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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

A nyáron soron kívüli ülések 
megtartására került sor: 2015 július 20-
án Alapítvány Csépa Községért 
közhasznú nyilvántartásba vétele, 2015. 
augusztus 24-én Hulladék-rekultivációs 
Társulás társulási megállapodásának 
módosítása kapcsán.  
Soros ülés következett 2015. szeptember 
9-én. A polgármesteri tájékoztatóban 
Fialka György Polgármester Úr az 
alábbi főbb tevékenységeket emelte ki: 
"Balatonszárszó minden bizonnyal az 
eddigi vendégéjszakák vonatkozásában 
csúcsot fog dönteni, bár a bevétel nem 
lesz teljesen egyenes arányban ezzel. 
Kedvezményezett lakosaink egyre 
nagyobb számban jelennek meg. Az 50 
%-os engedménnyel a célt, amit 
szerettünk volna érni, elértük. 
Hozzásegítettük a csépaiakat, hogy 
minél többen tudjanak a Balatonhoz 
eljutni felüdülésre. A szentesiekkel a 
vidékről érkezett vendégeink száma nőtt 
meg. Ez valamelyest korrigálni fogja az 
kedvezményezettek üdültetését.  
Egy hónap csúszásunk van a napelemes 
beruházással, az alkatrészek beszerzése 
Magyarországon nem lehetséges.  
Augusztus 18-án megyei ünnepi 
közgyűlésen vettem részt. A községi 
augusztus 20-ai ünnepség színvonalasan 
zajlott le.  
A beszámolási időszakban három 
ellenőrzés került lebonyolításra 
önkormányzatunk és a település 
intézményeinél. A legnagyobb volt, a 
közmunkaprogram ellenőrzése, ahol 
mindent rendben találtak. A turisztikai 
szállás utóellenőrzése is lezajlott. Az 
óvoda IPR pályázat felhasználása 
tekintetében is ellenőrzést végeztek, azt 
az információt kaptam, minden rendben 
volt. Nagyon örültek, hogy ilyen pontos, 
precíz elszámolást adott le az 
intézmény. 
Befejeződött a Sportegyesület öltöző 
felújítási programja, 6.394.000 Forintba 
került. 
Beszerzésre került egy önjáró fűkasza, 
1,6 millió forint.  
Önkormányzatunk 3 milliós 
pénzeszközzel rendelkezik. A rönkház 
17 millió visszaigénylése folyamatban 
von. Az elszámolás időszaka 2 hónapra 
tehető." 
A Képviselő testület elfogadta a Csépa 
Községi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének második negyedévi 
előirányzat módosítását azt követően 
a I. féléves gazdálkodásról való 
beszámolót. 
A Képviselő testület elfogadta a belső 
ellenőrzési jelentést a 

gyermekétkezési állami támogatás 
vizsgálatáról  
A Hexaker Kft. elvégezte az ellenőrzést. 
2010-2015. között megduplázódott a 
gyermekétkezésre adott állami 
támogatás összege. Az állami támogatás 
több volt, mint amit az önkormányzat 
igényelt és fel tudott volna használni 
2014. évben (22,4 milliót igényelt és 25 
milliót kapott). Ezt bizonyos mutatók 
alapján kaptuk meg. 
A létszámok folyamatos lemondása 
megtörtént az Ebr rendszerben, azonban 
az októberi 6 fő lemondást nem tudta 
beszámítani. Az üzemeltetési támogatás 
csökkentésére októberben nincs 
lehetőség. Csak zárszámadásnál 
kerülhet sor a támogatás végleges 
lemondására. 
Az óvodánál rendben találták a 
nyilvántartások vezetését, az iskolánál 
nagyobb mértékűek voltak a 
hiányosságok. Azonban a visszafizetési 
kötelezettség nem ezekre vezethető 
vissza, hanem a túlfinanszírozásra. A 
Hexaker Kft. javasolja a nyersanyag 
norma rendelet felülvizsgálatát.  
Dobainé Nagy Éva Intézményvezető 
Asszony tájékoztatót nyújtott az 
Őszikék Egyesített Szociális 
Intézmény működéséről, az 
intézményben folyó munkáról, az 
alábbiak szerint: 
Hagyományainkat követve 3 ellátási 
forma megszervezésével karoljuk fel és 
segítjük a község idős lakosságát: 
szociális étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, idősek bentlakásos 
otthona. 
A szociális étkeztetés biztosítása 
valamennyi önkormányzat számára 
kötelezően megszervezendő 
alapszolgáltatás, amelynek keretében 
azoknak a szociálisan rászorultaknak a 
legalább napi egyszeri meleg ételéről 
kell gondoskodnunk, akik azt 
önmaguknak tartósan nem képesek 
biztosítani. 
A 2015. 03. 19-én megállapított térítési 
díjak: 295Ft/nap-490Ft/nap a nyugdíj 
összegétől függően, 100 Ft-os 
kiszállítási lehetőséggel, amit 
pillanatnyilag az augusztusi átlag 
alapján 17-en vesznek igénybe, 26-an 
pedig elvitellel, így az átlagos napi 
létszám 41-45. 
Az idei államkincstári illetve 
módszertani ellenőrzés rávilágított arra, 
hogy aki csak alkalomszerűen veszi 
igénybe, vagy hosszú ideig nem rendel 
ebédet, annak a megállapodását fel kell 
függeszteni, esetleg megszüntetni. 

Házi segítségnyújtás: Térítési díj:200 
Ft/óra-330Ft/óra, a nyugdíj összegétől 
függően. 
48 gondozottból mára 38 maradt, mert 
nem jogosult a szükségletek alapján az 
ellátásra vagy nem mutatott térítési díj 
fizetési hajlandóságot. A régi rendszer 
ugyanis ingyen, vagy fillérekért 
dolgozott számára. Ez ma már nem 
engedhető meg, különösen az idén 
nyáron történt 2 rendeletmódosulás 
miatt. 
Az idősek otthonában (Térítési díj: 
73.500 Ft/hó) teljes körű ellátást 
biztosítunk lakóink számára, ami a 
megfelelő lakhatási feltételeken túl 
minimálisan magában foglalja a napi 3-
szori étkezést, szükség szerint személyi 
ruházattal, textíliával való ellátást, az 
egészségügyi állapotnak megfelelő 
orvosi, kórházi ellátást, ápolást, az ezzel 
összefüggő gyógyszer és gyógyászati 
segédeszközzel történő ellátást, mentális 
gondozást, közösségi kapcsolatok 
szervezését. 
Az intézmény dolgozóira egyre több és 
nehezebb fizikai feladat és lelki 
megterhelés hárul. Nagyon feszített 
munkarend jellemzi a hétköznapokat, a 
hétvégén pedig 1 gondozónő mellett a 
konyhán lévő kisegítő személy tud 
csupán segíteni. A megnövekedett 
dementálódott idősek miatt még 
szorosabb együttműködés alakult ki a 
Kunszentmártoni Pszichiátriai 
szakrendelés szakorvosával, Dr. Pesti 
Zsuzsával. A doktornővel kialakult 
kölcsönös szimpátiának és bizalomnak 
köszönhetően sikerült elérni, hogy 
rendszeresen vizitál nálunk. A házi 
gondozott betegeit is ide hívja, 
elbeszélget velük, tanácsokkal látja el 
őket és gyógyszert ír fel. 
Még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk 
a járóképessé tehető lakók 
rehabilitációjára, hogy minél tovább 
megőrizzék önellátási képességüket. 
Évek óta dietetikus felügyeli az 
intézményi étkeztetést. Szükség szerint 
bármilyen diétás étlapot el tud készíteni. 
A mentális gondozás és foglalkoztatás 
lehetőségei behatároltak, tekintettel a 
lakók magas életkorára és égészségi 
állapotára. Ügyelünk arra, hogy sokat 
tartózkodjanak a szabad levegőn, 
tornázunk, újságot olvasunk, rengeteget 
mesélünk a régmúltról.  
Pillanatnyilag felújítás folyik az 
épületen, ennek segítségével 
dekoratívabbá tehető intézményünk. A 
felújítást az Életet az Éveknek 
Alapítvány finanszírozza. Erre nagy 
szükség van, hiszen országos ellátási 
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körzetünk sok látogatót és érdeklődőt 
vonz.  
A Képviselő-testület elfogadta a 
Falunap lebonyolításának 
tapasztalatairól szóló tájékoztatót, és 
megköszöni a Havrilla Sándorné 
Alpolgármester, Zarnócz Pálné 
Művelődési Ház vezető és segítőik 
szervezésben és rendezésben végzett 
munkáját. 
2015. évben sajnos nem sikerült 
pályázatot benyújtani a falunap 
megrendezésére, ezért önerőből oldotta 
meg önkormányzatunk. A falunap 
sikerességéről részben már megtettük a 
beszámolót, hiszen közzétettük a Csépai 
Naplóban és interneten. 
Új színfoltokkal tarkított, nagy 
háttérmunkát igénylő falunapot zártunk. 
Zarnócz Pálné Intézményvezető már 
régen leadta az elszámolást. 
Összességében elmondhatjuk, az operett 
műsor nagy sikert aratott, Tabáni István 
jó hangú énekesként adta elő műsorát, 
nagy hallgató tábora van. A tűzijáték a 
megszokott, kiváló színvonalú volt. A 
kézműves foglalkozás új elemeként 
fafaragót hívtunk meg, aki roma 
származású. A gyerekek nagy 
lelkesedéssel dolgoztak egy-egy apró 
emléktárgyon.  
Maródiné Erdősi Katalin Konyha 
Vezető tájékoztatót tartott az 
Önkormányzati Konyha 
működésének változásairól az 
alábbiak szerint: Az új közétkeztetési 
törvény a 37/2014. (IV. 30.) EMMI 
rendelet 2015. szeptember 1-én életbe 

lépett. Ez a közétkeztetés teljes 
átalakítását jelenti. A rendelet hatálya 
kiterjed valamennyi közétkeztetési 
szolgáltatást nyújtó szervre, szervezetre, 
gazdasági társaságra, természetes 
személyre, valamint az intézményekre. 
Magyarországon egyre több a magas 
vérnyomásos, az elhízott felnőtt és 
gyermek. A sok cukor, zsír- és só 
fogyasztás növeli ezeknek a 
betegségeknek a kockázatát. Az 
egészséges táplálkozás a lakossági 
csoportok egészségi állapotának 
alakulásában - különös figyelemmel a 
gyermekkorra - jelentős szerepet tölt be. 
A cél az, hogy javuljon az egyén 
életminősége, csökkenjen a helytelen 
táplálkozással összefüggő 
megbetegedések száma. 
A Kormány szándéka, hogy a jövőben a 
közétkeztetésben is egészségesebb 
ételeket állítsanak elő, több friss 
zöldség, gyümölcs, teljes kiőrlésű 
gabona adásával, az élettani 
szükségleteknek megfelelő minőségű és 
tápértékű étkezés biztosításával. 
A jogszabályban foglaltakat 2015. 
szeptember 1-jétől alkalmazni kell. 
A szeptemberben induló 
menzareformmal az óvodában és 
iskolában egészségesebb ételek 
kerülnek majd tányérra. 
Az egészséges életmódra, a helyes 
étkezésre kívánjuk nevelni a 
gyermekeket. Ennek a feladatnak mi is 
részesei vagyunk. Eddig is igyekeztünk 
tápanyagokban gazdag, egészséges 
ételeket feltálalni. A törvény fő 

alapköve a só, cukor, zsír használat 
visszaszorítása. Helyette más 
ételtechnológiák bevezetése szükséges: 
párolás, pirítás, tűzdelés zöldséggel, 
sajttal, gombával; csőben sültek 
készítésének, sok variációja; különböző 
krémek, új ízek bevezetése; teljes 
kiőrlésű gabonafélék, zöldségkrémek 
alkalmazása (pl. zsemlemorzsa helyett 
zabpehely) 
10 napos étrendet az ÁNTSZ előírásai 
szerint kell megtervezni: szét kell 
bontani korcsoportonként 
Az étlapot ki kell függeszteni, melyen 
fel kell tüntetni minden étkezés 
számított sótartalmát, valamint az 
élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott allergén 
összetevőket. Az ételek elkészítését, az 
étlap és a nyersanyag-kiszabati ív 
elkészítését, folyamatos vezetését az 
élelmezésvezető felügyeli. Az iskola 
részt vesz az iskolatej programban, ő 
biztosítja a napi tej szükségletet a 
gyerekek részére. 
A képviselő testület döntött a szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatás iránti 
pályázat beadásáról. 
A Képviselő testülete a Római Katolikus 
Plébánia kérésére, támogatja a 
házastársi hűség napján évfordulójukat 
ünneplő házastársak étkezését, az 
étkezési díjuk felével, azaz 1000 Ft/fő 
összeggel. 

Berényi Veronika 
kirendeltség-vezető

 
BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ 

Önkormányzatunk ebben az évben is csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez, hogy ezzel is segítse a csépai tanulni 
akaró fiatalok részvételét a felsőoktatásban. 
Az ösztöndíjrendszer két típusú pályázati lehetőséget kínál a 
diákoknak, mindkét esetben közös követelmény, hogy a 
pályázó csépai lakóhellyel rendelkezzen. 
„A” típusú pályázatra azok jelentkezését várjuk, akik már 
nappali tagozatos hallgatói valamelyik Magyarországi 
felsőoktatási intézménynek, és ott alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A 
megítélt ösztöndíj 2016. év két félévére kerül folyósításra a 
hallgatók részére. 
„B” típusú pályázatra azok jelentkezhetnek, akik a 
2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében nappali tagozaton alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, egysége, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. Azok 

a diákok, akik felsőoktatási tanulmányaikat a 2016/2017. 
tanévben ténylegesen megkezdik hat egymást követő 
tanulmányi félévben részesülnek az ösztöndíjban. 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási 
rendszer: 
1. Önkormányzatunk minden sikeres pályázót havonta 4.000 
forinttal támogat 
2. A megyei önkormányzat kiegészítheti a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatást 
3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az együttes 
önkormányzati támogatással megegyező mértékben - 
maximálisan havi 5.000 Ft - egészíti ki a támogatást. 
A pályázat beadásához regisztrálni szükséges az EPER-Bursa 
rendszerben / 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palyabelep.aspx./, majd a 
pályázati anyagok feltöltése ezután lehetséges. 
Az aktuális pályázati kiírás megtalálható a www.emet.gov.hu 
oldalon. 
A pályázati űrlapot kinyomtatva, aláírva, a kötelező 
mellékletekkel ellátva kell benyújtani önkormányzatunkhoz 
2015. november 9-ig.
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS 
Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy 2015. november 6-án a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és Csépa 
Község Önkormányzata ingyenes egészségügyi 
szűrőprogramot szervez az Önök részére. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009-ben 
döntött arról, hogy segítséget nyújt a megye 2000 fő alatti 
népességszámú településein élők számára egészségük 
megőrzése, a jelenleg még nem ismert betegségek időben 
történő felismerése érdekében. Annak tudatában, hogy a 
kistelepülésen élők számára sokkal nehezebb eljutni 
szakorvosi rendelőbe az Önök településén is megszervezi az 
egészségügyi szűrőprogramot.  
Fontos az is, hogy a résztvevők számára ez ne kerüljön pénzbe, 
ezért ennek költségeit a megyei önkormányzat fizeti ki.  
Csépa Község Önkormányzata jelöli majd ki a vizsgálatok 
helyszínét és állja a víz-, villany és fűtés költségeit. 
Az egészségügyi szűrőprogram keretében a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 

szakdolgozói megmérik a résztvevők vérnyomását, a 
koleszterin és vércukor szintjét, haskörfogatát, testsúlyát, 
meghatározzák triglicerid szintjét és megállapítják a 
testtömegindexét. Ezek olyan adatok, amelyek a szív- és 
érrendszer állapotát mutatják be. Az így nyert adatokat 
belgyógyász szakorvos értékeli.  
Emellett szemész-, urológus és bőrgyógyász szakorvosi 
vizsgálatokon is részt vehetnek az érdeklődők. 
A vizsgálat helye: Művelődési Ház (Csépa, Béke utca 
133/a.) Ideje: 2015. november 6 (péntek) délelőtt. 
A vizsgálatok eredményeit a település háziorvosa 
rendelkezésére bocsátják a szűrést végző szakemberek. Ezeket 
a vizsgálati eredményeket az Ön gyógyításában tudja 
felhasználni háziorvosa.  
Kérem Önt, hogy a szűrésen vegyen részt! Családtagjait, 
barátait, ismerőseit segítsen meggyőzni, hogy az egészségügyi 
szűrőprogramon vegyenek részt. 

Fialka György polgármester
 

„HAHÓ JÓ A SÁRKÁNYHAJÓ”-zás! 
Dobveréstől volt hangos 2015. július 25-én 
Kunszentmártonban a Kőrös part. Igazi csapatépítő program 
volt az I. Kunszentmártoni Sárkányhajó verseny. Csépáról 
20+5 fős csapattal indultunk. Jó hangulatban, jó kedvvel. Csak 
ott döbbentünk rá, mennyire értünk hozzá.10 csapat közül a 3. 
helyezést értünk el. A hajóban a lapátosok két oldalt egy dobos 
adta ütemre, és egy kormányos irányításával hajtják előre a 
hajót.  
A sárkányhajózás sportja Dél- Kínából származik. Több mint 
2000 éves története van. A sárkányhajó egy olyan 12,5 m 
hosszú kenu típusú hajó, melyet elől sárkányfej, hátul 
sárkányfarok díszít. 
Résztvevők: Viktorin Róbert, Türke Csaba, Kollár András, 
Gyertyános Ferenc, Marsinszky Zoltán, Diószegi Sándor, 
Deák István ifj., Papp János, Szanda Tibor, Pintér Csaba 
Gábor, ifj. Oberna István, Oberna Nándor, Túri Adrián, ifj. 

Túri Ferenc Hegedűs Csaba, Romhányi László, Hubai Hunor, 
Dukai Gábor, Törőcsik Attila, Molnár Nikoletta, Dobverő: 
Túri Márk, Póttagok: Bíró József, Berényi Veronika, Matyi 
Ferencné, Pálné Szabó Nikoletta, 
Nagyon jó volt látni, hogy településünk lakói közül vannak, 
akik szabadidejüket, energiájukat nem kímélve részt vesznek 
ezen a versenyen, hogy ezzel is erősítsék Csépa község 
hírnevét. A délelőtt jó hangulatban telt, egy szívvel, egy 
lélekkel küzdöttek a nyári melegben, hogy minél jobb 
helyezést érjenek el. A fáradtság nem volt hiába, hiszen ugyan 
3 helyezést értek el, de századra pontosan annyit futottak, mint 
a második helyezés. 
Köszönetünket fejezzük ki mind a szervezőknek, és mind a 
résztvevőknek, reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számban 
tudunk részt venni a versenyen! 

Pintér Csaba Gábor
 

ISKOLAI HÍREK 
2015 szeptember 1-jén 20 első osztályos 
tanuló kezdte meg tanulmányait a csépai 
Petőfi Sándor Általános Iskolában. 
Osztályfőnökük Kuti Gáborné, az 
iskolaotthonos oktatásban párja 
Szebellédi Anita tanító néni. A második 
osztályt László Istvánné osztályfőnök, 
Pakayné Péter Krisztina és Otrosinka 
Ferencné tanítja. A harmadik osztály 
osztályfőnöke Deák Mónika, a 
negyediké Pintér Lászlóné. Ebben a két 
osztályban Papp Ágnes a 
készségtárgyakat oktatja. Az ötödik 
osztály osztályfőnöke Maródi Kata 
(természetismeret, biológia, földrajz, 
erkölcstan) a hatodiké Obernáné Nagy 
Gizella (angol, történelem) a hetediké 
Surányi Zsolt (fizika, informatika, 
napközi) a nyolcadiké Gergely 
Sándorné (matematika, kémia). A felső 
tagozaton tanítja a magyar nyelv és 
irodalom tantárgyat Kovácsné Németh 
Mária tanárnő, az ének-zenét Brukner 
Lajosné, a testnevelést és technikát 

Csongrádi Béla tanár úr, valamint a 
rajzot Szegedi Bernadett tanárnő. Az 
ötödik osztályban a történelem, valamint 
a hon- és népismeret órákat Sárai 
Gyöngyvér tanárnő tartja. A pedagógiai 
munkát segíti Sántáné Solymosi 
Bernadett tanító néni. A hitoktatást a 
katolikus egyháztól Reusz József 
plébános úr és Egediné Lovas 
Annamária tartja. A Hit Gyülekezetétől 
a szolnoki gyülekezet vezetője Kormos 
Ferenc végzi ezt a feladatot. 
Az idén vezettük be a 3. 4. 5. és a 6. 
osztályban az egész napos iskolai 
nevelést, amely a hagyományos 
napközitől több mindenben eltér. 
Délutánonként szaktanárok segítenek a 
tanulóknak az adott tananyag 
begyakorlásában, illetve fejlesztő 
foglalkozásokat tartanak. A 7. és 8. 
osztályban tanulószoba működik. 
Iskolánkban a 2015/2016-os tanév - 
hasonlóan az előzőekhez - 
mozgalmasnak ígérkezik. 

Most is több lehetősége van 
tanulóinknak délutáni foglalkozások 
igénybevételére. Az iskolai énekkart 
továbbra is Brukner Lajosné tanárnő 
vezeti, remélhetőleg ebben a tanévben is 
hasonlóan színvonalas előadásokat 
láthatunk tőlük, mint eddig. Rajz, 
informatika, elsősegély, KRESZ, ÖKO 
szakkör is várja tanulóinkat. Az 1. és 5. 
osztályban Táblajáték szakkört 
vezettünk be felmenő rendszerben. A 
sajátos nevelési igényű tanulóinkkal 
gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, 
logopédus foglalkozik a meghatározott 
óraszámban. A zeneoktatás az előző 
évekhez hasonlóan működik 
iskolánkban. Továbbra is jó a 
kapcsolatunk a szentesi SILVER 
tánciskolával, akik az alsó tagozaton 
oktatják a táncot.  
A tanév folyamán iskolai és községi 
szinten is megemlékezünk nemzeti és 
egyéb ünnepeinkről.
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A TANÉVRE TERVEZETT ISKOLAI PROGRAMOK: 
Szeptember 24-25. egészségnap. Október 6. 
aradi vértanúk napja. November 26. 
Komplex vetélkedő 3.-4. o. December 6. 
Mikulás ünnepség, 15. Karácsonyi 
Jótékonysági Est, 17. Családi nap, 18. 
Karácsonyi műsor. 

Január 22. I. félév vége. Február 13. Farsang, 
15-16 Nyílt tanítási nap, 23. Komplex 
vetélkedő 5-6. osztály. Március 11. 
Szivárvány vetélkedő, Petőfi 
szavalóverseny, 23. Családi nap. Április 5. 
Komplex vetélkedő 7-8. osztály, 22. 

Műsoros est, 29. Járási színjátszó és énekkari 
találkozó. Május 25. Mérések a 2. és a 4. 
osztályban, Kompetenciamérés 6. 8. osztály. 
Június 1. Gyermeknap, 10 du. Madarak és 
fák napja, 18. Ballagás.

 
A 2015-2016-os tanévhez minden tanulónknak, szüleiknek és a Csépai Napló kedves olvasóinak is jó egészséget kíván az iskola tantestülete. 

Otrosinka Ferencné tagintézmény vezető 

SAKKHÍREK 
Szent István Kupa Sakkverseny Kunszentmárton 2015. szeptember 
12. 
Ifjúsági eredmények: 1. Oberna Dominik, 2. Sárközi Soma, 3. Laczkó 
Sándor. Serdülők: 1. Tóth Martin, 3. Túri Márk, 4. Cseh László, 6. 
Szepesi Sándor. 
Országos Ifjúsági Sakkverseny Martfű 2015. szeptember 19. 

Második helyezettek: Cseh László, Oberna Dominik. Harmadik 
helyezett: Palotai Anna. Negyedik helyezettek: Túri Márk, Tóth 
Martin, Laczkó Sándor. 
2014/2015 tanév összesített sakkeredmények alapján kialakult 
sorrend; lányok: 1. Sárközi Adél, 2. Duszka Boglárka, 3. Palotai 
Anna. Fiúk: 1. Oberna Dominik, 2. Cseh László, 3. Túri Márk. 

Csetényi Mihály ny. tanár
 

EGYHÁZI HÍREK 
Általános tájékoztató a katekumenális hitoktatásról 

Lelkipásztorok, Hitoktatók és Szülők számára 
Kimondhatatlan kiváltság és öröm számunkra, keresztények számára, 
hogy Jézus nemcsak egy ájtatos hagyomány őrzésére küldött a 
világba, hanem folytonos növekedésre: „harminc-, hatvan-, sőt 
százszoros termés hozatalára.”(Mk 4,8) Ugyanakkor sok helyen üres 
formasággá vált a szentségekhez járulás, sokan úgy gondolkodnak: 
egy a fontos, hogy „átessen” (keresztelésen, elsőáldozáson, 
bérmáláson….) a gyerek, a fiatal az előtte és utána való rendszeres 
miserészvétel, egyházközösségbe aktív bekapcsolódás nélkül. Ez az 
evangéliumot megcsúfoló, hiteltelenné tevő tény indította 
„Kopernikuszi -180°-os - fordultra”, szemléletváltásra a II. Vatikáni 
Zsinatot a hitátadás, hitoktatás terén is. Fontos, hogy egységben 
kövessük az alábbi szemléletbeli és gyakorlati szempontokat: 
A hitoktatás szerves része a plébániai közösséghez tartozásnak, nem 
elszigetelt különóra, hanem a gyakorlati hitéletbe való bevezetés. 
Ezért nemcsak oktatás, hanem inkább keresztény életre nevelés! - 
Szoktatás! - napról-napra gyakorlás! 
Út, igazság, élet. Alapvető jellemzője: a rendszeresség! Nem a néhai 
ünnepektől mondhatjuk, hogy minden rendben van, élünk. (Nem a 
szülinapok, ballagási bankettek, lakodalmak, karácsonyi és húsvéti 
ünnepek, néhai élmény-találkozóink biztosítják számunkra az életet, 
hanem a szív és a tüdő rendszeres működése. Ha a szív kihagy, leáll, 
akkor veszélyben az élet. Ha a tüdő kihagy, leáll, beáll a fulladás, ill. 
megfulladás állapota.) – A kereszténység zsákutcája, ha csak 
ünnepekre, szentség-kiszolgáltatásra készíti elő a gyermekeket és a 
szülőket. – Az Egyház nem ünnepszervező kft., hanem krisztusi 
életbe bevezető és abban elmélyítő, élő közösség. 
Liturgikus ruha: A krisztusi életet jellemzi az egyszerűség, 
szerénység és folyamatosság. Ezért nagyon egyszerű ünnepélyes 
liturgikus ruhában történnek a szentség-kiszolgáltatások: pl. első 
gyónás, első áldozás… egységesen fehér ministráns ruhában, 
bűnbocsánat szentségénél lila mellkereszt… Szerény meglepetés, 
szimbolikus ajándék esetleg. Folyamatosság pedig azt jelenti, hogy 
pl. egy év múlva (és minden évfordulón közös ünneplésben 
részesülhetnek: pl. egyházközségi teadélután, kirándulás, tábor…stb) 
Tehát a Zsinat utáni Egyház a kitartást, rendszerességet, 
folyamatosságot értékeli. 
Szülők szerepe nélkülözhetetlen a keresztény életre nevelésben! Az ő 
példaadásuk dominál 99%-ban, az Egyházé, hitoktatásé maximum 
1%-ban járulhat hozzá. – Ez a napnál is világosabb, hiszen egy hét 
168 órájából csak max. 2-3 órát van keresztény környezetben (2x45 
perc hittanóra és 1 óra vasárnapi szentmise [aki jár rendszeresen]), a 
többi 166 órát a szülővel, ill. a szülő tudtával, engedélyével, 
irányításával tölti. Tehát evidens, hogy nem a hitoktató, hanem a 
szülő teheti kereszténnyé gyermekét a hitoktató, lelkipásztor hiteles 
irányításával. 

Sőt, a szülők keresztény példaadásának hiánya végzetesen veszélyes 
a gyermek életében, mert „örökre” megutáltatja a gyermekkel a 
kereszténységet, templomot, hitet, mert úgy érzi: neki menni „kell” 
misére, hittanra… a szülei pedig passzívak e téren, hozzájárulnak, 
vagy egyenesen küldik is a hittanra, misére, de ők nem mennek 
rendszeresen, vagy egyáltalán. A gyermekben ezért ilyen családi 
miliőben kivétel nélkül (kinek előbb, kinek később) kifejlődik az a 
belső érzése: „Mikor leszek már én is felnőtt, hogy nekem se kelljen 
rendszeresen járni.” - Tehát az Egyház elítéli azt a szülői magatartást, 
hogy menjen a gyerek hittanra, misére, mert „nem tanul ott rosszat.” 
Ami önmagában igaz, de a gyermek fokozatos fejlődésével kitermeli 
a fenti ellenszenvet, utálatot a kereszténység parancsai, 
követelményei ellen. - A keresztény nevelésből a keresztény, vagy 
kereszténység iránt komolyan érdeklődő szülő, gondviselő 
rendszeres, aktív példaadása nem hagyható ki. - Ezért vezette be az 
Egyház a Szülők Fórumát - Katekézisét. 
Szentmisenapló a rendszerességre szoktatás, nevelés és a szülőkkel 
való szoros egység, kommunikálás komoly eszköze, valamint a 
meghozott áldozat, szorgalom dokumentálására is szolgál döntő 
módon. Csak az a vasár- és ünnepnap fogadható el szentmise 
részvételnek, aki a Szentmisenaplóba beragasztotta az akkor kapott 
evangéliumi matricát, ill. vidéken (ahol aláírással történik a jelenlét 
igazolása) a matrica helyén az aláírás áll bizonyítékként. – 
Szentmisenapló kitöltése, vezetése… Hitoktató részéről a havi és 
félévi visszajelzéseket vegyük komolyan. 
Szentmise lehetőségek: Szombat délután (Mindig az előző vasárnap 
meghirdetett időben!) Tiszaug; - Vasárnap 9 ó Csépa; 11 ó Szelevény; 
délután (Mindig az előző vasárnap meghirdetett időben!) Tiszasas. 
(Ha valakinek nincs autója: 4 fő a Plébános atyával kimehet.)  És 
természetesen bárhol vidéken érvényes a szentmiserészvétel 
aláírással v. matricával. 
Egyéni szorgalmi verseny a szentségekhez járulásért – minimális 
követelmények: Egy évnek a Hivatalos Dokumentumok és a 
Szentmisenapló megjelölése alapján a tanév + vakáció együttese 
számít: tehát 42 beragasztott matrica + 14 vakáció beírás = 56 vasár- 
és kötelező ünnepnap. Hittanórák tekintetében pedig a 
Hittannaplóban nyilvántartott össz-óraszám. Betegséget a szülők 
igazolhatják írásban a Szentmisenapló „Jegyzetek” oldalán, ill. a 
hittanfüzetben. – Tehát szentségekre alkalmasságnál ezeket a 
dokumentált számokat kell a hitoktatónak figyelembe venni, amelyek 
meglétével kérheti plébánosától a soron következő szentséget, rítust. 
Hittanismeret is fontos! – Ebben hivatalosan besegíthet az egész 
család játékos formában! - Rejtvények kitöltése - Bónuszok gyűjtése! 
Felszerelés: közös munka nélkülözhetetlen eszközei: Hittankönyv, H. 
füzet, Szentmisenapló, íróeszköz. 
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Személyes elbírálás: Katekumenális jellegű gyermek-hitoktatást 
rendelt el a Püspöki Kar Magyarországon is 1999. Ádvent 1. 
vasárnapjától. Ez azt jelenti, hogy nincs kollektív büntetés, de 
kollektív éretté nyilvánítás sem a szentségekre. – Mindenki akkor 
járulhat a soron következő szentségre – akár egyedül is – amikor a 
szükséges, előírt mise és hittan részvétele igazolt, és a magatartása, 
hittanismerete alapján a hitoktatója alkalmasnak találja, s a 
plébánostól kérvényezik, aki azt jóváhagyja. Tehát a jövőben egyéni 
érettség alapján történik a szentségekhez járulás, persze megmaradhat 
továbbra a közösségi is, ha ketten vagy többen egy időre mutatják fel 
szorgalmukat, rendszerességüket, valamint hittanismeretüket, s 
keresztény viselkedésüket. Eben az esetben természetesen együtt 
járulnak a soron következő szentséghez, ill. vesznek részt a rítusban. 
Komolytalankodás, rendbontás esetén: Átmenetileg megmarad a 
korábbi szabály, hogy a 3. figyelmeztetéssel el kell küldeni a 
hitoktatónak a hittanost, s csak a következő tanévben jelentkezhet újra 
hittanosnak. 
Kérjük a Szülők aktív bekapcsolódását a hittanosok és az 
egyházközség programjaiba, valamint családlátogatásokat is 

tervezünk a szorosabb együtt-nevelés érdekében. – Valamint minden 
hónap 1. és 3. hétfő estéjén a számukra megnyílt a csépai 
hittanteremben a rendszeres szülők – felnőttek beszélgető fóruma, 
hitmélyítő lehetősége, hogy még tudatosabban és hitelesebben 
tudjanak segíteni gyermekeiknek. Minden jó szándékú, nyitott és 
gyermeke lelkéért is aggódó szülőt szeretettel hívunk és várunk a 
kijelölt hétfő estéken az előtte meghirdetett időpontban. 
Katekumenális jellegű hitoktatásban a minimális idő-követelmények: 
Három év rendszeres hitoktatásban és szentmiséken részvét: 
(Keresztség); Első gyónás. Plusz egy év rendszeres hitoktatásban és 
szentmiséken részvét: Első áldozás. Plusz egy év Biblia átadásának 
rítusa. Plusz egy év Kereszt átadásának rítusa. Plusz egy év Miatyánk 
átadásának rítusa. Plusz egy év Hitvallás átadásának rítusa. Plusz egy 
év Bérmálandók bemutatása és megáldása. Plusz egy év 
Bérmálandók befogadási szertartása. Plusz egy év Kiválasztás 
szertartása. Plusz „X” idő Bérmálás szentségében való elköteleződés. 
(A Főpásztor alsó korhatárának és egyéb szempontjainak előírása 
szerint!) 

Reusz József plébános
 

SZÜRETI MULATSÁG 2015 
Népi hagyományainkat emberi 
közösségek hozták létre és éltették 
nemzedékről nemzedékre. A népi 
kultúra leginkább a népszokásokban él 
és hagyományozódik. Tánccsoportunk 
nagyon fontosnak tartja a népi 
hagyományok ápolását, újraélését. 
2015. október 3-án megrendeztük újra 
szüreti mulatságunkat, amely kis 
falunkban évek óta hagyomány, és egyre 
több embert mozgat, szórakoztat és 
csatlakozásra buzdít. 
A tavalyi szüreti bál óta eltelt egy év 
események sokaságában bővelkedett: 
tánccsoportunk a környék falvaiba, 
városaiba az idén is elvitte Csépa jó 
hírnevét. Sok meghívást kaptunk 
bálokba, falunapokra, városnapokra, 
szüreti felvonulásokra és egyéb 
rendezvényekre, amit elfogadtunk, és 
büszkén képviseltük Csépát. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy községünkben a 
hagyományápolás már óvodás korban 
elkezdődik. Október 2-án igen kedves 

közönséget kápráztattunk el. A csépai 
Vackor Művészeti Óvoda immár 
hagyománnyá váló meghívásának 
tettünk eleget. Ebben az évben is öröm 
volt látni az izgalomtól csillogó 
gyermekszemeket, a népi ruhába 
öltözött apróságokat, akik együtt 
táncoltak velünk. 
A vidéki fellépéseinket önkormányzati 
támogatás segítségével fedeztük. Ahová 
meghívást kaptunk, mindenhová 
elmentünk. Tánccsoportunk tagjait mély 
kapocsként köti össze a tánc szeretete, a 
hagyományőrzés, a sok-sok közös 
program. Alapító tagjaink hosszú évek 
óta öregbítik Csépa község hírnevét, de 
elismerés illeti az ifjú utánpótlást is. 
Büszkék lehetünk a rátermett bíró párra, 
akik már harmadik éve szerepelnek 
velünk. 
Minden évben fellépéseinket a csépai 
szüreti felvonulással és bállal 
„koronázzuk meg”. Így volt ez ebben az 
évben is. Augusztusban kezdtük el 

szervezni rendezvényünket, amely 
nagyon sok munkát és fáradságot 
vett igénybe. Október 3-án délután 
12-13 óra között érkeztek a 
művelődési házhoz a fogatok. 
Meglepetésünkre 1 db 5-ös fogat, 
3 db 4-es fogat kápráztatott el 
bennünket és minden kedves 
odalátogatót. Köszönetet 
szeretnénk mondani ezért Sindel 
László szarvasi fő támogatónknak 
és Jakab Ferenc úrnak, akik 
fényesebbé tették felvonulásunkat. 
Fél 2-kor tánccsoportunk a presszó 
sarkon megnyitották a nyitótáncot, 
amit sok kedves ember sok 
szeretettel várt. Elindult a menet 
zeneszóval a kis falunkból. A 
szomszéd faluba, Szelevényre is 

elvittük a hívogató táncot a fényes 
menettel. Közben a kultúrházban is 
folytatódott a sürgés-forgás. Kengyel 
László készítette fel az ízletes vacsorát. 
Este vacsora után nyitótáncunkkal 
megnyitottuk a bálat, ami közel 400 
embert vonzott magával. A talpalávalót 
vasárnap reggelig Antal Adrián és 
zenekara biztosította. Vendégeink 
visszajelzései igen pozitívak voltak. 
Rendezvényünk sikeres megvalósítása 
sok-sok ember hetek óta tartó 
fáradhatatlan munkájának gyümölcse 
volt. Ebben az évben is nagyon sokan 
támogatták a szüreti bál megrendezését 
anyagi segítséggel, tombola tárgyakkal 
és saját kétkezi munkájukkal. 
Köszönetemet kívánom kifejezni Csépa 
Község Polgármesterének, Fialka 
Györgynek, Alapítvány Csépa 
Községért - Kiss Magdolna alapítvány 
elnökének, Nagy Ferencnek és 
feleségének, Jakab András Falugazdász 
úrnak, Dr. Nagy Zoltánnak, Egedi 
Lászlónak és kedves feleségének, az 
összes fogathajtónak, minden 
segítségnek és nem utolsó sorban a 
tánccsoportnak, akik elmondhatják, 
hogy környékünk legszínvonalasabb, 
legfényesebb szüreti mulatságát 
rendezték meg. Fő támogatóink 
bíztatására úgy döntöttünk, hogy 
visszük tovább Csépa hírnevét, 
rendezvényeket szervezünk, továbbra is 
részt veszünk önkormányzati 
rendezvényeken, elfogadunk minden 
meghívást, fellépést. A 2015. évi 
Szilveszter Óév búcsúztató és 2016. 
szüreti felvonulás és bál előkészítését 
már a napokban elkezdte 
tánccsoportunk. 

Horváth Nóra és Molnár Adrienn 
főszervezők

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Születés: 
Rostás Ildikó Annabella an: Rostás Krisztina 
Farkas Mónika an: Farkas Ilona 
Barta Róbert Zalán an: Deim Melinda 
Gere Regina Lívia an: Komódi Klaudia 
Házasságkötés: 
Mága Tünde és Nagy Gábor 
Haláleset: 
Fábián Györgyné (Jenei Borbála) szül: 1933. 
Bíró József László szül: 1948. 
Galvácsi József szül: 1937. 
Palotai Jánosné (Egedi Ilona) szül: 1930. 
Papp Imre szül: 1941. 
Komár Ernő szül: 1929. 
Fábián Jánosné (Veres Eszter) szül: 1939. 
Borics Béla Jánosné (Kovács Ilona) szül: 1937. 
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ÓVODAI HÍREK 
Ez a nevelési év is gyorsan véget ért. Sok-sok feladattal teltek 
a hétköznapok. Szokásos ünnepeink is méltóképpen 
megünneplésre kerültek. Kicsit rendhagyó volt ez a nyár. A 
pihenésre kevés idő maradt, de nagy örömünkre szolgált, hogy 
pályázatból felújításra került az óvoda teljes tetőszerkezete, 
amely közel 17 millió forintos beruházás. Szintén pályázati 
pénzből lettek kicserélve az épület északi oldalán található 
nyílászárók is.  
Önkormányzati költségvetésből a korábbi évekhez hasonlóan 
az idén a fektető és az előtte lévő öltöző és mosdó szépült meg: 
a festéssel, a parketta és a csoportszobák ajtajának 
felújításával. A Szülői munkaközösség és Török Imréné 
támogatónk segítségével szép, új függönyökkel gazdagodott 
intézményünk. 
A viharkárok megelőzése érdekében a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság javaslatára az épület északi oldalán 11 db kínai 
nyárfa került szakemberek által kivágásra. Sajnáltuk őket, 
mert már a szívünkhöz nőttek.  
Tavasz óta fokozatosan megújul az udvarunk és a kertünk: 
több lépcsőben újra telepítjük majd a kivágott fákat, 
megújítjuk az évelő cserjéket is.  
Szerencsére balesetmentesen telt el a felújítás időszaka is. A 
kivitelezők nagy körültekintéssel végezték a munkákat, ők is 
gondosan ügyeltek a biztonságra.  
A munkálatokkal párhuzamosan folyt az óvodai életünk is.  
Ballagás után 10 napig a Cserkeszőlői Gyógyfürdőbe jártunk 
úszás előkészítő tanfolyamra az a leendő első osztályosokkal, 
melynek költsége 170.000 Ft, / amely a tanfolyam díját, a 
belépőket és az útiköltséget tartalmazza/ az IPR pályázatból 
finanszíroztuk; így kisgyermekeink ingyenesen 
ismerkedhettek meg az úszás alapjaival. 
Az IPR program keretében, az Alapítvány a Csépai 
Óvodásokért és a Szülői Munkaközösség támogatásával 
tovább bővítettük játékkészletünket, a Bozsik programban 
tartós, jól használható sporteszközök kerültek a gyermekek 
birtokába. 
A takarítási szünet kivételével a nyáron is működött az 
óvoda. Azon kisgyermekek számára, akik a nyári szünetben 
otthon tudtak maradni iskolás testvérükkel, az idén lehetőség 
volt az ebéd elhordására is. Ezzel is igyekeztünk segíteni a 
szülők hétköznapi gondjain. 
Köszönjük a szülők türelmét az esetleges kellemetlenségekért. 
A nyári pihenő után 19 kisgyermek vett részt az iskolára 
hangoló programunkban, ahol felidézték óvó nénijükkel az 
eddig tanultakat és egy kicsit már az iskolás életre is készültek.  
Kuti Gáborné és Szebellédi Anita tanító nénik nagy szeretettel 
várják a 2015-16-os tanévben az általános iskolai 
tanulmányaikat megkezdő 19 kiselsőst: Gyurik Csenge 
Vanessza, Kolompár Dorina, Kovács Elizabeth Sella, Rostás 
Gabriella, Szénási Tamás Márk, Szvoboda Anikó Katalin, 
Urbán Rebeka, Vaszil Rómeó, Zarnócz Ádám, Deim Blanka 
Szabina, Farkas Dzsúlió, Farkas Emilián, Kanalas Sándor, 
Kolompár Gusztáv, Molnár Ferenc Ádám, Rostás Tamás, 
Takács Nikolett Kitti, Tóth Hanna, Vékony Zsombor Dániel 
tanulókat.  
Az első két tanítási napon az óvodából Magdika, Dorina, Évike 
és Mariann óvó nénik, valamint Erika és Erzsike daduska 
nénik is próbálták megkönnyíteni a kisgyermekek új 
környezetbe való beilleszkedését. 

Szeptember 1-től 67 kisgyermek veszi ismét birtokba a 
megújult, megszépült óvodát és a már 3. éve állandó 
kollektívánk folytatja a munkát a kicsik testi és szellemi 
fejlesztése érdekében. 3 éves kortól kötelező az óvodába 
járás, de a szülőknek lehetőségük nyílik az óvodai 
szokásrendszert már elbíró, elfogadni tudó 2,5 éves 
gyermekek részére a teljesen ingyenes, térítésmentes 
óvodai ellátás igénybevételére. (minimális elvárás: széken 
ülve, kanállal tudjon enni, és kérésre segítséggel használja a 
WC-t.) 
Ebben az évben a Pillangó és a Napsugár csoportok fogadják 
a piciket; akik az első napokban vagy hetekben a beszoktatás 
alatt édesanyjuk biztonságot nyújtó jelenlétével 
ismerkednek az óvodai élettel. A 2015/2016-os tanévben 
várhatóan 20 kisgyermek kezdi meg az óvodát. Sok-sok 
szeretettel és türelemmel várják őket az óvó nénik, daduska 
nénik és az óvoda valamennyi dolgozója. 
Reméljük, hogy az idén is jó kapcsolatban folytatjuk 
munkánkat valamennyi szülővel, társintézménnyel és 
fenntartóval gyermekeink fejlődése érdekében, amihez sok 
erőt és jó egészséget kívánunk Mindenkinek! 
Az alábbi idézettel szeretnénk kifejezni köszönetünket név 
szerint is azoknak az önzetlen támogatóinknak, akik egész 
évben bármilyen formában segítették intézményünket: Fialka 
György polgármester úrnak, a Képviselő-testület tagjainak, a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai 
Kirendeltsége vezetőjének, Berényi Veronikának és 
dolgozóinak. Fő támogatónknak dr. Kanyó Máriának, aki 
500.000 Ft-tal támogatta óvodai alapítványunkat. Fialka 
Zsuzsannának, aki az alapítvány fennállása óta társadalmi 
munkában végezte a könyvelésünket, az Önkormányzati 
Konyha vezetőjének Maródiné Erdősi Katalinnak és a 
konyha valamennyi dolgozójának, Zarnócz Lászlóné 
nyugalmazott főszakácsnak, Kómár Károly a Csépai 
Sportegyesület elnökének, Czinege Edit keramikus nőnek, 
Kiss Jánosné Magdika néninek, Türke Csabának, a 
Mosoly Klub Énekkarának, Szvobodáné Szőke Éva ballagó 
SzMK-s szülőnek, aki hosszú éveken át segítette munkájával 
rendezvényeinket. A Szülői Szervezet tagjainak: Végh 
Istvánnénak, Cseh Rolandnénak, Siposné Lantos Évának, 
Tóth Nórának, Mészárosné Gólya Zsuzsannának, Fialka 
Györgynének, Bugyiné Vincze Katalinnak. Szelei 
Ferencné nyugalmazott óvodavezetőnek, Cseh Józsefné 
nyugalmazott dajkának, Dancsó Antalné nyugalmazott 
dajkának, Turóné Guba Anna nyugalmazott igazgatónőnek, 
Zarnócz Pálné Műv. ház vezetőnek, és utoljára, de nem 
utolsósorban munkatársaimnak, az óvoda valamennyi 
dolgozójának: Bozsik Ibolya óvónőnek, a Csépai 
Óvodásokért Alapítvány  elnökének, Bódi Alexandra Dorina 
óvónőnek, Dobákné Deák Éva pedagógiai asszisztensnek, 
Galvácsi Józsefné dajkának, Halmainé Velő Erika dajkának, 
Hérán Imréné dajkának, Kiss Magdolna óvodavezető 
helyettesnek, Réti Sándorné óvónőnek, Szendrei Mariann 
óvónőnek, Szaszkóné Gala Katalin logopédusnak, Tóth Edit 
konyhai dolgozónak, Urbán János karbantartónak. 
„Ha jót teszel, tedd csak a jóért!/ Ezt gyermekednek add 
tovább:/ S ha gyermekednél kár a szóért,/ majd megszívleli 
unokád.” (Hikmet-náme - Bölcs mondások könyve) 

Havrilla Sándorné 
óvodavezető
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