
 
 

Dombi Ferenc kanonok úr 100 éves 
 

A Dombi Ferenc kanonok úr köszöntésére érkező hívekkel, vendégekkel zsúfolásig 
megtelt az ipolynyéki templom. Az ünnepi szentmisét Dr. Beer Miklós váci püspök 
celebrálta. Cikk az 5-8. oldalon. Fotók: Kovács Sándor 

Hajagos Györgyné köszöntése100. születésnapja alkalmából 
Fialka György polgármester, rokonai és gondozói körében 
Cikk a 11. oldalon. Fotók: Kovács Sándor 

Csépán az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc tiszteletére 
rendezett ünnepi program 2015. március 12-én, csütörtökön 10 órakor a 
Vackor Művészeti Óvodában kezdődik.  
Március 13-án a Petőfi Sándor Általános Iskolában 830-kor a Petőfi– 
emléktáblánál ünnepi megnyitóval, majd koszorúzással folytatódik a 
rendezvénysorozat. Az alsó tagozatosok Szivárvány-vetélkedőn, a felsősök a 
Petőfi-szavalóversenyen, illetve a Ki tud többet? vetélkedőn szerepelnek. 
17 órakor az iskola 7. osztályának előadásában ünnepi műsor a művelődési 
házban; ezt követően fáklyás felvonulás a ’48-as emlékműhöz. 
 

 

A Mosoly klub tagjai kirándulni voltak Budapesten 
a Vajdahunyad várban. Fotó: Szelei Ferencné 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
2015. januári 21-i ülésén a képviselő 
testület megtárgyalta a költségvetési 
rendelet koncepcióját, melyet 
továbbtárgyalásra alkalmasnak 
minősített.  
A településen működő civil szervezetek 
beadták a 2014. évi önkormányzati 
támogatásról szóló elszámolásukat 
valamint a 2015. évi támogatás iránti 
kérelmüket, megjelölve azt a programot, 
amelyhez az önkormányzat támogatását 
kérik. 
Örvendetes, hogy különböző 
érdeklődési körhöz tartozó csoportok 
együtt, kellemesen eltöltik idejüket. 
Ahhoz, hogy az életminőség 
elfogadható legyen Csépán, támogatni 
kell a civil kezdeményezéseket is. A 
képviselő testület üdvözli a civil 
szervezetek alakulását, és működésük 
támogatásában – a költségvetés 
függvényében – továbbra is részt kíván 
venni. 
A civil szervezetek pályázatainak 
benyújtásakor településünk fejlődését, 
szépítését szolgáló célokat neveznek 
meg. Önkormányzatunk megköszöni 
munkájukat és segítségüket. Kifejezte a 
testület, hogy szeretné, ha a jövőben a 
nyílt üléseken részt vennének, 
tájékozódnának az önkormányzat 
munkájáról, feladatairól. A lakosság 
részére a Csépai Napló hasábjaink 
rendszeresen adjanak hírt 
programjaikról, tevékenységükről! 
Ezzel nemcsak történetiségében 
dokumentálják a civil szervezet életét, 
hanem újabb személyeket vonhatnak be 
a klub, vagy alapítvány tagjai közé. 
Az ülésen elfogadásra kerültek a 
2015.évi fénymásolási díjtételek, Csépa 
Községi Önkormányzat épületében 
elhelyezett fénymásoló berendezésekre 
önkormányzati intézményekre: A4-es 
fekete-fehér fénymásolás: 20 Ft/lap, A4-
es színes fénymásolás: 200 Ft/lap, A3-as 
fekete-fehér fénymásolás: 30 Ft/lap, A3-
as színes fénymásolás: 300 Ft/lap 
Elfogadásra került a Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési szabályzata, valamint a belső 
ellenőrzésről szóló beszámoló. 
Az önkormányzat az evangélikus 
egyház csépai templomának felújítási 
munkálatainak támogatásáról döntött. 
Eddig munkánk során egyetlen 
történelmi egyháztól sem tagadtuk meg 
a támogatást, amely anyagi 
lehetőségeinkhez képest felvállalható. 
Szent Márton zarándokút kiépítésének 
gondolata született meg. Az egyeztetés 
folyamatos, az útvonal 
Kunszentmárton-Tiszapüspöki között 

húzódik, érintve a Tiszazugi 
településeket is. 
Mint állomáshely, és mint szálláshely is 
szóba jöhetünk. Testületünk támogatja a 
gondolatot, amit Dr. Barna Gábor 
kezdeményezett. A további tervekről és 
lehetőségekről tudósítjuk Önöket. 
Az önkormányzat mind a két bizottsága 
ülést tartott januárban és februárban is. 
Elfogadták munkatervüket, 
véleményezték a testületi ülés anyagait. 
A Környezetvédelmi és 
Közrendvédelmi Bizottság 
településőrök foglalkoztatását 
kezdeményezte és munkaköri leírására 
javaslatot tett. 
A bizottság megkezdte a településen 
lévő a romos házakkal kapcsolatos 
felmérést. A tapasztalat az, hogy az 
épületekről a faanyagot lebontják és 
otthagyják az épületet, vagy 
jelzálogként használják csak fel. A 
földhivatalnál nyilvántartott 
tulajdonosok azt sem tudják, hol van az 
ingatlan. Az első félévben 5 ház 
tulajdonosa kerül felkutatásra, és 
felszólításra. Az építésügyi eljárás 
lefolytatására pedig az ügyet átadjuk a 
törökszentmiklósi építésügyi 
hatóságnak, aki a nyilvántartott 
tulajdonost bírságolja. 
A bizottság feladatának tekinti a 
parlagfűvel, gyommal fertőzött területek 
felszámolását. 
Megszületett újabb két park 
kialakításának gondolata (un: „nagy-
gödör”, és a „régi malom helye”). Az 
egyébként is sok térrel, parkkal 
rendelkező településünk ezzel tovább 
szépülne, a kialakítás módjáról azonban 
további egyeztetés szükséges. 
Az ivóvíz minőség javító program 
keretén belül tapasztalhatják, hogy a 
munkálatok a csépai vízmű-telepen és a 
település néhány utcájában zajlanak. A 
megszokott életét néhány lakosnak, ha 
átmenetileg is nehezítik. Köszönjük 
türelmüket! Az ivóvízminőség javító 
program felügyeletével megbízott 
tanácsnokunk van: Varjasi Ferenc 
Képviselő Úr készséggel áll 
rendelkezésükre és tájékoztatja Önöket 
a várható munkálatokról, kinek, mikor 
kell gépkocsijával más tároló helyre 
állni, hogy közlekedésükbe ne legyenek 
akadályoztatva. 
 
2015. február 18-án ülésezett a pénzügyi 
bizottság, véleményezte a testület elé 
kerülő előterjesztéseket, és javaslatokat 
tett. 
Ezen a napon volt a testület nyílt és zárt 
ülése, melyen elfogadásra került a: 

2015. évi költségvetési rendelet:  
367 167 Ft költségvetési bevétellel 
367 167 Ft költségvetési kiadással. 
Elfogadásra került a civil szervezetek 
támogatása is. 
A Képviselő-testület szintén elfogadta 
a szociális rászorultságtól függő 
pénzben és természetben nyújtott 
támogatásokról, valamint a személyes 
gondoskodásról szóló rendeletet. 
A járási hivatalok állapítanak meg 
jövedelemkompenzáló támogatásokat 
2015. március 1-től, például az aktív 
korúak ellátása, az időskorúak járadéka, 
az ápolási díj, közgyógyellátások, az 
egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság. A helyi önkormányzatok 
csak kiadáskompenzáló támogatásokat 
állapíthatnak meg. A helyi 
önkormányzatoktól két támogatási 
forma emelkedett járási szintre az aktív 
korúak munkanélküli ellátásaként. Az 
egyik a munkaképes aktív korúak 
foglalkoztatást helyettesítő támogatása 
(FHT) a másik a nem munkaképesek 
egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatása. (az első 
a régi nevén a rendszeres szociális 
segély, még a másik egy teljesen új 
támogatási forma). A tartósan vagy 
időszakosan létfenntartási gonddal 
küzdő személyek részére pedig 
rendkívüli települési támogatást nyújt az 
önkormányzat. 
Rendkívüli települési támogatás 
nyújtható különösen: betegség, kórházi 
kezelés esetén, hozzátartozó 
eltemettetéséhez, gyermek étkezési 
térítési díjához, nevelésbe vett gyermek 
családjával való kapcsolattartásához, 
lakásfenntartás költségeihez, elemi kár 
esetén. 
A rendkívüli települési támogatás 
megállapítására akkor kerülhet sor, ha a 
kérelmező családjában az egy főre eső 
jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegnek 150%-
át, egyedül élő esetén annak 200%-át 
nem haladja meg. 
Új támogatási forma a 
környezetvédelmi támogatás  
Az önkormányzat 150.000 Ft értékben 
átvállalhatja azon háztartások 
szennyvízhálózatra való csatlakozását, 
amelyeknek a kirótt talajterhelési díj 
megfizetése létfenntartását 
veszélyezteti. 
Környezetvédelmi támogatás arra az 
állandó lakóhely szerinti ingatlanra 
igényelhető, ahol a kérelmező 
életvitelszerűen él. 
A kérelmeket a képviselő-testület évente 
2 alkalommal bírálja el, a 
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környezetterhelési díj összegének, és a 
háztartás jövedelmének figyelembe 
vételével, a beadási határidőt követő 
testületi ülésén. 
A kérelmek beadási határideje május 31. 
és október 31. 
A környezetvédelmi támogatás évente 
legfeljebb 20 fő részére állapítható meg. 
Ezen támogatási forma azon személyek 
körében igényelhető, akik a 
talajterhelési díjról szóló 
19/2013.(IX.26.) önkormányzati 
rendelet alapján 2014. évre vonatkozóan 
talajterhelési díj fizetési kötelezettségük 
jelentkezett, és ezen fizetési 
kötelezettség teljesítése családjuk 
számára aránytalanul nagy terhet 
jelentene. Az elkövetkezendő hetekben 
ezen személyek részére kiküldésre kerül 
a bevallás és egy tájékoztató, majd ezt 
követően megállapításra kerül a 
talajterhelési díj fizetési 
kötelezettségük. A támogatott 
személyek száma korlátozott, ezért 
kérjük az érintettek mielőbb jelezzék 
támogatási igényüket - mely egyben a 
rákötési szándékot is jelenti - az 
önkormányzat szociális ügyintézője 
(Kovács Sándor) felé 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 
rendelet 
2015. február 1-től a kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés alapján a 
temetőüzemeltetési feladatokat a Végső 
Nyugalom Kft. 5475 Csépa, Kossuth 
utca 88. képviselő: Diószeginé Buczkó 
Ildikó látja el. 

A temető nyitva tartása: nyári 
időszámítás esetén: 6-21 óráig; téli 
időszámítás esetén: 7-17 óráig; október 
31-én, november 1-én és 2-án: 6-22 
óráig. 
A köztemető területén temetkezési 
szolgáltatást az végezhet – az 
üzemeltetővel történő kapcsolatfelvételt 
követően - aki megfelel a temetkezési 
szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi 
feltételeknek. 
Az üzemeltető a temetkezési 
szolgáltatók között hátrányos 
megkülönböztetést nem alkalmazhat. 
Temető infrastrukturális 
létesítményeinek használati díja 
megállapításra került, mely a 
ravatalozónál kifüggesztésre kerül. 
(a rendeletek teljes terjedelmében 
megtekinthetőek az önkormányzat 
hirdetőtábláján, ill. a könyvtárban, vagy 
a www.csepa.hu honlapon) 
A csépai honlap: www.csepa.hu, 
kiépülő, bővülő szakaszában tart. A 
honlap szerkesztésében Bíró József 
vállalt szerepet, kialakult az új arculat, 
megfrissültek az oldalak. 
A Képviselő testület tájékoztatót 
hallgatott meg a Csépai Napló 
szerepéről a község életében, a 
lakossági visszajelzések 
tapasztalatairól, javaslat a csépai 
honlap működtetésére 
Az önkormányzat és a lakosság 
kapcsolatában új információs utak 
kialakítására került sor az elektronikus 
rendszer fejlődésével. A község híreit 
régen a „falu dobosa” hirdette ki, ma 

minden házhoz ingyen juttatjuk el a 
Csépai Napló számait. 
A szerkesztő bizottság munkájának 
köszönhetően az évek során 
megszerették a helyi lakosok, keresik, 
ha véletlen nem kapnak, vagy nem 
találják a postaládában. Az 
elszármazottak is szívesen olvassák.  
A községben élőkről szólnak az írások, 
eljut minden családhoz, betölti 
funkcióját, hiszen formálja, alakítja a 
közéletet. Ugyanakkor egy tükör, 
amiben megnézhetjük magunkat. 
Kovácsné Németh Mária hű krónikása 
Csépa életének, Zarnócz Pálnéval, a 
művelődési ház vezetőjével együtt 
felelősségteljesen nagy precízséggel 
végzik e feladatot. Az új ciklusban 
Kovácsné Németh Mária a képviselő 
testületben kommunikációs feladatok 
ellátásáért felelős tanácsnok címet 
kapott. 
A napló fényképeinek többségét Kovács 
Sándor készíti, neki köszönhetőek a 
település fényképes dokumentumai, a 
falinaptáraink. 
Az önkormányzat megállapította, hogy a 
propagandának a jövőben nagy szerepet 
kell adni, azért, hogy a lakosokban 
tudatosuljon, hogy sok, a csépai 
lakosságot közvetlenül érintő 
intézkedést, hírt első kézből a helyi 
sajtóból, és internetes oldalról tudhat 
meg. A testület elismeri, és megköszöni 
a munkát, melyet a Csépai Napló 
szerkesztősége végez. 
Berényi Veronika kirendeltségvezető

 
A PÁLINKAFŐZÉS TITKA: CSAK JÓ CEFRÉBŐL LEHET JÓ PÁLINKÁT KÉSZÍTENI 

Az elkövetkező néhány hónapban szeretném bevezetni önöket 
a cefrekészítés és a pálinkafőzés rejtelmeibe. A cikksorozatnak 
az a célja, hogy akár bérfőzdében főzetnek, vagy otthon főznek 
pálinkát, minél kevesebben csalódjanak az elkészült párlat 
minőségében és mennyiségében. 
Ha pálinkáról beszélünk, akkor legyünk rá büszkék, mert a 
miénk, csak a miénk, magyaroké. Magyarország földrajzi 
adottsága, napsütéses órák száma, évi középhőmérséklete, a 
talaj szerkezete, klímája olyan, hogy jó aromájú, zamatos 
gyümölcsöt lehet termeszteni. A 2014-es év második fele 
ezeket az időjárási kívánalmakat messze alul múlta, ami a 
párlatokon is meglátszott. A rekord mennyiségű eső és kevés 
napsütés eredménye, hogy a gyümölcsök aromája kevésbé 
intenzív volt, kevés volt a gyümölcscukor és hamar romlásnak 
indultak a gyümölcsök. 
Mielőtt rátérnénk a szükséges tennivalókra, ismerkedjünk meg 
a lepárlás történetével. 
Honfoglalás előtti időből, leletek bizonyítják, hogy 
faszerkezetes szeszlepárló berendezéseket már az akkori 
Közép-Ázsia területein is használhattak őseink. A leírások 
szerint Magyarországon a pálinkafőzés a XV. századra 
vezethető vissza. A lepárlás földesúri előjog volt. A XVI. 
században már gyógyszerként is használták, majd a század 
végén összeírták a szesz- és gyümölcspálinka-főző üstöket. 

Ekkor még a szesz és gyümölcspálinka-főzés nem különült el. 
Gabonából, hibás seprős borból, gyümölcsből főzték a szeszt 
kisüsti rendszerben. A XVIII. században Magyarországon már 
a mai értelemben vett pálinkát főztek. A pálinkaadót 1850. 
szeptember 29-én vezették be. 
A szeszfőzdéket két csoportra osztották: termelési adó alá eső 
főzdék és fogyasztási adó alá eső főzdék. 1851-ben több mint 
100 ezer főzdét tartottak számon az akkori Magyarország 
területén. 1913-ban padig 860 szeszgyár működött.  
Az 1930-as évekig szinte csak belföldi fogyasztásra termeltek, 
export alig fordult elő. A magyar ember szerette a „harsogó” 
illatú, ízű nedűt, míg külföldön inkább a lágyabb, selymesebb 
párlatokat fogyasztották. A walesi herceg hívta fel a figyelmet 
először a magyar sárgabarack pálinka jellegzetes ízére, illatára. 
Azt találta mondani: „Szódával jobb, mint a whisky, teába 
jobb, mint a rum”. Akkor világcikként emlegették a magyar 
pálinkát. 
A második világháborút követően több alkalommal 
szabályozták rendeletekben, ki és miként főzhet pálinkát, az 
adott gazdasági helyzethez igazítva. Egykor a részes főzést 
engedték, máskor meg feles formában lehetett bérfőzdékben 
főzetni. (folytatjuk) 

Mérő Krisztina
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NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE A CSÉPAI PLÉBÁNIA KÖRZETBEN 
Virágvasárnap 

Csépa de. 9 óra, Szelevény de. 11 óra, 
Tiszasas 17 óra, Tiszaug (szombat) 17 
óra. Barkaszentelési mise rövid 
Körmenettel és Passióval. 

Szent három nap 
Csépán nagycsütörtökön este 6 órakor. 
Utolsó vacsora emlékére szentmise 
lábmosás szertartásával és két szín alatti 
áldozással. Utána virrasztó 
szentségimádás. 
Nagypénteken de. 9 órakor Keresztút-
járás (alatta gyónási lehetőséggel). Du. 3 
órakor Jézus szenvedésének és 
halálának ünneplése. Csonka mise: 
Igeliturgia a Passióval és 
szentbeszéddel; Hódolat a Kereszt előtt; 
Szentáldozás. 
Húsvét éjjeli virrasztás és a feltámadási 
allelujás mise: „A húsvéti vigília egész 
ünnepe éjjel történjék, ne kezdődjék a 
sötétség beállta előtt és ne végződjék a 
vasárnapi pirkadat után. Ezt az előírást 
szigorúan be kell tartani” (Magyar 
Katolikus Püspöki Kar Direktóriuma) 

Nagyszombaton este fél 9-től 
gyülekezés és kommentálás a 
templomkertben a nagy tűz körül. 
(Búcsújáró helyen használható 
összecsukható széket ajánlatos hozni, 
akiknek nehéz az állás!) Tehát 20:30-kor 
megkezdődik a legszentebb éjszaka 
lényegének és szertartásának 
kommentálása (a tűz körüli tér 
hangosításával), ráhangolódás a komoly 
áldozatok árán átélt, az Úrért 
átvirrasztott éjszaka megünneplésére. 
Szeretnénk évről évre egyre jobban 
megtanulni és begyakorolni ennek a 
legszentebb éjszakának a 
megünneplését úgy, ahogy azt az első 
századok keresztényei tették, ill. 
ahogyan a II. Vatikáni Zsinat elrendelte, 
s az Istentiszteleti Kongregáció 
körlevele – a Paschalis Sollemnitatis – 
pedig sürgeti és számon kéri. (Ha esik az 
eső, akkor gyülekezés a sötét 
templomban.) 
Nagyszombat este 9-kor: az éjszakai 
virrasztás szertartásának megkezdése! 

1. Fényünnepség: tűzszentelés; Húsvéti 
Gyertya megáldása; éjszakai gyertyás 
körmenet; a megáldott láng, fény 
bevitele ünnepélyesen a sötét 
templomba; Húsvéti Örömének 
(gyertyát és papír zsebkendőt a gyertyák 
aljára ne felejtsünk el magunkkal hozni). 
2. Igeliturgia 
3. Keresztség szertartása, keresztségi 
fogadalom megújítása 
4. Feltámadási -Allelujás- mise két szín 
alatti áldozással 

Húsvétvasárnap 
Csépán de. 9-kor, Szeleványen de. 11-
kor Ünnepi szentmise Utána ünnepélyes 
nappali diadalmas körmenet (II.) 

Húsvéthétfő: 
9 óra: Ünnepi szentmise Tiszasas 
(Parancsolt ünnep!) 
11 óra Ünnepi szentmise Tiszaug 
(Parancsolt ünnep!) 
18 óra Esti szentmise Csépán (Tanácsolt 
ünnep!)

 
HÁZASSÁG NÉLKÜL EGYÜTT ÉLNI? 

Először tisztázzuk, mi az, hogy szeretem 
a másikat. Mert sok mindent szeretünk: a 
túrós csuszát, a kiscicát, a fagylaltot, a 
tánczenét... Hogyan szeretjük őket? 
Mindegyiket a neki való módon: a 
csuszát nyeljük, a cicát simogatjuk, a 
fagylaltot nyaljuk, a zenét hallgatjuk. S 
mi történik, ha mindezt összekeverem? 
Ha a macskát nyalom, a fagylaltot 
simogatom, a táskarádiót pedig 
lenyelem, akkor bizony baj van. 

De lépjünk tovább. Hogyan lehet az 
embert szeretni? Nyilván attól függ, 
hogy mi vagy ki az ember. Ha az ember 
macska, csak nagyobbacska, akkor 
nyugodtan simogathatom, sőt nyalhatom-
falhatom. Ha az ember csak élvezeti cikk, 
akkor használni kell. Ám ezzel körülbelül 
ott vagyunk az auschwitzi pályaudvar 
SS-tisztjeinek szintjén, akik a bejövő 
szállítmányt aszerint mustrálgatták, 
mennyi szappant lehet kifőzni az emberek 
csontjából, mennyi matracot lehet 
megtömni a hajukból, 
De ha egy menyasszony azt veszi észre, 
hogy a vőlegénye SS-tisztként méri 
végiig, mit lehet vele kezdeni - mert egy 
„dögös” példány, ahogyan mondani 
szokták -, ha észnél van, hatalmas 
pofont ad a vőlegényének. Kikéri 
magának, hogy őt használandó tárgynak 
nézze, mert ő ember! 
S akkor elérkeztünk ahhoz a kérdéshez: 
mi az, hogy ember? Nem egyenlő egy 
négyzetméter hámszövettel, bizonyos 
mennyiségű foszforral, mangánnal, 
nitrogénnel, ezzel-azzal. Nevünk van 
méltóságunk, személyiségünk, sorsunk, 
lelkünk. A kannibálpiacon lehet, hogy 
kilóra mérik, de nem az embert, hanem 
csak a testét. 
Amikor Isten azt parancsolja, ne 
paráználkodjunk, akkor nem arról van 

szó, hogy irigyli tőlünk az Örömöt, 
hanem azt kéri, ne a felét szeressük a 
másiknak, ne takaréklángon, hanem 
teljesen, százszázalékosan szeressünk. 
Ne csak társunk testét, hanem őt magát, 
az egész személyiségét. S abban a 
pillanatban nem úgy hangzik a szerelem 
szótára, hogy „jól kifogtam”, meg „ez jó 
parti lesz”, hanem megpróbáljuk a szót 
lefordítani emberire. Nyilván másként 
kell az embert szeretni, mint a fagylaltot 
vagy egy állatot. Például úgy, hogy nem 
kevesebbel ajándékozom, mint az 
életemmel. Erre az ajándékozásra 
azonban föl kell készülni. Mert ha üres 
vagyok, s üres a másik is, ezzel két nulla 
áll össze, s az egészen mást szokott 
jelenteni, mint szerelmet. 
Az ajándékozásra fordított felkészülési 
időt nevezzük mi szüzességnek, 
házasságkötésig megőrzött 
tisztaságnak. Célja az, hogy annyi érték 
halmozódjon föl bennem, hogy abból 
jusson egy életen át a másiknak. Előre 
látható, ez alig sikerül, de a keresztények 
nem is bíznak pusztán önmagukban, 
hanem mintegy harmadikként, 
vándorlásuk társaként befogadják 
kapcsolatukba a Végtelen Szeretetet, 
Istent.  

Balás Béla püspök

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Születés 

Danyi Annamária an: Varga Renáta 
Gödöllei Csenge an: Lantos Alíz 
Katalin 
Szijártó Melani an: Váradi Terézia 

Haláleset 

Berkes Józsefné (Babócsi Rozália)  
Eszes Lászlóné (Király Mária) 
Kissné Gyapjas Mária  
Sánta István  
Szanda Istvánné (Tompa Rozália) 
Szanda Lajosné (Rejtényi Edit Ida) 
Szelei Imréné (Bencsik Ilona) 
Tóth István József 
Zarnócz István 
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ISKOLAI HÍREK 
Az iskolák életében a január a számvetések, a félévi 
értékelések időszaka. Az elmúlt félév jelentős része a 
megnyert pályázatok megvalósításával telt. Februári hónapban 
ér véget a „Kézenfogva a jövőnkért” elnevezésű testvériskolai 
projekt. Ennek keretében 30 felső tagozatos tanulónk vett részt 
egy éven keresztül humán, reál és művészeti fejlesztésben. 
Nyáron ingyenesen táboroztak Parádon, illetve számos 
kulturális rendezvényt látogattak meg a Cifra palotában, 
budapesti és kecskeméti színházakban. Ellátogattak 
egymáshoz a testvériskolás gyermekek, ahol közös 
rendezvényeken barátkoztak, ismerkedtek. 
TIOP pályázat keretéből, az EDUCATIO irányításával 6 
tanári, 16 gyermek notebookkal és 10 tablettel gazdagodott 
intézményünk számítógép parkja. Ezeket az eszközöket a 
tanulók és a gyermekek egyaránt birtokukba vették, 
remélhetőleg javítva ezzel az elsajátítás hatékonyságát. 
Két mentori pályázat keretében egyéni megsegítése zajlik a 
gyermekeknek. Az ÚTRAVALÓ, illetve az „Út a 
szakmaválasztáshoz” elnevezésű mentori segítség számos 
felső tagozatos gyermek tanulmányait segíti. 
Az elmúlt félévet számos diákunk igen komolyan vette. Ők a 
félévi eredményeik alapján megérdemelték, hogy nevük 
kikerüljön az iskola büszkeségeinek falára. Mindenkinek 
gratulálunk, és kívánjuk, hogy az elkövetkező félév is hasonló 
sikereket hozzon Nekik is és még számos tanítványunknak! 1. 
osztály: Duszka Csenge, Palotai Kitti, Hegedűs Alex. 2. 
osztály: Urbán Réka, Kolompár Klaudia. 3. osztály: Demeter 
Dorina, Szíjártó Virág, Gyertyános Hanna, Kanalas Roland, 
Szvoboda Petra, Szvoboda Csanád, Sárközi Adél. 4. osztály: 
Túri Márk, Gyurik Krisztina, Őze Anasztázia, Halmai Gréta. 
5. osztály: Palotai Tamás, Szíjártó Hajnalka, Mészáros 
Borbála, Bertók Ida. 7. osztály: Szvoboda Máté. 8. osztály: 
Oberna Zsolt. 

Év elején a tantestület két versenyt hirdetett meg. Az osztályok 
közötti magatartás verseny év végén kerül díjazásra, félévkor 
csupán a részeredmények kihirdetésére került sor, melyek a 
következők: alsó tagozat I. hely 3. osztály, felső tagozat I. hely 
8. osztály. Szintén év elején induló egyéni verseny, melyet a 
tantestület kezdeményezett a „Füzetszépségverseny”. Ennek 
díjazottjai félévkor: 1. osztály: Almási Amanda, 2. osztály: 
Kolompár Klaudia, 3. osztály: Sárközi Adél, 4. osztály: Böjti 
Bendegúz, 5. osztály: Bertók Ida, 6. osztály: Oberna Dominik, 
7. osztály: Marsinszky Beáta, 8. osztály: Multyán Ágnes. 
Szintén gratulálunk mindenkinek, további eredményes munkát 
kívánunk. 
Az előző lapszám óta két jelentős esemény történt az iskolai 
életben. A farsangi rendezvényünket február 7-én tartottuk a 
Művelődési Házban. A Szülői munkaközösség oroszlánrészt 
vállalt a rendezvény lebonyolításában. Sajnos tanulóink elég 
kis része tartja izgalmasnak, hogy maszkaként szerepeljen a 
mulatságon. A minden évben megrendezésre kerülő TÁTIKA 
verseny a következő helyezéssel végződött: 1. hely: Kolompár 
Jázmin, Kanalas Bianka, Mészáros Borbála; 2. hely: Szendrei 
Lili, Bertók Ida, Balogh Bence; 3. hely: Urbán Réka, 
Kolompár Klaudia, Urbán Veronika, Szalai Henrietta, Kanalas 
Margaréta 
Köszönjük mindenkinek az aktív részvételt, és a támogatást. 
Február első napjaiban nyílt tanítási nap keretében tekinthettek 
be iskolánk életébe a kíváncsi szülők. Két teljes nap minden 
foglalkozás nyitott volt számukra, ahol a mindennapi életben 
figyelhették meg gyermekeiket. 
Az előttünk álló félév nem kevés kihívást tartogat számunkra. 
Kívánok mindenkinek erőt és kitartást év végéig. 

Mészáros Mária 
igazgató

 
SAKK HÍREK 

Tiszazugi fiatalok és felnőttek egyéni sakkbajnoksága 
Első helyezést értek el: Túri Márk, Cseh László, Sárközi Adél, 
Sárközi Soma, Gyóllai Nikolett, Multyán Bernadett, Molnár 
Nikolett, Sajó Gergő, Lantos József, Berényi Róbert. 
Második helyezettek: Őze Anasztázia, Szepesi Sándor, 
Szvoboda Csanád, Oberna Dominik, Lantos László, Makula 
György. 

Harmadikok lettek: Szanda Tibor, Szíjjártó Virág, Pillár 
Balázs. 
A hagyományosan jó hangulatú versenyen nagy küzdelem 
folyt a pontokért. Csak Sajó Gergő nyerte meg minden partiját. 
Több esetben a rájátszáson dőlt el az első hely. 

Csetényi Mihály 
ny. tanár 

 

ÓVODAI HÍREK 
„Közhírré tétetik, a farsangi ünnep most 
elkezdődik./ Ide jöjjön apraja, nagyja, 
aki a maskarákat látni akarja!/ Aki itt 
van, haza ne menjen, aki nincs itt, az is 
megjelenjen!/ Szita, szita, péntek, vége 
van a télnek, kikeletet köszönteni jönnek 
is a népek.” /népköltés/ 

A gyermekek nagy örömére elérkezett a 
farsangi mulatság, a télbúcsúztatás 
ideje. Mint, minden ünnepet, ezt is 
hosszas előkészület előzött meg. Január 
közepétől már készültek a szebbnél-
szebb farsangi szemüvegek, díszes 
fejdíszek, színpompás bohócok. Az 
óvoda eközben vidám köntösbe öltözött. 

Lampionok, bohócok, léggömbök, 
szerpentin szalagok igazi karneváli 
hangulatot varázsoltak. A szülői szervet 
részéről is folytak az előkészületek. Az 
édesanyák segítettek a meghívók 
kézbesítésében, a zsákbamacska-, és 
tombolatárgyak gyűjtésében. A 
mulatság napja február 6-ára esett. 

Csépán az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi program 2015. március 12-én, 
csütörtökön 10 órakor a Vackor Művészeti Óvodában kezdődik.  
Március 13-án a Petőfi Sándor Általános Iskolában 830-kor a Petőfi– emléktáblánál ünnepi megnyitóval, majd koszorúzással 
folytatódik a rendezvénysorozat. Az alsó tagozatosok Szivárvány-vetélkedőn, a felsősök a Petőfi-szavalóversenyen, illetve a 
Ki tud többet? vetélkedőn szerepelnek. 17 órakor az iskola 7. osztályának előadásában ünnepi műsor a művelődési házban; 
ezt követően fáklyás felvonulás a ’48-as emlékműhöz. 
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Délelőtt a tornaterem adott otthont, az 
immáron hagyományossá váló a 
táncházi programnak. Az óvoda 
gyermekközössége együtt ünnepelt, 
vidám népzenére táncolva. Eközben az 
Önkormányzati Konyha dolgozói már 
megsütötték a finom szalagos fánkot, és 
elkészítették a kettő darab tombolába 
szánt tortát is. Délután jelmezes 
felvonulással és farsangi mulatsággal 
folytatódott a program. Minden csoport 
humoros, vidám versekkel, 
mondókákkal, dalokkal szórakoztatta a 
közönséget. Óvodánkból 51 kisgyermek 
jelent meg szebbnél-szebb, 
ötletesebbnél-ötletesebb jelmezben. 
Minden óvodás gyermek csokoládét 
kapott ajándékba. Rendezvényünkön a 
hivatalosa meghívott vendégek 20%-a 
vett részt. Nagyon jól sikerült programot 
tudhatunk magunk mögött, kisóvodások 
és iskolások, fiatalok és idősebbek 
egyaránt jól szórakoztak. Az előző 
évekhez hasonlóan most is igen sokan 
támogatták rendezvényünket. Az óvoda 
18000,- Ft készpénzt kapott ajándékba, 
a „Ki mit szán?” belépőből 16500,- Ft 
gyűlt össze, tombolára 70400,- Ft-ot 
fordítottak a vendégek, papíráru, 
büfétermék és édesség vásárlására 
40560,- Ft-ot költöttek a kedves 
megjelentek. A rendezvény bevétele 
145460,- Ft lett, melyet ebben az évben 
is a gyermekekre fordítunk. Minden 
támogatónknak, szülőnek, kiemelten a 
szülői szervezeti tagoknak, az óvodás 
gyermekek nevében ezúton is 
szeretnénk köszönetünket kifejezni.  

Támogatók névsora a meghívott 
vendégeink és csépai lakosok közül: 
Cseh Józsefné nyugdíjas dajka, Dancsó 
Antalné nyugdíjas dajka, Dobai Attila 
Hunyadi ABC vezetője, Gödöllei 
Krisztián Kínai ruha, cipő, diszkont 
vezetője, Horpácsi László, Kecskés 
Istvánné Kunszentmárton és Vidéke 
Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője, 
Kovácsné Németh Mária önkormányzati 
képviselő, Kómár Károly Csépai 
Sportegyesület elnöke, Zarnócz 
Lászlóné Önkormányzati Konyha 
nyugdíjas főszakácsa, Maródiné Erdősi 
Katalin Önkormányzati Konyha 
vezetője és dolgozói, Palotainé Molnár 
Emma Kunszentmárton és Vidéke 
Takarékszövetkezet Csépai 
Kirendeltségének pénztárosa, Papp 
Erzsébet Mosoly Klub énekkarának 
vezetője, Pintér Csaba Gábor 
önkormányzati képviselő, Szelei 
Ferencné Vackor Művészeti Óvoda 
nyugdíjas tagintézmény-vezetője, 
Szendrei Lászlóné Élelmiszerbolt 
vezetője, Szín Istvánné Faház Mini 
ABC vezetője, Turóné Guba Anna 
Körzeti Általános Iskola és Óvoda 
nyugalmazott igazgatója, Túri Ferencné 
Kunszentmárton és Vidéke 
Takarékszövetkezet Csépai 
Kirendeltségének vezetője, Türke Csaba 
Fanni Mini Áruház vezetője.  
Támogatók névsora az óvodás 
gyermekek szülei közül a Napsugár 
csoportból: Bar Edit, Bugyiné Vincze 
Katalin, Csernus Károlyné, Deim 
Melinda, Györéné Rostás Erika, 
Kolompár Gusztáv, Kőrösi Sándor, 

Németh Viktor, Rostás Károly Tamás, 
Tóth Nóra; a Méhecske csoportból: 
Barhács Lászlóné, Berényi Veronika, 
Borsos Károlyné, Führer Erika, Oberna 
Zsoltné, Pigniczki Árpád, Szendrei 
Mariann, Tóth Nóra, Váradi Edit, Végh 
Istvánné, Zarnóczné Balla Ildikó; a 
Pillangó csoportból: Cseh Rolandné, 
Fialka Györgyné, Gólya András, Gyurik 
Ferenc, Siposné Lantos T. Éva, 
Szvobodáné Szőke Éva, Zarnóczné 
Balla Ildikó. 
Támogatók, segítők névsora az óvodai 
dolgozók közül: Bozsik Ibolya 
óvodapedagógus, Bódi Alexandra 
Dorina óvodapedagógus, Dobákné Deák 
Éva pedagógiai asszisztens, Galvácsi 
Józsefné dajka, Havrilla Sándorné 
óvodavezető, Hérán Imréné dajka, Kiss 
Magdolna óvodapedagógus, Réti 
Sándorné óvodapedagógus, Szendrei 
Mariann óvodapedagógus, Tóth Edit 
konyhai dolgozó. 
Végül egy örömteli eseményről 
szeretnénk még számot adni. Kettő 
óvodás gyermekünk országos 
rajzpályázaton kiemelkedő eredményt 
ért el. A Hagyományok Háza által 
meghirdetett „Készülj velünk az 
ünnepre!” című rajzpályázaton Vékony 
Zsombor Dániel Napsugár csoportos 
óvodás országos első helyezést ért el, 
Deim Blanka Szabina szintén Napsugár 
csoportos óvodás pedig második 
helyezésben részesült. A gyermekek a 
napokban vették át megérdemelt 
jutalmukat. 

Kiss Magdolna óvodapedagógus

 
ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

A 2014-es évben az Alapítvány a Csépai Óvodásokért a 
mozgásos játékok fejlesztésére fordított nagyobb hangsúlyt. 
Tavasszal öt futókerékpárt, év végén pedig tornaszereket és 
egy fészekhintát vásároltunk: összesen 108.238 Ft összegben. 
Vizuális eszközökre és fejlesztő játékokra 233.615 Ft-ot 
költöttünk. 
Örömünkre szolgált, hogy dr. Kanyó Mária 500.000 Ft-ot 
adományozott Alapítványunk részére; ezúton is külön 
köszönetet szeretnénk mondani neki. 
Az 1% adó felajánlásokból 22.704 Ft bevételünk lett. 
SzJA tartalékolt összegét hozzáadva lehetőségünk nyílik a 
tervezett roppanó gyűrűs mászóháló megvásárlására, ami 
újabb mozgás lehetőséget biztosít a gyermekek számára. 

Köszönjük minden csépai Lakosnak és külön azoknak az 
óvodás gyermekek szüleinek, akik támogatták az 
Alapítványunkat adójuk 1%-val.  
Kérjük, hogy aki teheti továbbra is segítse civil szervezetünket 
és rajta keresztül az óvodásokat. 
Támogatásukat megtehetik az alábbi címre és számlaszámra: 
Alapítvány a Csépai Óvodásokért 
5475 Csépa Béke u. 133/E. 
számla számunk:69800023-15200725 

Tisztelettel: 
Bozsik Ibolya 

a kuratórium elnöke

 
EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE MŰKÖDTETÉSÉNEK SZERVEZÉSE 

A Vackor Művészeti Óvoda az önkormányzat jóváhagyásával szeretné felmérni az egységes óvoda, 
bölcsőde működésének szükségességét. Az óvoda vezetője kéri azokat a szülőket, akik munkába 
szeretnének állni, amikor a gyermekük betöltötte a két évet, hogy jelentkezzenek nála. Az igényektől 
függően a közeljövőben bővíteni szeretnénk az óvodai szolgáltatást. Érdeklődni Havrilla Sándorné 
óvodavezetőnél lehet munkaidőben. 
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IDŐSEK OTTHONA 

Az Idősek Otthonában február 12-én délután tartottuk a farsangot. Lakóink izgatottan várták a 3. osztályos tanulók kedves dalait, 
mondókáit, hangulatos táncát, amit Pintér Lászlóné tanított be. 
A Csépai konyha finom fánkot és süteményt küldött gondozottainknak. A délután hátralévő részében muzsikájával mulattatta a 
résztvevőket Lukács András, aki évek óta visszatérő zenészünk. 
Fergeteges jókedv kerekedett, énekeltünk, táncoltunk jóízűen fogyasztottuk a finomságokat. 

Mentálhigiénés csoport:  
Hajdú Gyuláné és Kocsis Brigitta

 

HAJAGOS GYÖRGYNÉ KÖSZÖNTÉSE 100. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL 
2014. február 2-án ünnepelte születésnapját Erzsike néni, 
rokonai és gondozói jelenlétében. 
A meghitt hangulati ünnepségen Fialka György polgármester 
virágcsokrot, az Őszikék ESZI dolgozói pedig tortát 
ajándékoztak idős alapellátottunknak, házi gondozottunknak. 

Erzsike néni jó egészségnek örvend, szerinte a hosszú életének 
a titka a mozgás, a jó kedv, az emberek szeretete. 
Kívánjuk, hogy még sokáig élvezze az Őt körülvevők 
megbecsülését és szeretetét! 

Dobainé Nagy Éva intézményvezető 
 

PETŐFIRŐL A SZABADSÁGHARC KÖLTŐJÉRŐL MÁRCIUS IDUSÁN 
 
„Külföldön Petőfi a legismertebb magyar költő 
mindmáig. Ő az istenek magyar kedvence. 
Mindent megkapott, hogy nagy költő lehessen: 
tehetséget, történelmet, sorsot. Huszonhat évet 
élt, s világirodalmi rangú s méretű életmű 
maradt utána, mely korfordulót jelentett 
nemzete irodalmában” (Németh G. Béla: A 
magyar irodalom története) 
„Nincs még egy költő a világirodalomban, 
akinél az élet és költészet oly tökéletes egységet 
alkotott volna, mint Petőfinél” (Fekete Sándor: 
Így élt a szabadságharc költője) 
Aki magyarul azt mondja: költő - 
mindenekelőtt Petőfire gondol. Attól kezdve, 
hogy belépett az irodalomba, szüntelenül jelen 
van. Példakép és mérce. Lehetett és lehet 
szolgaian utánozni, lehetett és lehet kerülni 
mindent, ami az ő modorára emlékeztet, de nem 
lehet megkerülni: aki magyarul verset ír, az 
valahogy viszonylik Petőfihez. A róla írt 
kritikák, cikkek, tanulmányok, könyvek 
könyvtárat tesznek ki, és minden korban új 

szempontokból új mondanivalókat tesznek 
hozzá a hagyományhoz. Verseinek egy része 
nemcsak közismert, de olyan népdallá vált, 
amelyről sokan azt sem tudják, hogy Petőfi írta, 
holott mindig is ismerték. Nem lehet úgy 
magyarul élni, hogy az ember ne tudja kívülről 
a Petőfi-versek számos sorát. S mindehhez ő a 
legvilághíresebb magyar költő: ha valamelyest 
művelt külföldinek azt mondják: magyar 
irodalom – akkor mindenekelőtt Petőfi jut az 
eszébe. 
Adatait szinte fölösleges leírni: oly ismertek, 
mint versei. Ki ne tudná, hogy az 1822-ről 
1823-ra virradó szilveszter éjszakáján 
született? Ki ne tudná, hogy Petrovics 
Sándornak hívták? Hogy mindössze huszonhat 
évet élt? Hogy 1848 forradalma 
elválaszthatatlan a nevétől? És hogy 1849-ben, 
a Segesvár melletti csatában esett el? Ki ne 
tudná, hogy kora legkövetkezetesebb hazai 
forradalmára volt, aki túlnézett a polgári 
forradalmak céljain? És ki ne tudná, hogy amit 

irodalmi népiességnek nevezünk, az minálunk a 
legkövetkezetesebben az ő költészetében 
valósult meg? 
Költészete mögött szakadatlanul ott kell érezni 
életét, ezt a tüneményes életet, amely a XIX. 
század európai történelmének nagy alakjai közt 
jelöli ki alakját és egyéniségét. Ezt a nagyszerű, 
gyorsan elviharzó életet azonban a tetteken és 
az eszméért vállalt hősi halálon túl nemcsak 
díszíti, hanem hitelesíti költészete, mint ahogy 
költészetének eszméit és hőfokát hitelesíti élete 
és hősi halála. 
Irodalmi helyzete középponti költészetünk 
folyamatában. Ami előtte volt, előkészíti őt. 
Szervesen és tudatosan folytatja mindazt, ami 
az évszázadok alatt akár politikailag, akár 
stilisztikailag a nép felé fordul, és a népet 
fejezte ki… 
Forrás: http://turul.info/napok/petofi 
 
(Az első oldalon található Petőfi képet 
Egerváry Potemkin Ágost festette.)

Búcsúzunk volt munkatársunktól, aki életét a „köz” szolgálatában töltötte. Jakab Andrásné Szénászki Julianna 1955-1993. 
években dolgozott a Községi Tanácsnál, majd a Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál. Elismert pénzügyi 
szakember volt, és a családok ünnepein, mint anyakönyvvezető vett részt. Munkatársai úgy ismerték, mint emberséges, derűs 
személyiséget. Tiszteltük, és szerettük. 
Szép, tartalmas életútjának végén, életének 73. évében elhunyt Vitéz Szvoboda Tibor ezredes, az 56-os Nemzetközi 
Lovagrend tagja, Területi Szárnyparancsnok, MCSBE Őrsparancsnok, aki 1991-1994-ig Csépán polgármesterként 
tevékenykedett. Színes egyénisége volt településünknek, részt vett a mozgalmi életben, civil szervezetek tevékenységében. 
Emlékét megőrizzük! 

Csépa Községi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Dolgozói 
 



A FARSANG KORTALAN 
 

A Méhecske csoport A Napsugár csoport Fotók: Hérán Imréné 

A Pillangó csoport Fotó: Kiss Magdolna  Farsang az Őszikék Otthonban 
Fotó: Pintér Lászlóné

A rajzpályázat nyertes képei: 


