
 
POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 

Tisztelt Csépaiak! Kedves Barátaim! 
Minden évben év vége felé általában az 
ember leltárt készít. Megtettem ezt én is 
polgármesterként a közmeghallgatáson, 
most viszont másként szeretnék Önökhöz 
szólni. Településünk újra ünneplőbe 
öltözik, felállítjuk a község karácsonyfáját, 
közös ünnepre készülünk. Karácsony 
közeledtével jobban vágyunk a csendre és a 
nyugalomra, megbékélünk 
embertársainkkal, önmagunkkal. 
Ne gondoljunk a hétköznapok zajaira, 
csendesedjünk el legalább erre a kis 
időszakra és gondoljunk mindazokra, akik 
legközelebb állnak hozzánk: családunkra, szeretteinkre. A 
karácsony nem csak ünnep, hanem érzés is. Az ünnepen az 
ember hajlandó félretenni az ellentéteket, és ha csak rövid 
időre is, de békét köt embertársaival. Az ünnep szépségét nem 

az ajándékok nagyságával kell mérnünk, hanem 
olyan ajándékkal, amiből mindenki részesülhet, 
amit mindenki adhat, ez pedig a szeretet. 
Azt kívánom mindannyiuknak, hogy a szeretet 
és a vele együtt járó békesség tegye széppé az 
ünnepüket! Kívánom – akár egyedül, akár a 
szeretteik körében ünnepelnek –, segítse Önöket 
igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki 
megújuláshoz, feltöltődéshez, hogy az 
újesztendőt tiszta szívvel és újult erővel 
kezdhessük el! Engedjék meg, hogy ezen 
gondolatokkal kívánjak minden csépai lakosnak 
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag, boldog új esztendőt! 

Fogadják szeretettel önkormányzatunk karácsonyi ajándékát! 
Csépa Község Önkormányzata nevében: Fialka György 

polgármester

 
35 ÉV A KÖZSZOLGÁLATBAN 

Az idei évben ünnepelte Cseh László Istvánné vezető 
főtanácsos a közszolgálatban eltöltött 35 éves jogviszonyát. A 
hivatali munkában vannak fontos és vannak sürgős dolgok. A 
Csépai Kirendeltséget is ez jellemzi hiszen, egy-egy embernek 
másfél embernyi munkát kell 
elvégezni nap, mint nap határidőre. 
Egy közösség mindennapjait 
igyekszünk szolgálni: ügyes-bajos 
dolgait intézzük, fejlődését 
előmozdítjuk, érdekeit védjük. Cseh 
László Istvánné közel négy évtizedes 
munkáját is ez jellemzi. A rá bízott 
munkát mindig villámgyorsan, és 
precízen készíti el. Különösen nagy 
figyelemmel és izgalommal 

készülődik a házasságkötésekre, családi események 
megünneplésére. A törvényeket jól ismeri, feladatkörét érintő 
jogszabályi változások naprakészen figyelemmel kíséri, 
felettesei munkáját szakmai ismeretének, tapasztalatának 

köszönhetően kellően 
előkészíti. A hozzá 
fordulóhoz megértő, 
kedves és segítőkész. 

Kívánunk 
kolléganőnknek jó 
egészséget, további 
munkájához pedig 
örömet és kitartást! 

Berényi Veronika 
kirendeltség-vezető

 
 
 
 

Cseh László Isvánné és munkatársai  Fotó: Kovács Sándor 

Csépa község Lakóinak, valamint a Csépai 
Napló minden olvasójának kellemes 
karácsonyi ünnepeket, boldog új évet, 
jó egészséget, békét és boldogságot kívánnak: 
a CSÉPAI NAPLÓ SZERKESZTŐI 
 

ÜNNEPI MISEREND CSÉPÁN 
2014. december 24. (szerda) 1600 a templomban: A családok 
és kisgyermekek karácsonyt megnyitó ünnepsége 
2014. december 25. (csütörtök) 0000 Éjféli szentmise, 
900 Ünnepi szentmise (Parancsolt ünnep!) 
2014. december 26 (péntek) 900 Szentmise (Tanácsolt ünnep!) 
2014. december 28. (vasárnap) 900 Szent család vasárnapja 
2014. december 31. (szerda) 1800 Év végi hálaadó szentmise 
2015. január 1 (csütörtök) 900 Mária Istenanyasága Szentmise 
(Parancsolt ünnep!) 

Áprily Lajos - Karácsony-est 
Angyal zenéje, gyertyafény –  
kincses kezem hogy lett 
szegény?  
Nem adhattam ma semmi mást,  
csak jó, meleg simogatást.  
Mi győzött érdességemen?  
Mitől csókolhat úgy kezem?  
Simogatást mitől tanult?  
Erembe Krisztus vére hullt?  
Szemembe Krisztus-könny 
szökött? –  
kinyúló kézzel kérdezem.  
Áldott vagy a kezek között,  
karácsonyi koldus-kezem.  
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 
december 10-én közmeghallgatást és azt követően nyílt 
önkormányzati ülést tartott. 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő testülete megalkotta 
a 16/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendeletet az 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.19.) 
önkormányzati rendelete módosításáról. A III. negyedévi 
előirányzat módosítást az év közben bekövetkező 
költségvetést érintő önkormányzati rendeletek, határozatok, 
egyéb gazdasági események tették szükségessé. A Képviselő-
testület elfogadta az I-III negyedévi költségvetési beszámolót.  
Megválasztásra került a Pénzügyi Bizottság 3 taggal elnök: 
Kovácsné Németh Mária, tag: Szabó Károlyné, kültag: Oberna 
Istvánné valamint a Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság 
3 taggal, elnök: Pintér Csaba Gábor, tag: Pigniczki Árpád, 
kültag: Törőcsik Zoltán. 
A Képviselő-testület tanácsnokokat választott, akikre a 2015. 
évben nagy feladat hárul. Kommunikációs feladatok 
ellátásáért felelős tanácsnok Kovácsné Németh Mária és 
Ivóvíz minőség javító program felügyeletéért felelős 
tanácsnok Varjasi Ferenc lett.  
Szükségessé vált az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény 
alapító okiratának módosítása, mert az idősek otthona 
feladatköre kibővült a családsegítéssel. Szükségessé vált az 
Őszikék Egyesített Szociális Intézmény szervezeti és 
működési szabályzatának, házirendjének és szakmai 
programjának felülvizsgálata. Az intézményvezető által 
elkészített módosításokat a Képviselő-testület elfogadta. 
Elfogadásra került a Képviselő-testület I. félévi munkaterve a 
következők szerint: 

2015. január 21. (szerda) 15 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2./ Csépa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési 
rendelet-tervezete 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
- tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
- előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó 
3./ Pályázati kiírás a sportegyesület és civil szervezetek 2015. 
évi önkormányzati támogatására, valamint a 2014. évi 
támogatás felhasználásáról beszámoló. 
Előterjesztő: pénzügyi biz elnöke 
Véleményezi: pénzügyi bizottság 

2015. február 18. (szerda) 15 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2./ Csépa községi önkormányzat 2015. évi költségvetési 
rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
- a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 

- előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó 
3./ Települési támogatásra vonatkozó rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
4./ Tájékoztató a Csépai Napló szerepéről a község életében, a 
lakossági visszajelzések tapasztalatairól, javaslat a csépai 
honlap működtetésére 
Előterjesztő: kommunikációs feladatok ellátásáért felelős 
tanácsnok 

2015. március 18. (szerda) 15 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2./ Falunap 2015. évi programterve 
Előterjesztő: Havrilla Sándorné alpolgármester 
3./ Tájékoztató a Mozgássérültek Helyi Egyesületének 
életéről, munkájáról 
Előterjesztő: Németh Ferenc egyesületi elnök 

2015. április 22. (szerda) 15 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2./ Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-
tervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetés 
végrehajtásáról 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
- a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
- előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó 
3./ Beszámoló a 2014. évi adótervek teljesítéséről, tájékoztató 
a behajthatatlan követelésekről 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
Előkészítésért felelős: pénzügyi bizottság 
4./ Önkormányzati kitüntetések adományozására javaslat 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 

2015. május 20. (szerda) 15 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2./ Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, 
helyzetéről 
Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
előkészítésért felelős: gyermekjóléti szolgálat vezetője 
3./ Előterjesztés a 2015. év I. negyedévi előirányzat 
módosítására 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
4./ Tájékoztató az ivóvíz-minőség javító program 
településünket érintő adatairól 
Előterjesztő: ivóvíz minőség javító program felügyeletéért 
felelős tanácsnok 

2015. június 17. (szerda) 15 óra 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2./ Javaslat a képviselő-testület II. félévi munkatervére 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 

 
KÖZMEGHALLGATÁS 

Egedi István rendőr alezredes 
kapitányságvezető úr tartotta meg 
tájékoztatóját, és mutatta be a község és 
a térség helyzetét.  
Egedi István r. alezredes, a 
kunszentmártoni Rendőrkapitányság 
vezetője a közmeghallgatáson elmondta, 
hogy a Rendőrkapitány évente beszámol 
az adott település közbiztonsági 
helyzetéről. 2014. Évben az összes 
bűncselekmény szám több mint 28 %-

kal csökkent, a vagyon elleni 
bűncselekmények közül a lopások 
száma is 1/3-al csökkent az elmúlt évhez 
képest.  
Örvendetes, hogy a közterületi jelenléte 
a közrendvédelmi állománynak az idén 
20 %-kal nőtt. Ez a szolgálatszervezés 
eredménye, plusz munkával sikerült 
elérni, sajnos nem a rendőrség létszáma 
nőtt.  

Említést tett a droghelyzetről, melyben a 
megelőzésnek tulajdonít rendkívül nagy 
szerepet. Településünkön is indult 
eljárás kábítószerrel való visszaélés 
gyanúja miatt. A szülők felelőssége nem 
megkérdőjelezhető, de széles körű 
társadalmi együttműködésre van 
szükség. A JNK-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság, a 
kunszentmártoni Rendőrkapitánysággal 
kiemelt TÁMOP projekt keretén belül 
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megelőzési előadásokat, 
rendezvényeket szervez, konzultációs 
fórumot tart. Ugyancsak pályázati 
támogatással sor került a megyében 
egyszerű közbiztonsági berendezések 
beszerzésére. Az ajtónyitás érzékelő, 
fényvető a szubjektív biztonságérzet 
javítására szolgál. Csépán várhatóan 40 
helyre tud juttatni ezekből a 
berendezésekből, azok között osztják 
szét, akik a sértett védelmi programban 
vannak benne, korábban bűncselekmény 
áldozatává váltak. 
Fontosnak tartja Kapitány Úr a lakosság 
biztonságérzetének megteremtését. 
Ebben a rendőrségnek is sok feladata 
van, de örömmel üdvözölte az 
önkormányzat Környezetvédelmi – és 
Közrendvédelmi Bizottság 
megalakulását, és együttműködési 
szándékáról biztosította.  
Csépán a közterületi kamerarendszer 
kiépítésére pályázatot nyújtottunk be két 
alkalommal 2014. évben sajnos egyik 
pályázatunk sem nyert, jövő évben 
ismételten benyújtja az Önkormányzat. 
Fialka György polgármester 
beszámolójában tájékoztatta a 
lakosságot a költségvetés jelenlegi 
állásáról, az utak, intézmények felújítási 
üteméről. 
Bejelentette, hogy jelenleg 24 millió 
forint van az önkormányzat számláján, 
ebből 4,6 millió kötelezettségünk van, 

amely a szociális tűzifa érkezésének 
eredményeképpen kikerül a 
költségvetésből. A szállítási 
megállapodások szerint az idén el tudjuk 
kezdeni a fának a kiosztását. Karácsonyi 
csomagra hétszáz-ezer forintot kívánunk 
fordítani. Visszaigénylés kapcsán 
megközelítőleg 10 millió forint fog 
érkezni az önkormányzathoz. 
Adóhátralékunk tárgyévre vonatkozóan 
1.360.000 Ft, ennek a behajtása a 
feladatunk. Élünk azzal a lehetőséggel, 
akik nem fizetnek, munkabér levonással 
érvényesítjük követelésünket. Az 
iparűzési adó befizetés 81 %-on áll, 
amely 1,5 millió forintot jelent. A 
gépjárműadó éves tervezett összegéből 
660.000 Ft folyt be, melyből 264.000 Ft 
illeti az önkormányzatot. 3,5 millió 
kintlévősége van az önkormányzatnak, 
ami hiányzik a költségvetési bevételi 
oldalról. Útfelújítás: a belterületi utakra 
évek óta nincs pályázati lehetőség, 
azonban halaszthatatlan a Petőfi út 
kátyúinak megszüntetése, a Szent Jakab 
apostol utcát a Kossuth úttal összekötő 
zug felújítása, amit 1-2 éven belül meg 
kell oldani. 
2015-ben újratérképezzük a csapadékvíz 
elvezető árkokat, a „nagy-gödör” részre 
különös tekintettel.  
Futó pályázat van az óvoda tető 
felújítására, ami előzetes információink 
szerint nagy valószínűséggel nyert. 

A művelődési ház fűtésének 
rekonstrukciójára Leader pályázat 
várható a jövő év első felében. Az orvosi 
rendelő tetőcserepei szétporladnak, a 
betegek nyakába folyik az esővíz, meg 
kell oldanunk saját erőből, mert erre 
pályázatot nem fogadnak be.  
A parlament jövő évre jelezte a földadó 
kivetésének lehetőségét, testületünk 
2015-ben nem kíván élni ezzel a 
lehetőséggel.  
A Polgármesteri Hivatal gépjárművet 
vásárol, ami az év végére megvalósul.  
Gazdálkodás tekintetében különbséget 
teszünk az államilag normatívával 
finanszírozott intézmények 
gazdálkodása és a normatívával nem 
támogatott intézmények támogatása 
között. A Gazdasági Ellátó Szerveztünk 
által az intézmények részére végzett 
munkát ezért a jövőben kiszámlázzuk. 
Így minden intézményünk a valóságos 
költségszinttel tud gazdálkodni.  
A Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal Csépai 
Kirendeltségének nevében minden 
kedves Lakosunknak Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és 
eredményekben gazdag Boldog Új Évet 
kívánok! 

Berényi Veronika 
kirendeltség-vezető

 

Tisztelt Lakosaink! Kérjük Önöket, legyenek tekintettel alábbi javaslatainkra! 
- Javasoljuk, hogy a felvett nagyobb összegű készpénzt ne 
otthon tárolják, hanem valamely pénzintézetben helyezzék el! 
- Amennyiben szükségét érzik (pl. idős kor, az összeg 
nagysága) az átvétel időpontjában és a pénz biztonságba 
helyezésénél legyen jelen olyan személy, akiben megbíznak! 
- Ne vegyék elő megtakarított pénzüket idegenek jelenlétében, 
mert kifigyelhetik és eltulajdoníthatják önöktől! 
- Lehetőleg ne tartsák egy helyen megtakarított pénzüket, 
hanem kisebb összegeket helyezzenek el a lakásukban több 
helyen! 
- Ne engedjenek be idegent a házukba! 

- Ha valaki hivatalos személynek adja ki magát, mindig 
győződjenek meg róla, hogy valóban az-e akinek mondja 
magát! Kérjék el az igazolványát! 
- Fordítsanak figyelmet a lakókörnyezetükben megjelenő 
idegenekre! 
- Ha megtörténik a baj, ne változtassák meg a helyszínt, hanem 
azonnal értesítsék a rendőrséget a 112-es hívószámon! 
- Nagy segítség a rendőrség számára, ha minél jobb 
személyleírást tudnak adni az elkövetőkről, valamint 
közlekedési eszközükről (gépkocsi rendszáma, típusa, színe) 
és távozásuk irányáról. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-Főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Születés 

Czinka Natasa Zselyke 
an.: Rostás Adrienn 
 
Bakró Ketrin Hanna 
an. Horváth Rita 

 
Halálozás 

Kocsi Andrásné 
(szül. Fehér Rozália) 
élt 86 évet 
 

 
 

2014. december 24. (szerda): 
2030: Szelevényi templomban: A családok és 
kisgyermekek karácsonyt megnyitó 
ünnepsége 
2100: Szelevény: Karácsony éjjeli szentmise 

2014. december 25. (csütörtök): 
1100: Szelevény: Ünnepi szentmise 
(Parancsolt ünnep!) 

2014. december 26 (péntek): 
1100: Tiszaugi kápolnában: Ünnepi szentmise 
(Parancsolt ünnep!) 
1500: Tiszasasi kápolnában: Ünnepi 
szentmise (Parancsolt ünnep!) 
 

  
 

2014. december 28. (vasárnap) 
Szent család vasárnapja 
(Szentmisék a szokásos vasárnapi 
időpontokban!) 

2014. december 31. (szerda): 
1400: Tiszaugi kápolnában: Mária 
Istenanyasága (Parancsolt ünnep!) Szentmise 
1600: Szelevény: Év végi hálaadó szentmise 

2015. január 1 (csütörtök): 
1100: Szelevény Mária Istenanyasága 
(Parancsolt ünnep!) Szentmise 
1500: Tiszasasi kápolnában: Mária 
Istenanyasága (Parancsolt ünnep!) Szentmise 

KARÁCSONYI IDŐ MISERENDJE A CSÉPAI PLÉBÁNIA KÖRZETBEN 



ÓVODAI HÍREK 
Óvodánkban évek óta az őszi programok zárásaként rendezzük 
meg az egészségnevelési napokat. Vidáman telik minden 
évben ez a hét. Az idei rajzpályázaton „tréfás tököket” várt a 
zsűri, az óvodások és az első osztályosok részvételével. Az 
idén is sok szép rajz született, amit a nyugdíjas kollégáinkból 
álló zsűri értékelt. November 11-én a vendégeket a, szülőket 
és a gyerekeket illatos gyógyteákkal vártuk. Így vette kezdetét 
a nyíltnap, ahová nagy örömünkre szép számmal jöttek el a 
szülők. Mindhárom csoportban sütőtökből barkácsoltak a 
gyerekek. Szüleik az óvó nénik és a dajkák segítségével 
mókás, ötletes, érdekes figurák születtek. Napokig 
gyönyörködtünk az ovigalériába került kiállításon. 
A hét csúcspontja november12-én a Pillangó nagycsoportosok 
és az első osztályosok egészségnevelési vetélkedője volt a 
tornateremben. A középső- és kiscsoportosok biztatták 
tapsukkal a versenyzőket.” Nagy küzdelem” után döntetlenre 
végződött a versengés. Ügyesen szerepelt mindkét csapat. Itt 
került sor a rajzpályázat eredményhirdetésére is. Ezután 
esztétikusan feltálalt finom, egészséges gyümölccsel, 
zöldséggel vendégeltünk meg minden kisgyermeket. 
November 13-án a „Sportnapon” közös futás, sorverseny, 
kismotor- és kerékpár ügyességi verseny erősítette a 
gyermekek állóképességét a focipályán. 
November. 14-én délelőtt a hét zárásaként az óvó nénik vidám 
mesével kedveskedtek a kicsiknek. 

Decembert már átjárja az ünnepi készülődés. December 4-én a 
Művelődési Ház meghívására a Fortélyos mester a Mikulásnál 
című mesejátékot tekintettük meg az általános iskolásokkal 
együtt. Jól éreztük magunkat és még jobban vártuk az „igazi” 
Mikulást. Izgatottan füleltük a száncsengő hangját másnap 
délelőtt, amikor ismét ellátogatott óvodánkba a Mikulás, sok 
szép ajándékot és édességet hozva a gyerekeknek. 
Az advent, az egyik legjelentősebb ünnepi időszakunk az év 
során. Elmélyülünk, átgondoljuk mindennapjainkat. Egy 
kicsivel többet foglalkozunk a szeretettel, a családdal, az 
otthon melegével. Fontosabbá válnak azok a dolgok, amelyek 
mellett a szürke hétköznapokon átsiklunk rohanó életmódunk 
miatt, de bizony minden nap gondolnunk kellene rá. Ezeket az 
értékeket már kisgyermekkorban kell elplántálnunk 
gyermekeinkbe. Így felnőttként a hit, a remény, a szeretet, a 
tolerancia, mások megsegítése, az önzetlenség, a jóindulat, az 
odafordulás alapvető igényük és jellemük része lehet. A 
gyermekeken keresztül a szülők életmódjára, lelkére, is 
hatással szeretnénk lenni. Reméljük, beszédtéma lehet a 
családban is az óvodában tanult vers, ének, a titkos készülődés, 
a közös gyertyagyújtás, a Jézuska eljövetelére várakozás.  
Kívánok sok szeretettel Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket 
Munkatársaim és magam nevében: 

Havrilla Sándorné 
óvodavezető

 

Az iskolai szünet idején a Vackor Művészeti Óvoda ügyeleti nyitva tartással várja azokat az óvodás gyermekeket, akik a 
téli szünetben is ellátást igényelnek! 
  Ügyeleti nyitva tartásunk: 2014. december 22. hétfő, 23. kedd, 29. hétfő, 30. kedd, 31. szerda. 
  Ezeken a napokon 7-13 óráig, teljes ellátással tart nyitva óvodánk. 

Mikulás műsor a művelődési házban Adventi készülődés a Pillangó csoportban 


