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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
A testület az elmúlt időszakban az 
alábbi rendeleteket fogadta el: 
11/2015. (V.21.) rendelet az önkor-
mányzat 2014. évi zárszámadásáról 
A képviselő-testület az önkormányzat 
2014. évi zárszámadását: 490.392 E Ft 
bevétellel, 437.364 E Ft kiadással, 
53.028 E Ft maradvánnyal állapítja meg. 
Csépa Községi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének első negyedévi elő-
irányzat módosítása 
Csépa Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az 1/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletével, 367.167 E 
Ft bevételi és kiadási főösszeggel 
fogadta el az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetését. A rendelet jelenlegi 
módosításával az Önkormányzat 
költségvetésének főösszege 1.007 E Ft-
tal nő, így a költségvetési főösszege 
368.174 E Ft-ban kerül megállapításra. 
A gyermekjóléti- és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról 
Csépa Községi Önkormányzat Képvi-
selő testülete a gyermekjóléti- és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót elfogadta. Elismeri és meg-
köszöni az e területen tevékenykedők 
munkáját. 
A hivatalosan 1638 fő lélekszámú 
községben a lakosság megoszlása: 0-18 
éves 338 fő (22%), 19-60 éves 864 fő 
(52 %), 61-100 éves 436 fő (26 %). A 
munkanélküliség aránya ebben az évben 
sem csökkent, a lakosság száma évről-
évre csökken. 
A hátrányos helyzetű település 
mindennapi élete, a lakosság 
összetétele, a vagyoni helyzet 
folyamatos romlása, a családi élet 
erkölcseinek romlása, családok 
széthullása, a bűnöző családi háttér, az 
emberi értékek alulminősítése, az 
egyedülálló szülők harca az életben 
maradásért, a különféle 
életközösségekben jelentkező indulatok, 
évről-évre mind befolyásolják a 
gyermekek értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődését, formálódását; valamint a 
társadalomba való beilleszkedését. A 
gazdasági válság mélyülésének 
köszönhetően komoly veszélyt jelent a 
családok hónapról hónapra való 
megélhetése. 
Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, 
természetbeni ellátások: Rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény; 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 
Speciális ellátások: Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíj-támogatás, 
Arany János tehetséggondozó program 
Étkezési támogatásban részesülők 
száma: 

Óvodai korosztály: 
Az óvodába beírt 68 fő gyermek közül 
68 fő étkezik, tehát 100 %. Ingyen 
ebédel 60 fő, 50%-os kedvezményben 
részesül 3 fő, 100%-os térítési díjat fizet 
5 fő.  
Általános iskolai korosztály: 
160 fő tanuló közül 2014. évben 129 fő 
ebédel, ez az összes tanulói létszám 
80 %-a. A 124 főből 5 tanuló fizet 50 %-
os étkezési térítési díjat – 4 % -, 7 tanuló 
fizet 100 %-os étkezési térítési díjat – 
5 % -, és 109 tanuló ingyen ebédel – 
91%. 
Településünkön működő gyermekjóléti 
szolgálat hatalmas segítséget jelent a 
helyi gyermekek veszélyeztetettségének 
megelőzésében, megszüntetésében. 
Az óvodába járó 68 fő gyermek közül: 
48 fő hátrányos helyzetű, ebből 39 fő 
halmozottan hátrányos helyzetű; Az 
iskolába járó 160 fő tanuló közül: 126 fő 
hátrányos helyzetű, ebből, 54 fő 
halmozottan hátrányos helyzetű 
Tájékoztató az ivóvíz-minőség javító 
program településünket érintő adatairól 
A távvezeték készültségi foka, ami két 
részből áll, nyers víz és ivó víz távveze-
ték. 
A nyers víz távvezeték közel 100%.-os 
készültségi fokú, az ivó víz távvezeték is 
közel 100%-os készültségű, ami a tele-
pülésünket érinti. 
A hálózat rekonstrukciójának 20%-os 
készültségű, mert itt több műtárgyat kell 
építeni tisztító aknákkal együtt. 
Az AQVA PROFIT Zrt. akinek a fel-
adata a vízmű telep és a kutak elkészí-
tése. A gépészeti munkákat még nem ké-
szítette el, az épület befejezésén /bepu-
colás, tetőszerkezet/dolgoznak. A tartá-
lyok elhelyezésre kerültek. A kutak kö-
zül a Boris-Tisza parton fúrt kút teljes 
mértékben elkészült. 
A vízmű telepen a munkálatok folynak, 
sajnos nem a tervezett ütemben. 
Az utak helyre állításáról azt a tájékoz-
tatást kaptam, hogy a vízvezeték csövek 
nyomáspróbája után azonnal kezdik a 
munkát. Ami érinti az Arany J. utcát, a 
Kossuth u. egy szakaszát, és a Bajcsy 
Zsilinszky u. teljes hosszát. 
Új kút fúrására kerül sor. Két víztározót 
kell építeni, fele föld alatt lesz, ennek a 
munkálatai nem készültek el. 40 % a 
munka jelenlegi állása. 
Az utak helyreállítása akkor lesz, ami-
kor a nyomáspróba megtörtént.  
Mozgáskorlátozottak Helyi Szerve-
zete beszámolója 
Németh Ferenc a mozgáskorlátozottak 
helyi szervezetének vezetője beszámolt 
a tevékenységükről. Elmondta, hogy A 

csépai csoport létszáma egy pár évvel 
ezelőtt 110 ember volt, ebből 34 család-
nak segítettünk lakástámogatásnál. Ebbe 
tartozik „fürdőszoba felújítása” pl. zu-
hanyzó, kapaszkodó WC magasító stb. 
Kerekes székeseknél, akadály mentesí-
tési támogatásban részesültek. 
Az önkormányzat által nyújtott támoga-
tást kirándulásokra használják fel. A kis 
nyugdíjjal rendelkező tagok örömmel 
fogadják ezt a lehetőséget.  
Jó egészséget kívánunk a csoport Veze-
tőjének és Tagjainak, köszönjük tevé-
kenységüket, közösségformáló szerepük 
településünk életében meghatározó. 
Őszikék Egyesített Szociális Intézmény 
szervezeti és működési szabályzatának, 
házirendjének és szakmai programjának 
módosítását elfogadta a testület. A sze-
mélyi térítési díj befizetése a jövőben 
banki átutalással is megoldható. 
Az önkormányzat pályázatot nyújt be 
az önkormányzati konyha berendezésé-
nek korszerűsítésére. A Petőfi utca fel-
újítását szintén pályázati úton kívánjuk 
megoldani. 
Csépa Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Balatonszárszói üdülő 
felújítására fordít 417. 000 Ft szabad fel-
használású pénzmaradványt. 
Csépa Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a nyári gyermekétkeztetés 
nyersanyagértékét 277,- Ft-ban állapítja 
meg. A nyári gyermekétkezésben 
résztvevők száma 136 fő. 
A Környezetvédelmi és Közrendvé-
delmi Bizottság a romos házak felszá-
molására az intézkedési tervét elfo-
gadja. A bizottság évente 5 elhagyott in-
gatlan rendbetételét tűzte ki célul. A fel-
adatuk nagyon nehéz, mert ezek az in-
gatlanok általában jelzáloggal terheltek. 
Újabb pályázati kiírás történt a fogor-
vosi és a háziorvosi álláshelyre vonat-
kozóan. Egészségügyi alapellátás ön-
kormányzati feladat. A háziorvosi ellá-
tás településünkön helyettesítéssel meg-
oldott. A fogorvosi alap- és sürgősségi 
ellátás nem megoldott. 
A Képviselő-testület elfogadta a II. fél-
évi munkatervét, amely csak a kötele-
zően tárgyalandó, illetve visszatérő té-
mákat tartalmazza, valójában azonban 
sokkal több napirend kerül megtárgya-
lásra. A II féléves munkaterv a követ-
kező: 
2015. szeptember 9. (szerda) 15 óra /  
Polgármesteri tájékoztató Előterjesztő: 
Fialka György polgármester 
Előterjesztés a 2015. évi költségvetés I-
II. negyedéves előirányzat módosítására 
Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
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Beszámoló Csépa községi önkormány-
zat 2015. I. félévi gazdálkodásáról Elő-
terjesztő: Fialka György polgármester, a 
tervezetet véleményezi: pénzügyi bizott-
ság, előkészítésért felelős: jegyző és 
pénzügyi előadó 
Tájékoztató az Őszikék Egyesített Szo-
ciális Intézmény működéséről, az intéz-
ményben folyó munkáról Előterjesztő: 
Dobainé Nagy Éva intézményvezető 
Beszámoló a Falunap lebonyolításának 
tapasztalatairól Felelős: Havrilla Sán-
dorné alpolgármester 
2015. október 21. (szerda) 15 óra 
Polgármesteri tájékoztató Előterjesztő: 
polgármester 
Előterjesztés I-III. negyedéves előirány-
zat módosítására Előterjesztő: Dr. Hoff-
mann Zsolt jegyző a tervezetet vélemé-
nyezi: pénzügyi bizottság előkészítésért 
felelős: jegyző és pénzügyi előadó 
Tájékoztató a Kunszentmártoni Hivatá-
sos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi 
munkájáról Előterjesztő: Földi Zsolt 
tűzoltó-százados 
2015. november 18.(szerda) 15 óra  
Polgármesteri tájékoztató Előterjesztő: 
Fialka György polgármester 

Előterjesztés 2016. évi költségvetési 
koncepcióra Előterjesztő: Fialka György 
polgármester 
Beszámoló Csépa Községi Önkormány-
zat I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Fialka György polgármes-
ter 
Polgármesteri tájékoztató a költségvetés 
jelenlegi állásáról, a községben lévő 
utak, intézmények felújítási munkálatai-
nak üteméről Előterjesztő: Fialka 
György polgármester 
2015. december 17. (szerda) 14 óra 
(KÖZMEGHALLGATÁS) 
Polgármesteri tájékoztató Előterjesztő: 
Fialka György polgármester 
Beszámoló a település közbiztonsági 
helyzetéről Előterjesztő: Egedi István r. 
alezredes kapitányságvezető  
Javaslat a képviselő-testület 2016. I. fél-
évi munkatervére Előterjesztő: polgár-
mester 
Tájékoztató a csépai Petőfi Sándor 
Általános Iskoláról 
Tiszakürti Körzeti Általános Iskola Pe-
tőfi Sándor Általános Iskola Tagintéz-
mény igazgatója, Mészáros Mária be-
számolt az intézmény jelenlegi helyzeté-
ről, tevékenységéről. 

A nyári meleg igen nagy megterhelést 
jelent mind a fiatalabbaknak, mind idő-
sebb lakóinknak. Néhány hasznos ta-
náccsal elviselhetőbbé tehető a nagy hő-
ség: 
Napközben tartsa az ablakokat csukva, 
használjon függönyt vagy egyéb sötétí-
tőt. Lehetőleg éjszaka szellőztessen. 
Kapcsolja ki a nem fontos elektromos 
készülékeket (még a világítást is). Gyak-
ran zuhanyozzon vagy fürödjön langyos 
vízben! Használjon vizes borogatást, 
hűtse lábát langyos vízben! Kerülje a 
megterhelő fizikai munkát, tartózkodjék 
árnyékban a legmelegebb órákban! Vi-
seljen világos, természetes alapanyagú, 
bő ruhát! Ha a napra megy, viseljen szé-
les karimájú kalapot és napszemüveget! 
Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne 
fogyasszon alkohol és magas cukortar-
talmú italokat! Ha rendszeresen szed 
gyógyszert, kérdezze meg kezelőorvo-
sát, hogyan befolyásolják a gyógyszerek 
a folyadékegyensúlyt! 

Berényi Veronika 
kirendeltség-vezető

 
Ipolynyéki vendégek Szlovákiából a Falunapon 
Dombi Ferenc kanonok úr 100. születésnapjának köszöntésekor történt a meghívás, melyet elfogadtak, és a Falunapon örömmel 
üdvözölhettük ipolynyéki vendégeinket Szlovákiából. Hrubik Béla polgármester úr és kísérői jöttek el, akiknek bemutattuk te-
lepülésünket és a környékbeli nevezetességeket, természeti szépségeinket. A falunapi műsort és a vetélkedőket is megnézték. 
Jövőre visszavárjuk őket! 

 
„Ha valaki a köztisztviselői pályát hivatásának tekinti, megtalálja annak szépségét!” 

Fialka Zsuzsanna 
munkatársunktól 
búcsúztunk, aki 40 
éves munkavi-
szony után vonult 
nyugdíjba. Ő az, 
aki még jól emlék-
szik a tanácsi rend-
szer tanácselnöke-
ire, vb-titkáraira, a 
tanácstagokra. Je-
len volt az önkor-
mányzati rendszer, 
az államháztartás 
új rendszerének ki-
alakításánál. Szá-
mos tanácsi és ön-
kormányzati beru-
házás, fejlesztés le-
bonyolításában vett részt pénzügyi mun-
katársként. Az önkormányzat gazdálko-
dásáért felelős köztisztviselőként, pénz-
tárosként mindig a takarékos gazdálko-
dásra törekedett. 
Hosszú évek óta végzi társadalmi mun-
kában a Vackor Művészeti Óvoda Ala-
pítványának könyvelését. 

Csépa Község Önkor-
mányzatának Képviselő-
testülete 2014-ben 
Csépa községért kitün-
tető díjat adományozott 
szakmai munkája elis-
meréséül.  
Sokféle feladatot 
kellett ellátnia, sok-
féle elvárásnak kel-
lett megfelelni 
Nagyon nagy gon-
dot fordított, hogy 
átadja munkáját, 
soha nem sajátította 
ki tudását, inkább a 
háttérbe húzódva 
csendesen figyelte a 
fejlődést. 

Köszönjük Zsuzsikának az együtt 
töltött éveket, és hogy mindig szá-
míthattunk rá! 
Fialka Zsuzsannát Csépa Község 
Önkormányzat és Kunszentmárton 
Város Önkormányzatának a polgár-
mestere, a jegyzője, aljegyzője, ki-

rendeltség-vezetője és csépai munkatár-
sai búcsúztatták, néha mosolyt, néha 
könnyeket csalva arcára. 
Ezúton is kívánunk számára hosszú, bol-
dog és tartalmas nyugdíjas éveket, erő-
ben, egészségben!

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Születés 

Zarnócz Nándor an: Veres Viktória Margit 
Szóró Hanna Anikó an: Bárdi Anikó 
Vörös Tamás an: Hürkecz Katalin 
Szvoboda Dóra Eszter an. Szőke Éva 

Házasságkötés 
Barta Róbert és Deim Melinda 
Réti Zsolt és Somogyi Noémi 
Szabó István Ádám és Bódi Dorina 

Haláleset 
Sánta Sándorné (Légrádi Erzsébet) 93 év 
Ködmön Zoltánné (Vincze Erzsébet) 81 év 
Kiss József 76 év 
Gortva Zoltán Aladár 96 év 
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ÓVODAI HÍREK 
Gyermeknapi ajándék: „A legnagyobb 
ajándék, amit gyermekünknek adhatunk, 
a feltétlen szeretet, a széttárt karok és 
egy készséges fül.”- Szeresd mindig, 
öleld gyakran, hallgasd és válaszolj, ha 
hozzád beszél! 
Gyermekeink májusban is rengeteg 
élménnyel gazdagodtak. Gyermeknapi 
készülődésünk nagy izgalommal telt. 
Mindhárom csoport vidám kiránduláson 
részt Kecskeméten a Vadasparkban, és 
Bokroson a western faluban. A 
költségek139470,-Ft-ot tettek ki. .A 
szülők gyerekenként 500 Ft-tal 
támogatták a kirándulást. A bábszínház 
mellé még egy szép labdával is 
megleptük a gyerekeket, hiszen azért 
módjával a tárgyi ajándékok is 
szükségesek. Gyorsan eltelt az év, szinte 
észre sem vettük és már az évzáróra 
készülődtünk. Két csoportból is 
búcsúztunk. Tartalmas, talán a 
vendégeknek kicsit hosszúnak tűnő 
„műsorral” köszöntek el a gyermekek. 
Mindent meg szerettünk volna mutatni, 
amit a három év alatt tanultunk. Az 

évzárón elhangzottakat szeretném 
megosztani az újság olvasóival: 
Kedves vendégeink, Kedves gyerekek, 
munkatársaim!  

Szeretettel köszöntök mindenkit, aki 
megtisztelt bennünket jelenlétével ezen 
a szép napon. Az ünnepek 
nélkülözhetetlenek életünkben. 
Lelkünket erősítik, élményt jelentenek, 
gondolatok megfogalmazására 
ösztönöznek, érzelmeink szabadulnak 
fel. A mai nap ünnepi jellegét az 
fokozza, hogy legféltettebb kincseinket, 
gyermekeinket ünnepeljük. Amikor 
készülődtem a mai napra, elő kerültek 
gondolataimban a mostani 
nagycsoportosok szüleinek kedves arca, 
s ahogy most körülnézek, büszke szülői 
tekinteteket látok, s az akkori fiatal 
szülők, velem, együtt boldog, 
gyermekeiket, unokáikat óvó, féltő 
szerető nagyszülőkké „öregedtek”. 
A szülő, az óvónő, a dajka munkája 
kilóra nem mérhető. Milyen nehéz 
mesterség, milyen komoly feladat, életre 
szóló hivatás óvónőnek, szülőnek lenni. 
De milyen fontos azoknak a munkája, 
akik a háttérben biztosítják a tiszta, 
igényes, esztétikus környezetet, és 
segítik a nevelést, gondozást nap mint 

nap. A Földön minden ember 
sokat köszönhet azoknak, 
akik nevelik őt. Akinek 
szerencséje van, az élete, 
tanulmányai során legalább 
egyszer találkozik egy olyan 
nevelővel, aki valamit 
megmozdít benne, aki olyat 
mutat tettével, cselekedetével, 
tudásával, hogy az akár egész 
életét meghatározza. 
Kedves Pillangó csoportos 
Gyerekek! Remélem, az 
önzetlen, feltétel nélküli 
szeretet, az odaadás, a 
lelkesedés, a bizalom, a 
mindennapi törődés, a példa 
értéke, megérintette pici kis 

szíveteket, s nem felejtitek el, amit 
Mariann óvó nénitől, Erzsike daduska 
nénitől, és tőlem, Évike óvó nénitől 
kaptatok. 

Kedves Napsugár csoportos Gyerekek! 
Ti sem feledjétek Magdika óvó néni, 
Dorina óvó néni, soha el nem fogyó 
türelmét, szeretetét, törődését, Erika 
daduska néni fáradhatatlan 
gondviselését. 
Kedves Szülők! Nekünk is voltak 
mintáink, s mi magunk is minták, 
vagyunk környezetünknek, 
családunknak. 
A gyermek életében meghatározó a 
család szerepe. Tudjuk, hogy nehezebbé 
vált az élet, sokat kell küzdeni a 
megélhetésért, de ne sajnáljunk időt, 
energiát, ha kell, hozzunk áldozatot 
gyermekeinkért. „A munkád nem szalad 
el, amíg megmutatod a szivárványt a 
gyereknek, de a szivárvány nem vár, 
amíg befejezed a munkádat”. 
A család egy egység, ahol senki sem 
fölösleges. Fontos a kölcsönös szeretet, 
amelyet ki kell mondani és be kell 
bizonyítani. Meg kell becsülni egymást. 
Minden családban vannak problémák is, 
de a családi szeretet mindig megbocsátó. 
A gyermekeket okosan kell szeretni!  
A család olyan szó, amelynek a 
jelentésében benne van, a biztonság 
ahová hazamehetünk, amelyben 
felnőhetünk, amelyből kirepülhetünk. 
Az óvoda is egy biztos fészek a család 
után, ahonnan ma búcsút vesznek a 
ballagó nagycsoportosok. Búcsúzóul ezt 
a kis verset tesszük gondolatban a 
gyerekek tarisznyájába. „Lehet szegény, 
aki gazdag,/ S lehet gazdag a szegény,/ 
Csak az a fontos, milyen kincs ül/ Bent, 
a szíved rejtekén./ Ha meg tanulsz 
mosolyogni,/ Észreveszed, ami szép./ 
Rádöbbensz majd, amit Te adsz,/ Mások 
azt nyújtják feléd./ Gyűjts magadnak 
igazgyöngyöt,/ Rakj el minden szép 
mesét,/ Ne hagyd, hogy a kedved rontsa/ 
Buta, bántó, rossz beszéd./ Ülj le néhány 
gondolattal,/ Hallgasd, hogyan hegedül,/ 
Mert ha veled van a fejed,/ Soha nem 
vagy egyedül!” Viszontlátásra! 

Havrilla Sándorné 
óvodavezető

 

Többlet hulladék elszállítása 
Az elmúlt időszakban tömegesen jelentkező többlethulladék 
elhelyezési igény megoldására, örömmel tájékoztatjuk, hogy 
az Inno-Szolnok Nonprofit Kft. cégjelzéssel ellátott 120 literes 
zsákok forgalmazását megkezdte.  
A zsákok kizárólag a hetente rendszeresen keletkező 
hulladékmennyiségen felüli, alkalmanként keletkező, többlet 
mennyiség elhelyezésére szolgál, nem a heti hulladékszállítási 
kötelezettség kiváltására! Cégünk ezen zsákokat 
többletszolgáltatásként és nem a közszolgáltatásként biztosítja 
a lakosok és vállalkozások részére. A közszolgáltatás 
igénybevétele továbbra is kukás gyűjtési móddal lehetséges, 
zsákossal nem! 

Zsák árusítás helyei: A zsákokat a kihelyezett 
ügyfélszolgálatokon és szelevényi telephelyünkön árusítjuk.  
Logós zsák eladási ára: 120 l-es logós zsák ára: 5 Ft/l + áfa, 
vagyis 600 Ft+áfa/db = 762 Ft/db 
A zsákok forgalmazása mellett szelevényi telephelyünkön 
lehetőséget biztosítunk, a piaci áraknál lényegesen kedvezőbb 
feltételekkel, 120 és 240 literes edények megvásárlására is.  
Kukák eladási árai: 120 l-es kuka ára: 10.000 Ft + áfa = 12.700 
Ft, 240 l-es kuka ára: 14.000 Ft+áfa = 17.780 Ft 
Reméljük, hogy a zsákok és kukák forgalmazásával 
rugalmasabbá tudjuk tenni hulladékszállítási igényeinek 
megoldását! 

Inno-Szolnok Nonprofit Kft.

Havrilla Sándorné óvodavezető megköszöni egész éves 
munkáját Szaszkóné Gala Katalin logopédusnak 
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Pintér Csaba Gábor önkormányzati 
képviselő, az ünnepség szónokának 
gondolatait olvashatják az alábbiakban. 
Tisztelt Megemlékező Közönség! 
Hálás vagyok azért, hogy az én 
korosztályom már csak a történelem 
könyvek lapjaiból, filmekből ismeri a 
háború borzalmait. Azt nem kellett 
átélnünk.  
A családtagjaink közül azonban még 
élnek azok, akik emlékeznek, és ijedten 
rezzennek össze a repülőgépek erős 
hangjára, vagy egy sziréna süvítésére. 
Minden évben a Hősök Vasárnapján 
megemlékezünk azokról, akik a 
legdrágábbat – az életüket - adták azért, 
hogy mi most itt ünnepelhessünk, 
létezhessünk. Egy szabad, békés 
hazában. 
Régen dédelgetett álmom, hogy egyszer 
elutazzak és felkeressem azt a talán 
jeltelen sírt, ahol az én dédapám is 
nyugszik, a mai Ukrajna területén. 
Ő is azok közé tartozott, aki sajnos 
felkerült az emlékművünk hőseinek 
listájára. A háború végével két csépai 
társával, az oroszok bevonulását 
megelőzve hazafelé tartott, mikor 
Jászberényben elfogták, és vasúti 
kocsiba rakva munkatáborba hurcolták 
Kijev mellé. 
A ma embere őszinte csodálattal tekint 
erre az áldozatra. És- remélem nem értik 
félre – egy kicsit értetlenül is. 
A mi életünkben eddig nem adódtak 
olyan helyzetek, amikor lehetőség lett 
volna megmutatni, milyen áldozatokra 
vagyunk képesek. Remélem, nem is 
fognak. Minden nehézség, küzdelem, 

probléma ellenére azt hiszem, hogy 
alapvetően nagyon szerencsések 
vagyunk abból a szempontból, hova 
születtünk. A jelenlévők többsége 
békében élte le életét, de gondoljunk 
bele, még egy évszázad sem választ el 
a legnagyobb világégéstől, a második 
világháborútól! 
Mit tettünk volna, ha akkor élünk, 
akkor vagyunk erős, áldozatkész 
felnőttek? Ha belegondolunk abba, 
más kontinenseken mik zajlanak, most 
is ebben a pillanatban, tényleg 
szerencsésnek érezhetjük magunkat. 
Hiszen a mi életünkben az a szó, hogy 
háború, csak a múlt része, vagy mint az 
országunkon kívül eső területeken 
zajló valami létezett, amit csak a 
híradóban láttunk. 
Milyen világ lehetett az, amikor a 
létbizonytalanság nem azt jelentette, 
hogy nem lesz munkája az embernek, 
és munkanélküli segélyen kell élni, 

vagy más településre kell költöznie, 
mert ott nagyobb az esélye a 
munkavállalásnak, hanem azt, hogy 
egyik pillanatról a másikra 
megnyomorodhat, árvává, özveggyé, 
gyermekét elvesztő szülővé válhat, vagy 
akár ő maga is meghalhat?  
Kedves Jelenlévők! 
Községünk 1934-ben felállítatta I. 

világháborús emlékművét, és 1995-ben 
a II. világháborús emléket. Azoknak az 
embereknek a nevét, akik itt születtek, 
itt éltek, de a háború elragadta életüket 
felvésettük az emlékmű falába. Hosszú a 
sor, és a nevek mögött családok vannak, 
akiket érintett a háború borzalma. 
Kiszolgáltatottak, áldozatok voltak. 
Megfélemlített nők, éhes gyermekek. 

Gondoljunk rájuk is. Földi Pál szavait 
idézem: 
„Mikor képzeletben belépünk a magyar 
hősök csarnokába, először előtted 
tisztelgünk, ismeretlen Magyar Katona, 
akinek vérét az egész világ földje itta, s 
akinek hős teteme ott porlad a Vereckei 
szorosnál, Muhi és Mohács szörnyű 
fennsíkján, az Adria hullámai alatt, vagy 
a végtelen orosz mezőkön. Nem jelzi 
sírotokat mindenhol emlékmű, még tán 
korhadó fakereszt sem, de emléketeket 
sok hű magyar szív örökkön örökké 
megőrzi. Áldozatotok élteti ezt a 
nemzetet immár több mint ezer éve.” 
A háborús évek után nem volt olyan 
család, akinek ne lett volna olyan 

hozzátartozója, aki nem sebesült meg, 
nem halt meg a harcokban. Egyre 
kevesebben ülnek közöttünk itt 
megemlékezve, akik részt vettek a 
háborúban. Mindig tisztelettel néztem 
őket, akik az élő történelem, legenda 
voltak számomra.  
Az örökre eltávozott katonák a Hadak 
Útjáról tekintenek le ránk, bajtársi 
üdvözletüket küldve. Nem kérnek 
egyebet, csupán annyit, hogy 
szívünkben örökre őrizzük meg 
emléküket.” 
Az ünnepi megemlékezés mindig 
párbeszéd múlt, jelen s jövő közt. 
Köszönet nagyszüleinknek, 
tanárainknak, mindazoknak, akik 
múltunk megőrzésével foglalkoznak, és 
emlékeiket átadják az utókornak.  
„Aki a múltját nem ismeri, arra van 
kárhoztatva, hogy megismételje azt! Mi 
nem szeretnénk ilyen múltat 
megismételni! Belőle csak a jót akarjuk 
tovább vinni!”

 

Paczolay Sándornét Havrilla Sándorné 
alpolgármester kíséri az emlékműhöz 

Berényi Veronika kirendeltség-vezető 
és Fialka György polgármester koszorúz 
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FALUNAP 2015 
Idén ismételten megrendezésre került a 
falunapi Csépától-Csépáig futás, melyen 
szép számmal képviselte magát a falu 
apraja-nagyja. A verseny ismételten a 
Szelevény felőli Csépa táblától indult, és 
a 3,5 kilométerre lévő Tiszasas felőli 
Csépa táblánál ért véget. Fél táv - ami a 
presszó saroknál szokott véget érni - 
idén nem volt. Külön örömmel töltött el 
a tény, hogy évről-évre egyre több fiatal 
jelentkező tiszteli meg ezt a lassan 
hagyománnyá váló versenyt, és teljesíti 
is ezt a kihívást. 
Az ügyességi vetélkedő kissé döcögősen 
bár, de lassan egybekovácsolta a kis 
társaságot, akik vállalkoztak a kicsit 
több mint 1 órás megmérettetésre. 
Sajnos itt nem mondható el a növekvő 
érdeklődés, nagyon kis létszámmal és 
nagyon kevés csapat jelentkezett, amin 
jövőre talán sikerül picit javítani azzal, 
hogy sokkal korábban meg lesz hirdetve 
a verseny, ezzel is segítve a csapatok 
beszervezését. 
A főzőverseny mezőnye nagyon élesre 
sikeredett, az induló csapatok feladták a 
leckét a lassan hazajáró 
kunszentmártoni zsűrinek. 
A süteménysütő versenyre sajnos 
nagyon kevés sütemény érkezett, de 
annál nagyobb lelkesedéssel gyülekezett 
a falu népe, hogy megkóstolhassa a 
válogatott finomságokat. 
Eredmények: Futás Felnőttek: I. Török 
Ádám, II. Berényi Róbert, III. Fialka 
István. Gyermek: I. Zsidó Bence, II. 
Szalai László, III. Egedi Péter. 
Ügyességi vetélkedő: I. Papírhajók 
csapata (a vándorkupát 3. alkalommal 
nyerték el), II. NO ROXA ÁJ csapata, 
III. Polgárőr csapat. 
Főzőverseny: I. Papírhajók csapata, II. 
NO ROXA ÁJ csapata, III. Polgárőr 
csapat. Különdíj: Mosolyklub csapata. 
Süteménysütő verseny: I. Velő Lászlóné 
- Finom kifli, II. Zarnócz Sándorné - Jó 
tészta, III. Molnár Vivien - Ízes bukta. 
Közönségdíj: Velő Lászlóné - Finom 
kifli 

Immáron hagyománnyá vált, hogy a 
Csépai Naplóban minden évben 
közöljük az első három helyezett 
sütemény receptjét, valamint a 
közönségnek legjobban tetszőét. Idén 
csak három receptet közlünk, mivel a 
zsűri és a közönség egyetértett abban, 
hogy a legfinomabb a Velő Lászlóné 
által sütött Finom kifli volt. 
Finom kifli: 
40 dkg lisztből, 10 dkg margarinnal, 10 
dkg zsírral 1 pohár tejföllel, parányi 
sóval, 4 tojás sárgájával tésztát gyúrunk. 
A tésztából 4 cipót formázunk. A 
cipókat nagyon vékonyra kinyújtjuk. 
Olvasztott zsírral megkenjük és kézzel 
összedolgozzuk, mint a nyújtófát. 
A zsírt a 10 dkg-ból tesszük félre, ezzel 
kenjük meg a tésztát. Mindegyik 
tekercsből 16 darab karikát vágunk. 
Azokat külön-külön nagyon vékonyra 
kinyújtjuk, és a következővel 
megtöltjük. Kifliket formázunk belőlük 
és nagyon lazán tekerjük fel. 
Töltelék: 6 tojás fehérjét habbá verjük, 
majd 30 dkg cukrot adunk hozzá. Ezzel 
is keményre verjük. Végül 30 dkg darált 
diót szórunk bele. Lazán keverjük össze. 
A kifliket nem kell megkenni, világosra 
sütjük. Még forrón vaníliás porcukorral 
megforgatjuk. 64 darab van belőle. Jó 
étvágyat! 
Jó tészta: 
Lap: 30 dkg porcukor, 4 tojássárgája, 10 
kanál hideg víz, 10 dkg darált dió, 20 
dkg liszt, 1 sütőpor, 4 tojás habja. 
Krém: ¼ l tej, 2 kanál liszttel péppé 
főzzük, (pillanatra leveszem a tűzről, 
különben összerándul) hűtjük, 1 tojás 
sárgáját hozzáadjuk, majd 20 dkg Rama 
margarint porcukorral /ízlés szerint/ 
habosra keverünk 1 csomag vaníliás 
cukorral, összedolgozzuk, 5 dkg darált 
diót és rumot vagy aromát adunk hozzá 
ízlés szerint. 
A krémet a kihűlt lapra kenjük. 10 dkg 
étcsokoládét felolvasztunk, és a tetejére 
kenjük. 

A lapot zsírozott és lisztezett tepsiben 
sütjük. 
Ízes bukta receptje: 
Hozzávalók: ½ kg liszt, 2 dkg élesztő, 2 
tojássárgája, 3 dl tej, 6 dkg zsír, vaj vagy 
margarin, 5 dkg porcukor, csipetnyi só, 
25 dkg lekvár a töltéshez. 
1 dl langyos tejjel, ½ dkg cukorral, az 
élesztővel és 3 kanál liszttel kovászt 
készítünk. A tojás sárgáját a cukorral 
elkavarjuk, hozzáöntjük a tejet, amiben 
a sót feloldottuk. A liszt közepébe 
mélyedést készítünk, abba öntjük a 
hozzávalókat a kovásszal együtt. 
Fakanállal jól kidolgozzuk, hogy 
hólyagos legyen, és hozzáöntjük az 
olvasztott vajat, amivel szintén jól 
eldolgozzuk. Langyos helyen egy óráig 
kelesztjük. Lisztezett deszkára 
kiborítjuk, gyengén átgyúrjuk, 1 cm 
vastagra kinyújtjuk, 8-10 cm-es 
négyszögekre vágjuk, közepébe 
gyümölcsízt teszünk és összecsavarjuk. 
Ezeket megzsírozott tepsibe szorosan 
egymás mellé helyezzük, tetejét zsírral 
megkenjük, ½ óráig kelesztjük és 
közepesen forró sütőben sütjük. Sütés 
után deszkára kiborítjuk, de csak 
tálaláskor szedjük szét a buktákat. 
Tetejét cukorral meghintjük. 
Készíthetjük túró töltelékkel is. 
A délelőtt programját összegezve biztos 
vagyok benne, hogy mindenki jól érezte 
magát, és bár picit nehezebben mentek a 
dolgok, mint a korábbi időszakban, 
mindez bizonyára az én 
tapasztalatlanságomra is 
visszavezethető. Jövőre a 
tapasztalatokat összegezve biztos 
vagyok benne, hogy pici 
változtatásokkal ugyan, de ismételten 
összegyűlünk, hogy megünnepelhessük 
kicsiny falunkat, és annak lakóit. 
Köszönöm mindenkinek, aki 
munkájával vagy jelenlétével 
megtisztelte a rendezvényt! 

Pintér Csaba Gábor 
szervező

 
A délután programjai 

A gyerekek számára az idén is az önkormányzat ajándékaként 
ingyenesen biztosítottuk az elmaradhatatlan ugrálóvárat, 
óriáscsúszdát és a trambulint.  
A fafaragó kézműves foglalkozás nagy sikert aratott. A 
gyermekek ügyesen fúrtak, faragtak, és az általuk készített 
játékokat haza is vihették. A cigány származású Tisza Sándor 
fafaragó mester kiállítása nagyon sok érdeklődőt vonzott. A 
csongrádi mester arra buzdította a gyermekeket, hogy legyen 
bennük akarat és kitartás céljaik eléréséhez. 

A Kapunyitogatón (június 6-án) kiállított csépai vonatkozású 
régi fényképeket ismételten megtekinthették az érdeklődők. A 
nézelődők örömmel fedezték fel rokonaikat, ismerőseiket. 
A színpadon 16 órakor kezdődtek a programok. Első blokkban 
a helyi előadók programjait tekinthették meg azok a nézők, 
akiket nem rettentett el a nagy hőség. A Dalma Dance Klub 
gyermekei elvarázsolták a nézőket. Szelevény, Csépa, 
Tiszasas legifjabb kincsei gyönyörködtették a délutáni 
résztvevőket. Sikerben nem maradt el az idősebb korosztály 
sem. A Mosoly Klub énekkarának népdalai régi emlékeket 
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idéznek a szívekben. Csépa Község Tánccsoportja újra éled. A 
lelkes fiatalokat Horváth Nóra, aki maga is táncol a csapatban 
fogta ismét össze. Szolnoki Tibor művész úr így fogalmazott: 
„Nem számít néhány perc késés, mert a csépai fiataloknál 
Csépán senki sem lehet fontosabb.” – mi is így gondoljuk. 
Jól választottunk, amikor Szolnoki Tibor és Zsadon Andrea 
operett-műsorát hívtuk meg. Nagyon sokan kedvelik ezt a 
műfajt. Előadóink playback nélkül, élő zenével Körmendi 
Vilmos kíséretével szórakoztatták a nagyérdeműt. Tabáni 
István a következő sztárvendégünk sem okozott csalódást. 
Gyönyörű tiszta hangját, romantikus dallamait mindenki 
szívesen hallgatta. Közvetlen, sztárallűröktől mentes 
közönségtisztelő művész.  
Az idén sem maradhatott el a jubiláló véradók köszöntése. 
Önzetlenül, mások egészségéért, életéért saját vérüket, 
idejüket áldozó lakosaink köszöntése. Veres Margit Terézia 
elnök asszony és Tóth Lenke kunszentmártoni titkár hosszasan 
méltatta elkötelezett véradóinkat. Név szerint: Horpácsi 
László harmincszoros, Papp János harmincszoros, Maródiné 
Erdősi Katalin húszszoros, Dr. Gulyás Tamás tizenötszörös, 
Bertus Tünde tízszeres véradókat. Itt került sor a délelőtti 
versenyek díjainak kiosztására, melyről egy másik cikkben 
részletesen beszámolunk. A „Szép otthon, példás porta ” 

kitüntetéssel járó oklevelet és táblát az idén Bíró Józsefné és 
családja, Légrádi Józsefné, Mészáros Mihály és felesége, 
Pigniczki Józsefné, Szabó Károly és családja kapta. A szépen 
rendben tartott házukkal, kertjükkel valamennyien példaként 
szolgálnak lakosaink számára.  
Tápai Tomi motoros show-jában a már tavaly is nagy sikert 
aratott tűzelemeket bővítette. A korai szürkületben a látvány 
rengeteg nézőt vonzott, mint mindig.  
A Conga show új színfolt volt az esti műsorok palettáján. Az 
afrikai ritmus interaktív show-ja számunkra is meglepetés volt. 
A fiatal korosztály élvezte a sztárságot és a magával ragadó 
ritmust. 
A Szilver tánciskola versenytáncosai nélkül nincsen Falunap. 
Minden évben felteszik a koronát a napra. Elegáns, szépen 
kidolgozott táncaik mindenkit elbűvölnek. 
A Leskovics Pirotechnika már délután működésbe lépett. 
Cukorágyúval lepték meg a gyermekeket. A tűzijáték, mint 
záró motívum az idén is gyönyörű képeket rajzolt az éjszakai 
égboltra. Jól megkomponált zene kísérte a tűzijátékot. 
A falunapi programot most is disco zárta, amelyhez Szigeti 
Szabolcs szolgáltatta a zenét. 

Havrilla Sándorné 
Zarnócz Pálné

 
Sakkhírek 

Diákolimpia Szolnokon. Egyéniben 2. helyezett Oberna Dominik, 4. helyezett Cseh László, 6. helyezett Túri Márk és Laczkó 
Sándor. Csapatverseny eredmények: A felsős fiú csapat 3. helyezést ért el, amelynek tagjai: Oberna Dominik, Oberna Zsolt, 
Sárközi Soma, Laczkó Sándor, Tóth Martin. Hatodikok lettek az alsós fiúk, egy lánnyal kiegészülve (tagok: Szabó Gergő, 
Szvoboda Csanád, Farkas Hajnalka és Cseh László). Szintén hatodikok lettek a felsős lányok, ők pedig név szerint: Sárközi Adél, 
Palotai Anna, Duszka Boglárka. 
Szolnokon rendeztek országos matematika versenyen résztvevőknek sakkversenyt. Ezen 1 helyezést ért el Sárközi Adél. 2. 
helyezett lett Szanda Tibor, 4. helyezett pedig Túri Márk, Oberna Zsolt, Laczkó Sándor és Tóth Martin lett. 
 
Falunapi sakkverseny: összesített eredmény: 1. helyezettek: 
Oberna Kristóf, Cseh László, Sárközi Adél, Oberna Dominik, 
Oberna Zsolt, Cseh József, Duszka Boglárka, Sajó Gergő, 
Szántó Ildikó, Lantos József. 2. helyezettel: Túri Márk, Szabó 
Gergő, Demeter Dorina, Palotai Anna, Szepesi Sándor, 
Berényi Tamás, Sárközi Soma, Molnár Nikolett, Lantos 
László. 3. helyezett: Hegedűs Alex, Hegedűs Milán, Szvoboda 

Hajnalka, Palotai Kitti, Sípos Katalin, Pál Petra, Pál Patrik, 
Velő Norbert, Szepesi Nikolett. 
A hagyományosan jó hangulatú verseny jól szolgálta a 
találkozást. Örömmel emlegették a sakkversenyek hangulatát, 
és a sakktáborokban folyó életet (Felsőcsatár). 

Csetényi Mihály

 
F I G Y E L E M !  A parlagfű elleni védekezés és gyommentesítés jogszabály által előírt kötelezettség 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Ma már 
mindenki előtt általánosan ismert az a 
sajnálatos tény, hogy egyre többen 
tapasztalhatják meg a gyomnövények 
által kiváltott allergia kellemetlen 
tüneteit, melyek ellen életkortól és 
nemtől függetlenül senki sincs 
biztosítva. 
Természetesen a kockázatot teljesen 
megszüntetni nem tudjuk, de kérem, 
tegyünk meg mindent azért, hogy 
településünk az allergiával küszködők 
számára is élhetőbbé váljon. 
Minden hatósági intézkedésnél 
hatékonyabb megoldás, ha ki – ki a saját 
portáján, önmagáért és a környeztében 
élőkért felelősséget vállalva időben 
elvégzi a szükséges munkálatokat! 
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a 
parlagfű elleni védekezés és 

gyommentesítés jogszabály által előírt 
kötelezettség. 
Az ingatlan használója (tulajdonosa) 
köteles a parlagfű virágbimbó 
kialakulását minden év június 30. 
napjáig megakadályozni, és ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. A védekezési 
kötelezettség teljesítését belterületen a 
jegyző, külterületen a Kormányhivatal 
Járási Hivatalai Földhivatalainak 
gazdászai ellenőrzik. Az ellenőrzések 
július 1-jét követően kezdődnek. 
Amennyiben az ellenőrzések a 
védekezési kötelezettség elmaradását, 
vagy annak nem megfelelő teljesítését 
állapítják meg belterületen a jegyző, 
külterületi ingatlanok esetében a 
növényvédelmi hatóság köteles 
hivatalból eljárást indítani. A felderített 

mulasztó, tekintettel a jogszabályban 
rögzített határnapra (adott év június 30. 
napja) további felszólítást a védekezésre 
nem kap, az eljárók közérdekű 
védekezés keretében a mulasztó 
kockázatára és költségére elvégeztetik a 
parlagfű-mentesítést. Az eljárás 
következő szakaszában a mulasztóval 
szemben a növényvédelmi hatóságnak 
kötelezően növényvédelmi bírságot kell 
kiszabnia, mely bírság mértéke 15.000 – 
5.000.000 Ft között állapítható meg. 
A bírságot és annak kamatát adók 
módjára a Nemzeti Adó és Vámhivatal 
hajtja be. Abban az esetben, ha a 
bírságolás sem vezetne eredményre 
közérdekű védekezés rendelhető el, 
melynek költségei úgyszintén az 
ingatlantulajdonost terhelik.
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EGYHÁZI HÍREK 
Új lehetőség családoknak! Noé bárkája családi napközi! 
Örömmel tájékoztatjuk a tiszazugi falvak lakosságát arról, 
hogy a gondviselés segítségével pályázatot nyertünk egy új 
szolgáltatás létrehozására, mely hozzájárul a családok, s így a 
falvak életben tartásához, felemelkedéséhez, a családok 
mindennapjainak megkönnyítéséhez. A Csépai és Szelevényi 
Római Katolikus Plébániák a Tiszasasi Református 
Egyházközösséggel és a Tiszazug Ifjúságáért Ökumenikus 
Egyesülettel közösen családi napközit indít Csépán a felújított 
Berecz Skolasztika Missziós Házban (Csépa, Dózsa Gy. u. 9.). 

Családi napközink működési célja: A szolgáltatást igénybe 
vevő szülők számára lehetővé tenni, hogy gyermekük 
felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak, ügyeiket 
napközben el tudják intézni, vagy olyan képzésen vegyenek 
részt, amely elősegíti elhelyezkedésüket stb. További 
felvilágosítás: Kuczor Erzsébet református lelkésznő: 06 
30/445-4547, Reusz József római katolikus plébános: 
06/56323-155, Egediné Lovas Annamária plébániai munkatárs 
hitoktató: 06 20/770-8290.

 
Plébánia- Körzetünk 
örömteli, ünnepélyes 
eseménye: Első 
szentgyónásom 
örömére című hivatalos 
dokumentumot, 
emlékképet vett át 
2015. június 7-én a 9 
órai ünnepélyes 
szentmise keretében a 
Plébánia- 
Körzet lelkipásztorától 
Laczkó Sándor csépai 
hittanosunk, aki –talán 
a Tiszazugban 
legelőször- a II. 
Vatikáni Zsinat katekumenális 
előírásnak megfelelve előtte nap –jún. 6-
án, szombaton- délelőtti bűnbánati 
liturgián vett részt, majd megkezdte 
élete szentgyónásait. Az új rendelkezés 

szerint a szentségi 
előkészítő hitoktatásba be 
kell vonni az egész 
egyházközséget hivatalos 
jelöléssel, bemutatással, a 
híveket kérni kell, hogy 
imádkozzanak a jelöltért, 
családjáért, és ami a 
legfontosabb, pozitív 
példával járjanak előtte. A 
szentség-kiszolgáltatást –
első gyónást- követő 
szentmisén pedig a 
templom közössége 
együtt ünnepeljen, és 
mindenki imáját 

megköszönhesse a lelkipásztor és a 
szentséghez járuló hittanos. Utólag is 
gratulálunk Sándornak, hogy –szülei 
bátorításával, példájával, szülők 
fórumán részvételükkel- volt alázata és 
kitartása, hogy hat év alatt összegyűjtse 
a három évnek megfelelő 
szentmiserészvételt (matricákat, 
vakációban a Szentmisenapló vezette) 
részt vett egyedül is a szentségfelkészítő 
hitoktatáson, és az iskolában a római 
katolikus hittanra íratták be szülei, s így 
részesülhetett a soron következő 
szentségben. Imádkozzunk érte, hogy a 
következőkben már egy év alatt tudja 

bizonyítani Jézus szeretetét a rendszeres 
szentmise részvételek által, akkor jövőre 
már az első szentáldozásának is közösen 
örvendezhetünk. Lehetőség és bátorítás 
ez minden szülőnek, iskolás 
gyermeknek! Ha ő megtehette ebben a 
faluban, én miért ne?! Minél előbb 
beíratja a gyermekét a szentség-
felkészítő hittancsoportba, ahol a 
vasárnapi szentmiséken is rendszeresen 
részt vesznek –a Szentmisenaplóba 
minden vasárnap bekerül a matrica-, és 
a szülők a szülők fórumán havonta 
kétszer törődésüket fejezik ki 
gyermekük neveléséért, akkor három év 
után a soron következő szentségben is 
részesülhetnek (aki nincs 
megkeresztelve, annak az a legelső), és 
társaival első gyónó is lehet. Tehát ha 
valaki első osztálytól kezdődően 
komolyan veszi szüleivel a szentmiséket 
és a szentségi hittancsoportot, már 
harmadik osztályban megkezdheti 
szentgyónásait. Aki viszont eddig nem 
vette komolyan első osztályos korától, 
az se búsuljon, tanuljon, vegyen 
bátorságot Sándortól, aki megvalósította 
azt a népi igazságot, közmondást, hogy 
„Jobb később, mint soha!” 

Reusz József plébános

KONZULTÁCIÓS FÓRUM A KÖZBIZTONSÁGÉRT 
2015. június 11-én a polgármesteri hivatalban konzultációs fórum 
volt a közbiztonságról Egedi István rendőr alezredes, rendőrségi 
főtanácsos, kapitányságvezető irányításával. 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.

 

Egy könyv visszhangja 
Csépa Község Önkormányzata és Alapítvány Csépa Községért kiadásában jelent meg 2014-ben Csetényi Mihályné: 
Mozaikok Csépa történetéből című könyve. A csépai művelődési házban tartott könyvbemutatón dr. Barna Gábor 
tanszékvezető egyetemi tanár ajánlotta az ott jelenlévő nagyközönség figyelmébe a megjelent könyvet. 
A Csépaiak, az elszármazottak, a honismeret iránt érdeklődő olvasók körében útjára indult könyvről „A JÁSZ ÉS KUN 
TELEPÜLÉSEK HONISMERETI LAPJA 2015. április XXII. évf. 2. számában Kókai Magdolna néprajzkutató szól a megjelent 
műről, ajánlva a múltjuk iránt érdeklődő csépaiaknak, valamint a „Tiszazug vonatkozásában kutató szakembereknek.” 

Kovácsné Németh Mária 

Felhívás! 
A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltsége a leselejtezett működésképtelen, vagy részben 
műkőképes számítástechnikai és egyéb elektronikai eszközeiből kiárusítási vásárt tart, melynek ideje: 2015. augusztus 5. 
/szerda/ 9-15 óráig. A leselejtezett eszközök értékesítési ára 100 Ft-tól 3000 Ft-ig terjed! Bővebb részletek és terméklista a 
www.csepa.hu oldalon. 
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ISKOLAI HÍREK 
„Június volt s ujjongtunk, nincs 
tovább,/ Most gyertek szabadmellű 
örömök,/ S pusztuljatok bilincses 
iskolák!” 
E sorokat Ady Endre írta több mint száz 
évvel ezelőtt, de valljuk be kedves 
felnőttek, ezt éreztük mi is annak idején 
júniusban, s egyáltalán nem baj, hogy ti 
is ezt gondoljátok most gyerekek. Így 
van ez rendjén! Minden szeptemberben, 
mikor elkezdünk egy új tanévet, arra 
gondolunk milyen hosszú lesz az 
előttünk álló 10 hónap, de így 
visszatekintve csak egy röpke pillanat. 
És most elérkezett a rég várt nap! Itt a 
tanév vége! 182 tanítási nap után 
lezártuk 160 tanuló tanulmányi évét, s az 
ünnepséget követően az osztályfőnökök 
kiosztják a bizonyítványokat.  
A tanévzáró kicsit számadás is az 
elvégzett munkáról. Azt vallom, hogy az 
iskola két alapfeladatának az oktatásnak 
és a nevelésnek megfelelő összhangban 
kell lennie. Nekünk az a dolgunk, hogy 
a ránk bízott tanulókkal elsajátítassuk – 
természetesen különböző változatos 
módszerekkel – az adott tananyagot. 
Nevelést pedig minden pillanatban, 
minden tettünkkel végzünk, persze a 
leglátványosabban a sokféle iskolai és 
iskolán kívüli programmal.  
Legfőbb pedagógiai célunk 
természetesen az alapkészségek 
folyamatos fejlesztése, valamint a 
továbbtanulás megalapozása. Nagyon 
komoly erőfeszítéseket tesznek 
kollégáim annak érdekében, hogy 
tanulóink az elsajátítandó tananyagon, a 
kötelezőn túl kapjanak valami olyasmit, 
ami több, ami éppen formálódó 
egyéniségüket jobbá teszi. Tisztesség, 
felelősség, becsületesség, 
megbízhatóság. Ezek a mi legfőbb 
hozzáadott értékeink, amiket 
igyekeztünk átadni diákjainknak. Ez 
jelenti az iskola szellemiségét, hiszen 
régóta tudjuk, hogy a hely értéke nem a 
falak erejében vagyon, hanem a falak 
közt munkálkodók szellemiségében. 
Az iskola tanulmányi átlaga 3,6. Kinek 
elégedettséget, kinek javítható 
eredményt tükröz ez a szám. Egyet 
azonban biztosan pedagógusnak és 
szülőnek egyaránt, hogy időnként 
ezután is ellenőrizni, noszogatni, 
segíteni kell gyermekeink tanulását. 
A legnehezebbnek a matematika és a 
fizika tantárgyak bizonyultak. Legjobb 
átlaga a készség tárgyaknak van.  
Az idei tanévben alapos és pontos 
munka jutalmaként 17-en kitűnő illetve 
jeles bizonyítványt vehettek át 

tanulóink. Ők teljes elégedettséggel 
jöhettek ki, ahol a bizonyítványukat és a 
jól megérdemelt könyvjutalmat 
átvehették. Önmagam és a tantestület 
nevében gratulálok mindenkinek a szép 
eredményhez, és remélem, átérzitek, 
hogy nagyon büszkék vagyunk rátok. 1. 
osztály: Palotai Kitti, Duszka Csenge; 2. 
osztály: Urbán Réka; 3. osztály: Szíjártó 
Virág, Gyertyános Hanna, Kanalas 
Roland, Sárközi Adél, Szvoboda 
Csanád, Demeter Dorina; 4. osztály: 
Őze Anasztázia, Túri Márk; 5. osztály: 
Bertók Ida, Mészáros Borbála, Sárközi 
Soma; 6. osztály: Pintér Martin; 7. 
osztály: Szvoboda Máté; 8. osztály: 
Oberna Zsolt. 
Elnézve az iskola 3,8 magatartási 
átlagát, azt is mondhatom, nem rossz 
gyerekek a mi diákjaink. Igaz, volt, 
akikkel jócskán meggyűlt a gond az év 
során. Kérem, továbbra is a kedves 
szülőket, hogy támogassák nevelési 
törekvéseinket, hiszen egy cél 
érdekében dolgozunk, hogy tanulóink 
becsületes fiatalokká váljanak és 
megállják a helyüket az élet minden 
területén! Év elején hirdettük meg az 
osztályok közötti magatartás versenyt. A 
legjobb magatartási átlagú két osztály 
tortát kap, melyet a tanévzáró után az 
osztálytermében elfogyaszthat. Alsó 
tagozaton: 3. osztály. Felső tagozaton 8. 
osztály nyerte a magatartás versenyt. 
Nagyon büszke vagyok arra, hogy idén 
is sok iskolai, járási, sőt országos 
versenyen, pályázaton vettek részt 
diákjaink, szép eredményekkel. 
Köszönöm e gyerekek hozzáállását, 
kollégáim munkáját a felkészítésben. 
Ezen eredmények az iskola jó hírét 
viszik tovább.  
A Lásd a Világot járási 
természetismereti vetélkedőn számos 
iskola csapata indult. Iskolánkból a 4. 
osztályosok I. helyezést értek el 
korcsoportjukban. Csapattagok: Őze 
Anasztázia, Túri Márk, Papp Levente. 8. 
osztályos diákjaink III. helyezést 
szereztek. Csapattagok: Kecskés Laura, 
Lantos Albert, Galvácsi Csaba 
Hagyományos programjaink és 
ünnepeink az idén is sikeresek voltak. 
Kiemelt rendezvényeink voltak 
Műsoros Est, ÖKO nap, Március 15-i 
rendezvénysorozat a Járási színjátszó 
csoportok és énekkarok találkozója, a 
pályázat útján megvalósítható Erdélyi 
kirándulás.  
Az iskola egyre szűkebb költségvetését 
több módon is próbáljuk kiegészíteni. 
Nyertes pályázatainkból több millió 

forintot költhettünk fejlesztő 
foglalkozásokra, színházlátogatásra, 
kulturális rendezvényekre. A nyáron 
sem fejeződnek be az iskolai 
programok. Erzsébet tábor keretében 
Zánkán nyaral majd 13 diákunk. 15 
tanuló pedig ( Hegedűs Alex, Palotai 
Kitti, Szíjártó Virág, Kanalas Roland, 
Oberna Kristóf, Polyák Zsófi, Bertók 
Ida, Szíjártó Hajnalka, Sárközi Soma, 
Laczkó Sándor, Oberna Dominik, 
Szvoboda Máté, Kecskés Laura, 
Galvácsi Csaba, Multyán Ágnes) kitartó 
lelkiismeretes munkájáért, az iskola 
közösségi életében végzett 
tevékenységéért ingyenes nyári 
táborozási lehetőségen vehet részt 
Patcán a Katica tanyán. 
Ebben az évben először hirdette meg 
iskolánk a Füzet szépségversenyt. 
Ebben a tanévben: 1. osztály: Palotai 
Kitti 2. osztály: Szalai Henrietta, 3. 
osztály: Sárközi Adél, 4. osztály: Böjti 
Bendegúz, 5. osztály: Mészáros 
Borbála, 6. osztály: Pintér Martin, 7. 
osztály: Palotai Anna, 8. osztály: 
Galvácsi Csaba - lettek az év legszebb 
füzetvezető tanulói.  
52. éve rendezzük meg iskolánkban a 
jeligés matematika versenyt. A verseny 
legjobbjai osztályonként: 5. osztály: 
Bertók Ida, 6. osztály: Pintér Martin 7. 
osztály: Szvoboda Máté, 8. osztály: 
Oberna Zsolt 
4. éve kerül megrendezésre a jeligés 
helyesírás verseny. A legjobb 
helyesírók: 5. osztály: I. Kanalas 
Bianka, II. Mészáros Borbála, III. 
Szendrei Lili, 6. osztály: I. Pintér 
Martin, II. Obrena Dominik, III. 
Kolompár Marcelina, 7. osztály: I. 
Szvoboda Máté, II. Rostás Lajos, III. 
Marsinszky Beáta, 8. osztály: I. Oberna 
Zsolt, II. Multyán Ágnes, III. Galvácsi 
Csaba 
A ballagáson a nevelőtestület a Jó tanuló 
címet Oberna Zsolt ballagó nyolcadik 
osztályos tanulónak adományozta, míg a 
Jó sportoló címet Szalai László 
érdemelte ki. Nyolc év közösségi 
munkájáért Multyán Ágnes, Balogh 
Nóra, Kecskés Laura és Galvácsi Csaba 
kaptak könyvjutalmat. 
Kedves Szülők! 
Az Önök segítsége nélkül ezeket az 
eredményeket nem tudtuk volna elérni.  
Szeretném kiemelni, hogy a támogatás 
nemcsak anyagi lehet. Nagyon jóleső és 
fontos segítség a gyerekek figyelemmel 
kísérése, a kollégáim szavainak 
komolyan vétele. Itt szeretnék 
köszönetet mondani a Szülői 
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szervezetnek. Tudjuk, tisztában 
vagyunk vele, hogy Önök a legdrágább 
kincsüket adják át minden év 
szeptemberében nekünk, s mi szakmai 
tudásunkkal és emberi tartásunkkal 
tudjuk csak kivívni, s továbbra is 
megőrizni az Önök tiszteletét. 
Köszönöm, hogy bizalmukkal tisztelték 

meg a Petőfi Sándor Általános Iskola 
pedagógusait azzal, hogy iskolánkba 
íratták gyermekeiket, ránk bízták azok 
nevelését, oktatását, s hogy egész évben 
kitartottak mellettünk, hogy e bizalom 
nem tört meg. Az tanév során több szülő 
lelkesen segítette ÖKO programunk 
megvalósulását. Elismerő oklevélben 

részesül: Marsinszky Beáta, Szepesi 
Sándor, Mészáros István, Bertók Ida, 
Berecz Szabolcs és Szabó Gergő 
tanulóink családja. Köszönöm! 
Kívánom, hogy tartalmasan, jó 
hangulatban teljék a nyári szünet! 

Mészáros Mária 
igazgató

 

 
A csépai Petőfi Sándor Általános Iskola 8. osztályos tanulói május 6-án megemlékeztek a Jász-kun Redemptioról. 

 
JÁSZ-KUN REDEMPTIO 

 
Az Országgyűlés 277 szavazattal, egyhangúlag elfogadta, 
hogy május 6-át, a jászkun hármas kerület önmegváltását, a 
redemptiót lehetővé tevő diploma aláírásának napját 
emléknappá nyilvánítja. 
A határozat "tisztelettel adózik azon jászkun polgárok előtt, 
akik - a magyar történelemben példátlan módon - 
szabadságukat 580 ezer rhénes (rajnai forint) aranyforintért 
vásárolták vissza.  
A jövőben ezen a napon emlékeznek arra, hogy 1745-ben a 
jászok és a kunok területeik visszavásárlásával visszaszerezték 
a vendégnépeket megillető szabadságjogaikat, amiket még IV. 
Béla király garantált nekik. Ezt nevezzük Jász-kun 
Redemptionak (megváltásnak). 

A tatárjárás után a kihalt alföldi területekre betelepülő kunok 
és jászok területi autonómiáját 1702-ben Lipót császár 
számolta fel, amikor földjeiket eladta a Német Lovagrendnek. 
A jászok és a kunok 1745-ben saját pénzükön visszavásárolták 
a területüket. Ekkor, 1745. május 6-án újra kiváltságlevelet 
kaptak. 
A jászok és a kunok területei és igazgatási autonómiája 
egészen 1876-ig állt fenn. A történelmi Jászkun terület 25 
településének határából 32 kiskunsági, 9 nagykunsági és 18 
jászsági helység alakult ki. 
Forrás: http://jaszlajosmizse.hu/majus-6-jaszok-es-kunok-
emleknapja-lett-a-redemptio-evforduloja/ 
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KAPUNYITOGATÓ 
Június 6-án a művelődési ház előtti parkban egy közösségi 
rendezvény volt. A Nemzeti Művelődési Intézet Jász – 
Nagykun – Szolnok Megyei Irodájának koordinálásával a 
művelődési ház rendezte ezt a családi délutánt. A nap 
eseményeit, programjait a következőkben ismertetem azok 
kedvéért, akik nem voltak ott. 
Először én köszöntöttem azt nem nagyszámú érdeklődőt, aki 
megtisztelt jelenlétével. Majd felkértem Havrilla Sándorné 
alpolgármester asszonyt a rendezvény megnyitására. Ezután 
következett a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa, 
Kopasz Károlyné, aki elmondta, hogy mi 
is ez a „kapunyitogató”. Idézem az ő 
beszédét: „Kapunyitogató címmel 2013-
ban indult a Nemzeti Művelődési Intézet 
irodáinak programsorozata országszerte, 
így Jász-Nagykun-Szolnok megyében is.  
2015. június 6-án Csépán, tölthették 
együtt a napot színes programokkal, 
játékkal a helybeliek és minden 
érdeklődő. A Nemzeti Művelődési Intézet 
módszertani irodájának feladata többek 
között, a közösségi művelődés társadalmi 
és kulturális hatásainak erősítése, a helyi 
közösségi kezdeményezések támogatása 
és fejlesztése. Célunk, hogy a programmal 
hozzájáruljunk az összetartó társadalom 
megvalósításához. Csak bizalmon és 
együttműködésen alapuló társadalomban 
válhatnak az egyének önmaguk és 
közösségük tudatos formálóivá. Sokak 
számára, a családi kapcsolatokon túl, talán 
ma is helyi közösségek a legfontosabbak.  
Programjainkkal nem csak az egész 
család, hanem a tágabb (falu) közösség 
számára szeretnénk biztosítani tartalmas 
együttlétet, remélve hogy az élmény 
egyben igényt is támaszt a folytatásra. A 
Kapunyitogató programját és időpontját a fogadó 
településekkel együtt alakítottuk ki. A közös élménynek 
köszönhetően, felszínre kerültek helyi értékek és erők, 
megfogalmazódtak közös célok, alkalom volt a generációk 
találkozására.” 
A klubhelyiségben régi csépai vonatkozású fényképekből egy 
kiállítás rendeztünk, melyet csépai lakosok bocsátottak 
rendelkezésünkre. Név szerint: Czibulya Ferencné, Dombi 
Jánosné, Egedi Ferencné, Kovács Gabriella, Papp Erzsébet, 
Pataki Györgyné és Szántó Mátyásné. Köszönjük nekik!  
Majd elindult a program. A művelődési ház előtti fedett terasz 
szolgált színpadként; itt adták elő produkciójukat a fellépők. A 
csépaiak (a mieink, akikre büszkék lehetünk és vagyunk) 
műsorai kor szerinti sorrendben következtek. Először a 
„kicsik”, a Dalma Dance tánccsoport adta elő Polgár Edina 
által betanított műsorát. Egyszerűen ennivalóak voltak: 
csodálatos jelmezükben ügyes mozgásukkal, gyermeki 
bájaikkal mindenkit elbűvöltek. Ezután az ifjúság lépett fel. A 
Csépai Néptánccsoport adta elő a szüreti bálokról jól ismert 
táncát. Gondolom, nincsen olyan csépai ember, aki még nem 
látta őket, hiszen ez a maroknyi fiatal annyi odaadással, 
szabadidejét nem kímélve készül az előadásokra, a mi 
szórakoztatásunkra. Végül az „idősek” következtek. A Mosoly 
Klub énnek karát sem kell külön bemutatnom Önöknek. 
Mindig lelkesen és szívesen adják elő jól összeállított 
népdalaikat, néha egy-egy magyar nótával fűszerezve. Külön 
érdemük, hogy az éneket élőzenével kísérik. Egedi Pálné 

citerán, Papp Erzsébet (aki betanítja a dalokat) pedig 
szintetizátoron.  
A következő műsorszám bábelőadás volt. Vitéz László és az 
elátkozott malom című produkción nevethettünk. Én személy 
szerint nem tudom megmondani hány féle előadóval láttam 
már ezt a vásári bábjátékot, de újra és újra nevetek 
ugyanazokon a poénokon. Az előadás külön érdekessége az 
volt, hogy egy 11 éves ifjú, név szerint Teleki György 
mozgatta a bábokat, és szólalt meg minden szereplő hangján. 
Majd kijött a paraván mögül, és a gyermekek megfoghatták, 

megnézhették közelről a 
bábokat. 
A következőkben két 
helyszínen folyt a délután. 
A park egyik oldalán 
játszóház keretében 
bábokat készítettek a 
gyermekek szüleik, 
nagyszüleik segítségével. 
Aranyos, ízléses bábok 
készültek, amit 
hazavihettek az alkotók. A 
másik oldalon különböző 
népi játékokat próbálhattak 
ki az érdeklődők. Volt ott 
csúszókorong, gólyaláb, 
karikadobálás, karikahajtás, 
lengőteke, patkós erőpróba 
és memóriajáték is. 
A rendezvény végén 
plakáton és meghívón nem 
szereplő „meglepetés” 
következett. Minden 
jelenlévőt megkértem, hogy 
fáradjon be a nagyterembe, 
és foglaljon helyet. Egy 
vacsorára invitáltam őket, 

ami paprikás krumpli volt füstölt kolbásszal, savanyú 
uborkával és kenyérrel. Mivel több volt az étel, mint a vendég, 
lehetett repetát is kérni. Sokan éltek ezzel a lehetőséggel, mert 
mindenkinek nagyon ízlett. 
Szeretném megköszönni segítségüket azoknak, akik nélkül 
nem boldogultam volna. Pintér Csaba Gábor képviselőnek, aki 
a hangosítást hozta és kezelte; kulturális közmunkásomnak, 
Bertus Tündének, aki az előkészítésben és a lebonyolításban is 
kivette a részét. Az óvó nénik (Havrilla Sándorné és Kiss 
Magdolna) segítettek a gyermekeknek a bábkészítésben. Hálás 
vagyok azoknak a Gamesz dolgozóknak (Barta Károly, 
Viktorin Róbert, Zarnócz József, Galvácsi József), akik 
elkészítették azt az ízléses állványt, amelyre a kiállított 
képeket kitettük. A vendégek kiszolgálásában a Csépai 
Néptánccsoport tagjai vettek részt. A pakolásban segített 
Lantos Krisztina, Györke Zsuzsanna és Dobos Katalin. 
Kovács Sándor (mint minden rendezvényen) csodálatos 
képeket készített az eseményről, melyeket meg lehet tekinteni 
a www.csepa.hu weboldalon. Végül, de nem utolsó sorban 
köszönjük a finom vacsorát anyukámnak, Zarnócz Lászlóné 
nyugdíjas főszakácsnak, Maródiné Erdősi Katalin 
konyhavezetőnek és nevelőapámnak, Kómár Károlynak. 
Bízom benne, hogy vendégeim jól szórakoztak, és kellemes 
élményekkel távoztak! 

Zarnócz Pálné 
könyvtáros



Válogatás a Falunapon készült képekből 

 

A képeket készítették: Havrilla Sándorné, Bertus Tünde és Pintér Csaba Gábor 


