
kezdeményezésért, hogy a matematikát, kémiát és 
természetesen a sakkot kedvelő tanítványai sok-sok év eltelte 
után találkozzanak egymással.  
Csetényi tanár bácsi elmesélte, hogyan lett tanár, mesélt a 
járási és megyei versenyekről, és úgy tűnt, minden apró 
részletre jobban emlékszik, mint mi diákok, akik részt 
vettünk ezeken a megmérettetéseken. Tanár bácsi kedves és 
határozott hangját, jó humorát hallgatva úgy éreztem, nem 
is telt el az a sok-sok év, amióta nem találkoztunk. Ő 
ugyanolyan erővel teli, lelkes, tudását átadni és minket, 
diákokat bátorítani akaró, amilyen diákkorunkban volt.  
Az ünnepet színesítette a jelenlegi kisdiákok kedves 
éneklése is. 
Ezután rövid bemutatkozás következett, meghallgattuk 
egymást, kivel-mi történt az elmúlt néhány, illetve néhány 
tíz évben. Sokakat csak névről ismertem eddig, és 
miközben a többiek elbeszélését hallgattam, nagyon 
érdekes volt arra gondolni, hogy Édesanyánknak és 
generációjának ugyanúgy Csetényi tanár bácsi adta meg a 
matematika-és kémiai alapjait, mint nekünk, gyermekeinek. 
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy amikor az általános 
iskola elvégzése után egy fővárosi gimnáziumban kellett 

megállni a helyem, semmilyen hiányosságot nem éreztem sem 
a természet-, sem a társadalomtudományok terén, amit ezúton 
is szeretnék megköszönni az akkori, igen magas színvonalat 
képviselő tanári karnak. A tudományos ismereteken túl a mai 
napig meghatározóak számomra az Általános Iskolában és a 
Művelődési Házban tanult szolfézs, hangszer-és táncórák, 
amiért szintén nagyon hálás vagyok az akkori tanítóimnak, 
tanáraimnak.  
Nagy örömömre szolgált, hogy elolvashattam Csetényi 
Mihályné tanár néni nemrég megjelent könyvét (Mozaikok 
Csépa történetéből), amelyből olyan példaértékű emberek 
életét, nehéz helyzetben való helytállását ismerhettem meg, 
ami számomra is iránymutatást adott a jövőt illetően. A könyv 
alapján egy ige jutott eszembe: „Az igaznak emlékezete 
áldott” (Példabeszédek 10:7). 
Köszönjük a szervezők és a támogatók áldozatos munkáját, 
amellyel hozzájárultak a találkozó létrejöttéhez! 

Szentesi Aletta, egykori diák

 
Szentesi Aletta, Csetényi Mihály és Szvoboda Julianna 
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CSÉPAI RÉGI DIÁKOK TALÁLKOZÓJA 
„A búcsúzónak minden emlék drága,/ 
Egy száraz lomb, egy moha, egy kis 
kavics,/ Hogy emlékezzék a távolban is/ 
A helyre, melyre visszavonja vágya,/ 
Tanú lesz az érzéseiről halálig,/ S egy 
semmi így legdrágább kincsé válik.” 
(Goethe) 
Az idei ősz bővelkedett alapítványunk 
által támogatott programokban. Egyik 
ilyen program volt a Csépai Régi 
Diákok Találkozója, mely szeptember 
27-én került megrendezésre. A 
rendezvény támogatói, védnökei között 
tisztelhettük Csépa Község 
polgármesterét Fialka György urat, az 
Alapítvány Csépa Községért 
civilszervezetet, és a csépai Petőfi 
Sándor Általános Iskola Igazgatóságát. 
A főszervezést az alább felsorolt 
személyek vállalták: Vincze Albert 
/Szelevény/, Kun Józsefné Berényi 
Erzsébet /Szolnok/, Tarjányi Gyuláné 
Cseh Magdolna /Kiskunfélegyháza/, 
Palotai Lászlóné Ecsédi Magdolna 
/Csépa/, valamint Kiss Magdolna 
/Csépa/. A szervezés már júniusban 
elkezdődött, zökkenőmentesen, 
összehangoltan zajlott. A csépai 
általános iskolában 1971 előtt végzett 
diákoknak, 500 darab meghívót küldtek 
el rendezőtársaim Kun Józsefné, és 
Palotai Lászlóné. A részételi díj 2200 
Ft/fő volt, mely magában foglalta az 
ebéd és szervezés minden költségét. A 
találkozóra, a visszajelzések alapján 100 
személyt vártunk, közülük betegség 
miatt néhányan nem tudtak eljönni. A 
program 10.00 órakor kezdődött a Római 
Katolikus templomban. Elhunyt 
tanárainkról, diáktársainkról, szülőkről 
szentmise keretében emlékeztünk meg, 
melyet Reusz József plébános úr 
szolgáltatott. A megható szentmise után 
az általános iskolában folytatódott az 
ünnepég. Mészáros Mária 

igazgatónőnek, Kovácsné Németh 
Mária osztályfőnöknek, és Brukner 
Lajosné énektanárnőnek köszönhetően 
gyönyörű műsorral várták a 
résztvevőket a gyermekek. Galvácsi 
Csaba és Szvoboda Máté szavalatát 
élvezhettük, valamint a Miraculum 
énekkar szereplését csodálhattuk meg. 
Vincze Albert főszervező, nyugdíjas 
igazgató úr szívhez szóló gondolatokkal 
köszöntötte az összegyűltetek, Fialka 
György polgármester úr a múltra 
emlékezve a találkozók kezdeteit idézte 
fel, Mészáros Mária igazgatónő pedig a 
házigazda kedvességével, 
szívélyességével köszöntötte a 
vendégeket. A rövid ünnepi 
megemlékezést, az öt éve felavatott 
emléktáblánál történő koszorúzás zárta. 
Koszorúzáshoz a zenei aláfestést 
Majoros Jánosné fenséges tárogató 
hangszerjátéka biztosította. Kötetlen 
beszélgetés után 1300 órakor a 
művelődési házba sétáltak át a 
résztvevők, ahol már feldíszített terem, 
és terített asztal várta őket. Az ebédnek 
és a további beszélgetésnek a 
művelődési ház adott otthont. Az ízletes 
ebéd marhapörkölt volt, melyet Kengyel 
László készített, a pogácsát pedig 
Maródiné Erdősi Katalinnak és Lantos 
Krisztinának köszönhettük. A 
tálalásban, felszolgálásban Csépa 
Község Tánccsoportja segített. A 
magyar ruhába öltözött fiatalok nagy 
tetszést arattak a jelenlévők körében. A 
délután hátralévő része beszélgetéssel 
telt el. Megtiszteltetés volt számunkra, 
hogy régi tanáraink többsége elfogadta a 
meghívást, Kiss Ernő tanár úr pl. a 
Dunántúlról utazott „haza” kedves 
feleségével. Úgy éreztük, hogy egy 
nagyon jól sikerült rendezvényt zártunk, 
erről tanúskodott a sok-sok köszönet, 
pozitív elismerés. A szervezésben, 

lebonyolításban oroszlánrészt vállalt 
Kun Józsefné Erzsike néni és Palotai 
Lászlóné Magdika néni. Most azonban 
mi szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik segítették a találkozó 
megszervezését. Fialka György Csépa 
Község polgármestere; Mészáros Mária 
a Petőfi Sándor Általános Iskola 
igazgatója; a Petőfi Sándor Általános 
Iskola tanárai Kovácsné Németh Mária 
osztályfőnök, Brukner Lajosné 
énektanár; Maródiné Erdősi Katalin 
Önkormányzati Konyha vezetője; 
Önkormányzati Konyha dolgozói 
Lantos Krisztina és Palotainé Kovács 
Erzsébet; Zarnócz Pálné a Művelődési 
Ház és Könyvtár vezetője, valamint 
Csépa Község Tánccsoportja. 
Köszönetünket kívánjuk kifejezni 
anyagi támogatóinknak, Simó 
Ferencnek, és Nagy Ferencnének. 
Kiemelnénk dr. Kanyó Mária anyagi 
támogatását. A településről elszármazott 
nagylelkű adományozónk Csépa 
községet, s ezen belül az óvodai 
alapítványt kívánta segíteni. A korábbi 
találkozóról és jelen találkozóról 
megmaradt pénzösszeget, konkrétan 
40.500 forintot takarékbetétben 
helyeztünk el. Ez az összeg fedezi majd 
a következő találkozó előzetes 
szervezési, postai költségét. 
Végül az Alapítvány Csépa Községért 
civilszervezet nevében szeretném 
megköszönni rendezőtársaimnak, hogy 
e színvonalas rendezvény helyszínéül 
szülőfalujukat választották. 
„Minden elmúlik mint az álom, elröpül, 
mint a vándormadár,/ csak az emlék 
marad meg a szívben halványan, mint a 
holdsugár” (Schiller) 
Alapítvány Csépa Községért 
civilszervezet nevében: 

Kiss Magdolna 
kuratórium elnöke 

 
IDŐSEK NAPJA 

Nekünk, akik az idővel folyamatos harcban vagyunk, egy-egy 
ilyen ünnepi alkalommal meg kell állnunk, és elgondolkodni 
azon, hogy tudunk-e időt szánni arra, azokra az idős 
emberekre, akik a visszatekintésben,a megértésben 
segítségünkre lehetnek. 
A mi életünk, tudásunk, szokásaink, értékeink… elődeink 
öröksége. Anyáink, apáink, nagyszüleink-azaz őseink 
alakították ki nekünk a jelent, s a mi nemzedékünk alapozza 
meg a következő generáció jövőjét. Napi munkához szüleink 
mintája tanításai adnak erőt, hitet, bátorságot. Segítségükkel 
ismerjük meg a múltunkat, hagyományainkat, ami egyre 
fontosabbá válik a mai ember csak így tudjuk elfogadni, és 
megoldani a felmerülő nehéz problémákat. 
S kik ezek a bölcs, tapasztalt csodálatra méltó emberek, 
akikről beszélek? MIND, AKIK ITT ÜLNEK, AKIK 
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MEGTISZTELTEK jelenlétükkel, a közösségünkben élő idős 
anyukák, apukák, ezüsthajú, aranyszívű idős tanítóink! 
Én olyan szerencsés vagyok, hogy nagymamáim, dédmamáim 
is ismerhettem, hogy életútjuk, történeteik fülembe 
csenghettek, csenghetnek. Megtudhattam, hogy lehetett 
szemét nélkül élni, mert mindennek helye, értéke volt az 
életükben, hogy hogyan fért meg a kotlós a marokkózó kedves 
nővérek és a kicsi unokák társaságában, hogy hogyan lehetett 
élni, énekelni, táncolni, sírni egy kis szobában nagy 
családoknak. Elmesélték. Vajon az itt ülők mennyi hasonló 
élményről tudnának beszámolni? Még most is szívesen 
gondolok arra, amit tőlük tanultam, s ebben a rohanó világban 
elképzelem, mit mondanának, mit tennének ők, hogyan 
buzdítanának, vigasztalnának. 
Ezelőtt természetes volt a különböző generációk együttélése. 
Az idős ember érték volt a családban, akire mindig számítani 
lehetett, aki ha mást nem tudott adni, a bölcsességet bízta a 
gyerekeire. 
Ma megváltozott a világ. A civilizáció olyan mértékben 
gyorsította meg a történéseket, az életet, hogy azt egy fiatal is 
nehezen tudja követni, az idősek pedig értetlenül állnak a világ 
dolgaival, veszélyeivel szemben. Hihetetlen számukra, hogy 
az ő fáradt kezüknek munkájára már alig van szükség, hogy a 
sietség miatt még a véleményüket sincs ideje meghallgatni 
senkinek. 
Bizony, nem könnyű ezt tudomásul venni, nem könnyű 
egyedül élni, viselni a nehézségeket, amit az idő múlása rámér 
az idősödő emberre. Nem könnyű várni a családtagokra, s 

elviselni, ha mégsem tudnak jönni, gondozni. Sőt sokszor még 
az idős embernek kell segítenie a gyerekein. 
De ezt a generációt nem olyan „fából faragta” a sors, hogy 
remény nélkül, szomorúságba boruljon! 
Hisz, remél, szeret, és tűr. Sok-sok köszönet ezért a mi 
időseinknek!S bár- tudom-, hogy mindenkinek az otthona a 
minden, de feltétlen meg kell említenem, hogy az Őszikék 
Otthon segítő szeretettel, dolgozóinak odaadó munkájával, 
önkormányzatunk lehetséges anyagi és erkölcsi támogatásával 
kínál megoldást a gondozásra szoruló fáradt, idős embereknek, 
lakótársainak. Ezúton is szeretném felajánlani: ha olyan 
problémáik merülnek fel, amihez otthonukban kérnek 
segítséget, kérem, jelezzenek, bízzanak a társadalom nyújtotta 
lehetőségekben, ne maradjanak egyedül, mert minden nehéz 
helyzethez itt vagyunk, hogy minél jobb megoldást találjunk. 
Az a feladatunk, hogy a lehető legmegfelelőbb életet, támaszt 
nyújtsunk időseinknek, hogy a hosszú nehéz, fáradságos, 
munkában töltött évek után a pihenés éveiben is örömteli életet 
élhessenek. 
Ahogy a minap egy 82 éves bentlakó néni mondta: 
„Én nagyon boldog vagyok, hogy elég soká éltem ahhoz, hogy 
megőszülhessek, hogy a fiatalos nevetésem mély ráncokat 
mart az arcomra. Oly sokan vannak, akik soha nem nevettek 
és oly sokan, akik nem érik meg, hogy ősz hajszálaik 
legyenek.” 
Ezúton szeretném megköszönni révételüket, a következő 
évben is szeretettel várunk Mindenkit. 

Dobainé Nagy Éva 
ESZI vezető

 

ISKOLAI HÍREK 
Az utolsó lapszám megjelenése óta alig 
telt el egy hónap, mégis, iskolánk 
életében három igen jelentős 
eseményről is beszámolhatunk.  
Szeptember 27-én az idős, elballagott 
diákok találkoztak intézményünkben. A 
rendezvény bővebb összefoglalója a 
szervezők részéről történik majd az 
újság hasábjain. Igaz, a találkozó 
résztvevői nem a jelenlegi épületből 
ballagtak, mégis nagy szeretettel 
fogadjuk Őket ötévente. Az iskola falán 
elhelyezett, elhunyt diákok és tanárok 
emlékére állított márványtábla felhívja 
mindannyiunk figyelmét a múlt 
tiszteletére, fontosságára. 
Rendhagyó találkozó színesítette 
iskolánk életét október 4-én. 50 éve 
kerül megrendezésre intézményünkben 
a jeligés matematika verseny. Ebből az 
alkalomból Csetényi Misi bácsi 
találkozóra hívta az ötven győztes 
diákot, valamint az Őket felkészítő 
tanáraikat. Az ünnepi megemlékezés 
után a Községi Önkormányzat 
vendégelte meg a találkozó résztvevőit. 
Bővebben a meghívott győztesek 
számolnak be a rendezvényről. 
A „Kézenfogva a jövőnkért” elnevezésű 
pályázat, február óta működik az 
iskolában. 30 felső tagozatos diákunk 
vesz részt benne. A kerekegyházi Móra 

Ferenc Általános Iskola diákjaival 
közösen megvalósuló testvériskolai 
kapcsolat a projekt fő vezérfonala. A 
humán, reál, és művészeti fejlesztéseken 
túl, számos szabadidős program, 
pályaválasztási bemutatók, előadások 
szolgálják a diákok széles körű 
fejlesztését. Cél az is, hogy a két 
település gyermekei megismerjék 
egymást, jó kapcsolatokat ápoljanak, 
tapasztalatokat cseréljenek. Ehhez a 
személyes találkozók adnak alkalmat. A 
tavasszal a csépai gyerekek látogattak 
három napra Kerekegyházára, majd 
nyáron az egy hetes parádi tábor is a 
barátságok megerősítésére szolgált. 
Október 1-3-ig pedig a kerekegyházi 
diákokat láttuk Csépán vendégül. Az 
érkezés napján a vendégek az iskolával, 
településsel, ismerkedtek. Külön kis 
műsorral köszöntötték őket a 
zeneiskolás és énekkaros tanulóink, 
majd egy digitális bemutató keretében 
ismerkedtek meg a település és a 
Tiszazug múltjával, jelenével. Délután a 
szálláshelyül szolgáló Missziós ház 
udvarán népi játékokat próbáltak ki a 
gyerekek, este pedig játékos vetélkedő 
szolgált a szórakoztatásukra. A második 
napon kirándulni indult a 60 fős 
gyermekcsapat. Az út során a szarvasi 
Arborétum, Mini Magyarország, a 

kunszentmártoni Helytörténeti 
Múzeum, és a cserkeszőlői Csipkeház 
szolgált látnivalóval. Az iskolában lévő 
hüllő és ásvány kiállítás 
meglátogatásával zárult a körutazás. 
Este Zsíros Gabi tanár néni tanította 
modern koreográfiára a csapatot, majd 
egy kis DISCO következett. Az utolsó 
nap programjának nem kedvezett az 
időjárás. A tiszakürti Arborétum kaland 
parkját sajnos nem sikerült kipróbálni. 
Részük volt azonban a gyerekeknek 
madárgyűrűzésben, filmvetítés keretein 
belül pedig a Tisza virágzásával 
ismerkedtek. Az elmúlt napok képeinek 
bemutatásával zárult a Kerekegyházával 
közös program.  
A három nap igazán sokrétű élményt 
adott diákoknak és felnőtteknek 
egyaránt, melyet köszönök minden 
iskolában dolgozónak, az 
Önkormányzati Konyhának, az SZMK-
nak, valamint a Missziós Ház 
dolgozóinak.  
Azt gondolom, mindhárom nagyszabású 
rendezvény a település jó hírnevét viszi 
szerte az országba. Reméljük, több ilyen 
megmozdulásról számolhatunk be az 
elkövetkezendő hónapokban is. 

Mészáros Mária 
igazgató
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BESZÁMOLÓ CSÉPA KÖZSÉG TÁNCCSOPORTJÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

„A múlt tisztelete az vallás, mely az új nemzedék köteléke. Ne 
veszítsünk el semmit a múltból, mert csakis a múlttal 
alkothatjuk a jövendőt.” (Anatole France) 
Népi hagyományainkat emberi közösségek hozták létre és 
éltették nemzedékről nemzedékre. A népi kultúra leginkább a 
népszokásokban él és hagyományozódik. Tánccsoportunk 
nagyon fontosnak tartja a népi hagyományokat ápolását, 
újraélését.  
A tavalyi szüreti bál óta eltelt egy év események sokaságában 
bővelkedett.  2013. őszén, a tiszaugi szüreti bálon vettünk 
részt. Ezt követően a csépai falumikulás megszervezését, 
lebonyolítását vállaltuk. Az esti program mellett az óvodába, 
iskolába is ellátogattunk. Szilveszterkor vidám hangulatú bál 
keretében búcsúztattuk az óévet. Tavaszi első programunk a 
márciusi szelevényi vadászbál volt, amit már nagyon vártunk. 
Április 10-én Gyermek Néptánc Találkozóra kísértük el a 
csépai Napsugár nagycsoportos óvodásokat. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy községünkben a hagyományápolás már 
óvodáskorban elkezdődik. Májusban meghívást kaptunk 
Tiszaugra, az X Games Hotelbe, ahová visszatérő vendégek 
vagyunk. Vidám táncunkat mindig lelkesen fogadja a 
közönség. Hősök napja alkalmából magyar ruhába öltöztünk, 
tiszteletünk jeléül részt vettünk az ünnepségsorozaton. A 
pünkösdi ünnepet a cserkeszőlői fürdőben köszöntöttük 
táncunkkal. Egyik legjelentősebb eredményünket, egy újbóli 
tiszaugi meghívásnak köszönhettük. A vidék megismerése 
program keretében az ATV júniusban Tiszaugra látogatott el. 
A tánccsoport koordinálójával rövid riport, a tánccsoportról 
pedig felvétel készült, melyet a Hazajáró című műsorban 
szeptember közepén vetített le az ATV. E mérföldkőnek 
számító eseményt, újbóli jeles program követte: a csépai 
falunap. Ezen a rendezvényen boldogan részt vettünk, mindig 
öröm és megtiszteltetés számunkra, ha hazai közönség előtt 
léphetünk színpadra. Augusztus 20-án Tiszakürtön 
szerepeltünk, a fiatalok itt is töretlen aktivitással ropták a 
táncot. Szeptemberben első hetében Nagyrév volt a következő 
állomásunk, ahol falunapon léptünk fel. Szeptember második 
hétvégéjén a tiszakürti szüreti bálon voltunk meghívott 
vendégelőadók. Szeptember harmadik hétvégéje sem maradt 
program nélkül, a kunszentmártoni városnapra vittük el Csépa 
hírnevét. Szeptember 27-én kettő programon is részt vettük, a 
csépai régi diákok találkozóján segítettük az Alapítvány Csépa 
Községért civilszervezet munkáját, délután pedig a nagyrévi 
szüreti bálon táncoltunk. Október 3-án, igen kedves 
közönséget kápráztattunk el. A csépai Vackor Művészeti 
Óvoda, immár hagyománnyá váló meghívásának tettünk 
eleget. Ebben az évben is öröm volt látni az izgalomtól csillogó 

gyermekszemeket, a népi ruhába öltözött apóságokat, akik 
együtt táncoltak velünk.  
A vidéki fellépéseinket önkormányzati támogatás segítségével 
fedeztük. Ahová meghívást kaptunk, mindenhová elmentünk. 
Tánccsoportunk tagjait mély kapocsként köti össze a tánc 
szeretete, a hagyományőrzés, a sok-sok közös program. 
Alapító tagjaink hosszú évek óta öregbítik Csépa község 
hírnevét, de elismerés illeti az ifjú utánpótlást is. Büszkék 
lehetünk a rátermett bíró párra, akik már harmadik éve 
szerepelnek velünk. 
Minden évben fellépéseinket a csépai szüreti felvonulással és 
bállal „koronázzuk meg”. Így volt ez ebben az évben is, habár 
a természet kicsit megtréfált bennünket. Zord, mogorva esős 
reggelre ébredtünk, de ez nem szegte táncosaink kedvét, csak 
némi átszervezést igényelt a program. A délelőtti felvonulás az 
eső miatt elmaradt, de ebéd után annál nagyobb lelkesedéssel 
indult útjára a hintós menet. Nagyon jól sikerült az esti 
nyitótánc, Kengyel Lászlónak köszönhetően ízletes volt a 
vacsora, ifj. Kósa Gergő és zenekara pedig a vidám hangulatról 
gondoskodott. Vendégeink visszajelzései igen pozitívak 
voltak. Rendezvényünk sikeres megvalósítása, sok-sok ember 
hetek óta tartó fáradhatatlan munkájának gyümölcse volt. 
Ebben az évben is nagyon sokan támogatták a szüreti bál 
megrendezését anyagi segítséggel, tombola tárgyakkal és saját 
kétkezi munkájukkal. Köszönetemet kívánom kifejezni, 
Zarnócz Lászlóné Ica néninek, Maródiné Erdősi Katalinnak, 
Szvobodáné Papp Beátának, a csépai Önkormányzati Konyha 
minden dolgozójának. Köszönet illeti a megbízható 
segítségeinket, akik a főzés előkészítésében, terítésben, 
teremdíszítésben, emléklapok, egyéb papírmunkák 
elkészítésében szorgoskodtak. Név szerint: id. Pintér 
Lászlóné, Harmatos Józsefné, Bori Jánosné, Túri Istvánné, 
Pölös Eszter, Nánai Ágnes, Beri Róbert, Kissné Talmácsi 
Mária, Gólya András, Dobákné Deák Éva és Kiss Magdolna. 
Rendezvényünk biztonságáról a Csépai Polgárőr Egyesület, 
Pigniczki Árpád, Veres Árpád, Györke Zsuzsanna, Horváth 
Hajnalka, valamint a helyi rendőrség gondoskodott. 
Hagyományainkhoz híven a menetfelvezető most is Törőcsik 
Zoltán volt. Köszönjük lelkiismeretes munkájukat. Külön 
köszönet illeti Sindel Lászlót, Benke Tibort, Imrei Istvánt, 
Kemény Jánost, valamint a nagyrévi Tiszavirág Tánccsoport 
vezetőjét és tagjait, akik évek óta töretlen aktivitással, szívvel-
lélekkel támogatják munkánkat. Végül legfőbb anyagi 
támogatóinkat kívánom kiemelni. A Községi Önkormányzat 
az Alapítvány Csépa Községért civilszervezet pályázati 
támogatása útján jelentős összeggel segítette a rendezvény 
megszervezését. Kezdetek óta rendszeres támogatónk Fialka 
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György Csépa község polgármestere, dr. Nagy Zoltán, a 
Phoenix Mecano Kft. ügyvezető igazgatója, Nagy Ferenc és 
Neje, Egedi László és felesége Szira Irénke. Tisztelettel 
köszönjük a segítségeket. 
Néhány gondolattal szeretnénk beszámolni a jövőbeli 
terveinkről. Egyik fő célunk a tánccsoport életkorának 
kiszélesítése, főként a fiatalabb, – általános iskolás – 
korosztályra gondolva. Így az utánpótlás kérdéséről is 
gondoskodhatunk. Külön leánycsoportot tervezünk létrehozni, 
2015. évtől a tánctanításhoz szakképzett tanárnő segítségét 
igénybe venni. Örömmel számolhatunk be arról, hogy a 
tánctanárnő személye már biztosított, aki felajánlás alapján 
vállalta a tanári tevékenységet. Szeretnénk a ruhatárunkat 
felújítani, a tánc jellegének megfelelő ruhákat varratni. 
Elődeink tevékenységét elismerjük, a jó példákat követjük. 
Elismerésünket fejezzük ki Pölös Eszternek, aki a 2000-es 
években működő csépai Hagyományőrző Klub, alapító tagja 

volt. A hajdani szüreti bálok, felvonulások, közös programok 
képi anyagát, újságcikkeket, okleveleket összegyűjtötte, 
albumba rendezte, és nagy örömünkre a 2014. évi falunapi 
kiállítás keretében megosztotta velünk. Az évek során 
összegyűjtött képi anyagból mi is rendszerezett albumokat 
kívánunk létrehozni, a jelen és utókor számára is megőrizve a 
tánccsoport tevékenységét. Továbbra is szeretnénk jó 
kapcsolatot ápolni a Községi Önkormányzattal, az Alapítvány 
Csépa Községért kuratóriumával, és valamennyi csépai 
intézménnyel. Alapítványi segítséggel tervezünk pályázati 
forrásokat felkutatni. A 2015. évi szüreti felvonulás és bál 
előkészítését már a napokban elkezdtük. Az önkormányzat 
által szervezett rendezvényeken továbbra is szeretnénk részt 
venni. Valamennyi meghívás megtiszteltetés és elismerés 
számunkra.  

Lantos Krisztina, Kiss Edina és Kocsis Brigitta

 
A 2014. évi szüreti felvonulás és bál támogatói. Tisztelettel köszönjük a segítségeket. 

Csépa Község 
Önkormányzata 
Fialka György Csépa község 
polgármestere 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző  
Berényi Veronika, 
kirendeltség-vezető 
Havrilla Sándorné 
alpolgármester 
Alapítvány Csépa Községért 
Nagy Ferenc és Neje 
Dr. Nagy Zoltán Phoenix 
Mecano 
Egedi László és Neje 
Önkormányzati Konyha  
Csépai Polgárőr Egyesület 
Takarékszövetkezet Csépa  
Kunszentmártoni 
Rendőrkapitányság 
Rendőrség Csépa 
Sindel László 

Maródiné Erdősi Katalin 
Kiss Magdolna 
Dobákné Deák Éva 
Mészáros Mária 
Törőcsik Zoltán 
Bujdosó Géza 
Sajó István 
Kómár Károly 
Zarnócz Lászlóné 
Zarnócz Pálné 
Harmatos Józsefné 
id. Pintér Lászlóné 
Bori Jánosné 
Pölös Eszter 
Túri Istvánné 
Pintér László 
Kovácsné Németh Mária  
Kovács Sándor 
Dobákné Nagy Éva 
Kissné Talmácsi Mária 
id. Oberna Istvánné 

Oberna István, Csépa 
Gödöllei Krisztián Kínai Bolt 
Szendrei Lászlóné 
Réti József és Réti Józsefné 
Fejedelmi Pékség 
Jakab András 
Gólya András 
Nagy Ilona 
Budai Antalné  
Csongrádi Ferenc 
Treznyák Mihály 
Túri Ferenc 
Vincze István  
Lovas Sándor 
Cseh László 
Benke Tibor 
Szabó Józsefné 
Nánai Ágnes  
Szvobodáné Papp Beáta 
Palotainé Kovács Erzsébet 
Multyán Attiláné 

Györe Józsefné 
Tóthné Kiss Ilona 
Almási Istvánné 
Beri Róbert 
Kiss István Mihály 
Fialkáné Kurenda Judit 
Kengyel László 
Czuczi Róbert 
Sajó Lajos 
Rácz Ferenc 
Imrei István 
Oberna István 
Kunszentmárton 
Győri Imre 
Szombati Zoltán 
Pigniczki Árpád 
Veres Árpád 
Györke Zsuzsanna 
Horváth Hajnalka 
Nagyrévi Tiszavirág 
Tánccsoport

 
KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK 

Az Országos Könyvtári Napok alkalmából a község 
gyermekeit láttuk vendégül a művelődési ház nagytermében 

október 15-én. Puding és Palacsinta, a két ennivaló bohóc 
műsorával kedveskedtünk nekik. A bohócok játékos formában 
tudatták a gyermekekkel, hogy mire jó a könyvtár, és miért kell 
sokat olvasni. A rendezvényen részt vett a két oktatási 
intézmény (Vackor Művészeti Óvoda és a Petőfi Sándor 
Általános Iskola) minden növendéke. A rendezvényt a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) támogatta. 
Községünk is csatlakozott az Olvas az Ország elnevezésű 
akcióhoz. Október 17-én 10 órától a hatodikosok látogattak át 
a könyvtárba, ahol is részleteket olvastak fel a Királyok 
könyvéből. Két órával később a nyolcadik osztályosok pedig 
Móricz Zsigmond: Árvácska című regényéből szintén 
részleteket olvastak fel. Nem titkolt célunk az olvasásra 
nevelés volt, amelyet egy-egy rendhagyó magyar óra 
keretében oldottunk meg. Köszönöm a magyartanár 
(Kovácsné Németh Mária) együttműködését! 

Zarnócz Pálné 
könyvtáros
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EGYHÁZI HÍREK 
Mi a HŰSÉG titka? 
November hónapban a HŰSÉG ERÉNYÉT ünnepeljük a 
Csépai Plébánia-Körzetben, a két plébánia-templomban: 9-én 
de. 9 órai kezdettel Csépán, 16-án de. 11 órakor Szelevényen.  
Azt bizonyára minden jóérzésű ember érzi, hogy a hűség 
megérdemli az egyházban, társadalomban és a családban is a 
neki megillető helyet, a méltó megünneplést. Ráhangolódás-
ként, - ha pedig az ünnep után olvassuk - egész életünkre 
szóló receptként nyitott, kereső szívvel olvassuk el a Jézus, 
Egyháza, lelki írók válaszát a „Váltsuk életre az evangéliu-
mot” római havi elmélkedésekből.  
Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű (Lk 16, 10). 
Érezted-e valaha szívedben a vágyat, hogy nagy tetteket 
vigyél végbe? - Gondolom, igen. Éreztél-e már vonzódást 
olyan emberek iránt, akik, mint a hősök és a szentek, felül 
tudtak emelkedni az átlagon kimagasló, nemes, bámulatos 
cselekedeteikkel? - Azt hiszem igen! 
Ez a törekvés természetünkből adódik, mert az ember nagyra 
van hivatva. Sajnos azonban legtöbbször képtelen ezt a vá-
gyát megvalósítani, mert az élet különösen nehéz, döntő 
pillanataiban nem találja meg a nagy tettekhez vezető utat. S 
marad közömbös, tömeg-ember, majmolja azt, amit a többiek 
is csinálnak. Úszik az árral. S ha rákérdeznek, akkor „maga-
biztosan” (!?) kivágja magát: „Hát mások is így élnek!” 
Ha nincs ellenedre, ajánlanék valamit. Hallgasd meg Jézust: 
«Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű». Ez a mondás már a 
Krisztus előtti időkben is ismert volt, valószínűleg mint köz-
mondás. Jézus felvette tanításába, de új jelentést adott neki. 
Ezt a mondatot Lukács evangéliumának abban a részében 
találjuk, ahol Jézus a pénzről beszél. Elsősorban tehát gazda-
sági vonatkozása van, de alkalmazható az élet minden helyze-
tére. Jézus itt azt hangsúlyozza, hogy a kis dolgokban való 
hűség a próbája annak, hogy a nagy dolgokban is hűségesek 
tudunk-e maradni. 
Ezenkívül még azt is jelenti, hogy ha Jézus hűséget kíván a 
kis tettekben, semmit sem nevezhetünk kicsinek, amit az élet 
kíván tőlünk. Semmi sem kevés, amit azért teszünk, hogy az 
Ő akaratát teljesítsük. Semmi sem kevés, amit szeretetből 
teszünk. 
«Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű». Mennyi apró cselek-
vésből és foglalatoskodásból állnak napjaid! Ott van az asz-
tal, amelyet le kell szedned, a kérdés, amely válaszra vár. Az 
unalmas, egyhangú munka, amelyet el kell végezned. Az 
autót vezetni, a leckét megtanulni, az ebédet megfőzni, elmo-
sogatni, a tennivalót elintézni, a hangszeren játszani, a ruhá-
dat rendben eltenni, az eldobott papírt felvenni, valakire rá-
mosolyogni, azt a bizonyos cikket megírni, az örömteli ese-
ményben részt venni. 
Hogyan kell elvégezned mindezt? Soha ne kapkodj; ne siesd 
el a dolgod. Mindent tökéletesen végezz el. Egész lényedet 
add bele abba, amit éppen tenned kell. A kis dolgokban való 
hűség egyértelmű az élet jelen pillanatának jó átélésével. 
«Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű». - A nagyban? Igen, 
az élet rendkívüli eseményeiben: mint amilyen egy súlyos 
szerencsétlenség, egy természeti csapás; egy szeretett sze-

mély halála. A siker, ami a fejedbe szállhat; váratlan örökség; 
valami nagy kellemetlenség, amire nem számítottál, vagy 
felelősség, amelyet hirtelen el kell vállalnod... 
És egyes nemzetekben a háború minden előre nem látható 
borzalma. 
Ahogyan azzal a 21 éves libanoni fiúval is történt. Fouad a 
neve. Szerettei körében megtanulta, hogyan kell jól helytállni 
az élet kis dolgaiban, a hétköznapokban. Pl. napi Isten-
kapcsolat, ima, jócselekedetek, hittanos közösség építése, 
rendszeres misére járás (ha tehette köznapon is…) 
De néhány hónapja rendkívüli körülmények közé került. Egy 
római kongresszusról Libanonba visszatérve, a repülőtértől 
Beirutba vezető úton fegyveres férfiak megállították. Ebben a 
mohamedán zónában tudvalévőleg a helyzet nagyon feszült. 
Fouad személyazonossági igazolványában a fegyveresek ezt 
olvassák: «maronita keresztény». Igen, keresztény vagyok 
mondja a fiatalember, hazafelé tartok». «Te pedig velünk 
jössz» - válaszolják, és kihallgatásnak vetik alá. A végén: 
«Tudod mi vár rád?» A fiú megérti, hogy számára mindennek 
vége. Az egyik fegyveres valóban egy híd felé kíséri, ahol 
már több keresztényt megöltek. Menet közben Fouad megkí-
sérli legyőzni benső felindultságát, és felteszi magának a 
kérdést, hogy vajon Isten mit akarhat tőle ebben a pillanat-
ban. Szeresd felebarátodat, ezt itt melletted - jut eszébe. Kísé-
reld meg, hogy valamiképpen éreztesd meg vele szeretetedet. 
«Nehéz mesterség lehet ez,.. ez a háború...» - szólítja meg a 
katonát. Amikor a híd közelébe érnek, a katona hirtelen meg-
áll, ránéz és rákiált: «Forduljunk vissza!» 
A parancsnokságon aztán beszél a többiekkel. Eközben egyi-
kük odalép Fouadhoz: «Szerencséd van, mert éppen ennek a 
társunknak ölték meg néhány napja a fivérét.» Vagyis, ha van 
valaki, aki szívesen lelőtt volna téged, az pontosan ő volt... 
Fouad, aki eddigi életében a mindennapi kis eseményekben 
hű volt Istenhez, hű tudott maradni a rendkívüli körülmények 
között is. 
«Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű». - És Isten megmen-
tette őt. (Róma, 1978.szept.) 
Az élet titka, és a hűség titka is tehát az apró dolgokban való 
folyamatos rendszeresség, kitartás, állhatatosság. Ha nem 
rendszeresen – kihagyás nélkül – vesszük a levegőt, akkor 
fullákolunk, baj van, veszélyben az életünk. Ha kihagy a 
szívműködésünk, ismét vészhelyzet áll fenn. – Ezért legyünk 
hálásak azért, hogy Isten és Krisztus Egyháza állandóan 
meghív bennünket, ifjúságunkat, gyermekeinket a „kicsiben 
hű” dolgok rendszerességére: mint mindennapi imára, min-
den vasárnapi szentmise, rendszeres hitmélyülésre (Biblia-
órák-Katekézisek), minden ember szeretetére, szolgálatára. A 
legnagyobb dolgot tesszük, ha ezekben kis hűségekben állha-
tatosságra, kitartásra, folytonos újrakezdésre törekszünk. 
Ez a forrás élteti a HŰSÉG ünnepi szentmise énekének visz-
szatérő refrénjét: 
„Hűség, drága kincsem, hogyha már semmim nincsen./ Hű-
ség, drága kincsem, én őrizlek a szívemben!” 

József atya

 
TALIZMÁN (Weöres Sándor) 

Elmegyek elmenni  
maradok maradni  
elmegyek maradni  
maradok elmenni. 

Szaladok szaladni 
megállok megállni 
szaladok megállni 
megállok szaladni. 

Fölkelek fölkelni 
leülök leülni 
fölkelek leülni 
leülök fölkelni. 

Születek születni 
meghalok meghalni 
születek meghalni 
meghalok születni.
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ŐSZI OVI HÍREK 

Az ősz nálunk nem az elmúlás kezdetét jelenti, hanem a színes 
programok sokaságát. Szorgalmasan készülődtünk az 
óvodánkban október 3-án megtartott szüreti mulatságra. A 
mára már hagyományos ünnepen eljöttek hozzánk a 
„szüretibálos” táncosok. A fiatalok szép táncában és magyar 
népviseleti ruháiban gyönyörködtünk. A nagycsoportosaink 
kedves kis játékfűzéssel szórakoztatták óvodásainkat és 

vendégeinket. Megható kedves színfoltja volt a napnak a közös 
tánc, mely méltó képen zárta a mulatságot. 
- Tovább folytatódik a Bozsik program keretében az ovi foci, 
ahol a Vackor Művészeti Óvodát 10 kisgyermek képviseli. 
Vezetőjük Bozsik Ibolya óvó néni A Grassroots Őszi 
Fesztiválon az ügyességi és társas sport játékok és a focin jó 
eredménnyel szerepeltek óvodásaink. A csépai Sport 
Egyesülettől kapott mezeket büszkén húzták magukra a kicsik. 
Ezúton is köszönjük Kómár Károly elnök úrnak a támogatást. 
- A Művelődési Házban október 15-én az Őszi Országos 
Könyvtári Hét keretében megrendezett a Puding és palacsinta 
című előadásra kaptunk meghívást Zarnócz Pálné könyvtár 
vezetőtől. Az előadás jó humorú két bohóca szórakoztatott 
bennünket. A program igazán óvodásoknak való volt, de az 
iskolások is nagyon jól szórakoztak. Köszönjük a vidám 
perceket. A nap izgalmát tetézte, hogy csepergő esőben 
indultunk és szakadó esőben sikongatva futottunk a Műv. 
Házig. Visszafelé már átkerült az esernyő az oviból, így 
megtapasztalhattuk, hogyan lehet védekezni az eső ellen.  
- Megkezdte munkáját a szülői munkaközösség is, Véghné 
Percze Judit vezetésével, segítőjük Kiss Magdolna vezető 
helyettes óvónő.  
- Megtörtént a nagycsoportosok részképesség mérése, mely 
nagyon fontos az egyéni fejlesztések végrehajtásához. A 
részképesség zavarok minél előbbi feltárása segíti a szülőket 
és az óvónőket az iskolára felkészítésben.   
- Gyermekink minden napja az ősz jegyében zajlik. Verseket, 
énekeket tanulnak, meséket hallgatnak. Sétáik alkalmával 
megfigyelik a természetet. Megismerkedtek a szürettel, mustot 
sutultak, borospincét látogattak Zsuzsika óvó néniéknél, 
szilvalekvárt főztek Erzsike óvó néniéknél. Amit 
megfigyeltek, megtapasztaltak az őszről, jól hasznosítják majd 
rajzaik, egyéb vizuális munkáik készítésekor, és a hétköznapi 
életük során. 

Havrilla Sándorné 
óvodavezető

 
KONZULTÁCIÓS FÓRUM A KÖZBIZTONSÁGÉRT 

2014. szeptember 18-án 14 órakor a polgármesteri 
hivatalban konzultációs fórumot tartottak a 
közbiztonságról. A rendőrség és a helyi 
önkormányzatok vezetői, valamint a helyi lakosság 
különböző életkorú csoportjaival, munkájukkal, 
hivatásukkal, egyéb közcélú tevékenységükkel 
összefüggésben gyakran találkozó, a helyi 

konfliktusokat, problémákat ismerő, a lakosokat 
képviselni képes, ismereteik alapján megoldási 
javaslatokat is megfogalmazni tudó személyek 
részvételével őszinte, nyílt hangvételű konzultációra 
került sor a közbiztonság helyi kérdéseivel, illetve a 
rendőrség tevékenységének lakosság általi 
megítélésével és elvárásaival összefüggésben.

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Születés: 

Csernus Kira Luca (an: Pintér Ágnes) 
Czifra Amanda Nelli (an: Tóth Nelli Klaudia) 
Czifra Zoltán Lorenzó (an: Tóth Nelli Klaudia) 
Oberna Anna Bíborka (an: Rostás Anna) 

 
Haláleset: 

Barta Sándor 63 év 
Veres Árpád Istvánné (Varga Erzsébet Ilona) 58 év 
Varga Lászlóné (Szira Rozália Mária) 82 év 
Csongrádi Béláné (Dürgő Mária) 55 év 

 Köszönjük mindazoknak, akik 
szavazataikkal támogattak minket, és 
ezáltal lehetővé tették, hogy képviselőként 
dolgozhassunk a Csépa Községi 
Önkormányzatban 2014-2019. évi 
ciklusban. Bizalmukra ígérjük, 
rászolgálunk, és eskünkhöz híven „Csépa 
község javát szolgáljuk” 

Tisztelettel: Képviselő-testület tagjai  
 

 



 

Idősek napja. Cikk a 6. oldalon. 

Öregdiákok találkozója. Cikk a 6. oldalon. „Olvas az ország” – a 6. osztály irodalom órája a könyvtárban 

„Bozsik programon” az óvodások Bozsik Ibolya és Bódi Dorina óvónőkkel Szüreti bál az oviban 

Szüreti felvonulás Szüreti bál megnyitója:Molnár Nikoletta, Lantos Krisztina és Pintér Dóra 


