
 

 

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 
Kedves Csépai Lakosok! 

Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, 
köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben 
segítették településünk fejlődését és az önkormányzat 
munkáját. Így köszönöm a köztisztviselőknek, a 
közalkalmazottaknak hogy az egyre nehezedő 
körülmények között helytálltak, és jó színvonalon 
látták el feladataikat! Megköszönöm lakosainknak a 
támogatását! Megköszönöm a civil szervezeteink példa 
értékű együttműködését az önkormányzattal!  
Településünk halmozottan hátrányos helyzetű, mégis 
tapasztalható községünkben az összefogás, egymás 
elfogadása. Meggyőződésem, hogy egymás megértése, 
segítése viszi előre közös ügyeink megvalósulását. 
Karácsony közeledtével jobban vágyunk a csendre és a 
nyugalomra. Kívánom – akár egyedül, akár a 
szeretteik körében ünnepelnek –, tudjanak megbékélni 
embertársaikkal, önmagunkkal. Minden kedves 
lakosunknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag új évet kívánok! 
Csépa Község Önkormányzata és Képviselő Testülete 
nevében: 

Fialka György 
polgármester 

 
90. születésnapját ünnepelte Czifra Mihály. 
2015. október 19-én lakásán köszöntötte a csépai Önkormányzat 
nevében Fialka György polgármester és Berényi Veronika 
kirendeltség-vezető. Erőt, egészséget kívánunk, és hosszú, 
boldog életet szerető családja körében! 
A képen az ünnepelt lányával és Fialka György polgármesterrel. 
 

 
ÜNNEPI MISEREND CSÉPÁN 

2015. december 24. (csütörtök) 1600 a templomban: 
A családok és kisgyermekek karácsonyt megnyitó 
ünnepsége 
2015. december 25. (péntek) 0000 Éjféli szentmise, 
900 Ünnepi szentmise (Parancsolt ünnep!) 
2015. december 26 (szombat) 900 Szentmise 
(Tanácsolt ünnep!) 
2015. december 27. (vasárnap) 900 Szent család 
vasárnapja. Szentmisék a szokásos vasárnapi 
időpontokban 
2015. december 31. (csütörtök) 1800 Év végi hálaadó 
szentmise 
2016. január 1 (péntek) 900 Mária Istenanyasága 
Szentmise (Parancsolt ünnep!) 
 
 

 
 

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

a CSÉPAI NAPLÓ SZERKESZTŐI 

30 éves jubileumát ünnepelte Havrilla Sándorné óvodavezető. 
Óvodai munkatársai, a polgármesteri hivatal dolgozói és Fialka 
György polgármester körében. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Ünnepi ülés 

Ünnepi testületi ülés keretében emléke-
zünk az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 59. évfordulójáról. A csépai 
Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 
emlékképek 1956. történéseiről című 
műsorát adják elő. Az iskola énekkara 
dalcsokrot ad elő. 
Megköszönjük ezt a bensőséges meg-
emlékezést, miközben az asztalunkon a 
mécsesek égtek mindannyian fejet 
hajtottunk. 
Beszámoló a tűzvédelmi tevékenység-

ről 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Kun-
szentmártoni Hivatásos Tűzoltó-
parancsnoksága törvényi kötelezettsé-
gének leget téve tájékoztatás céljából 
megküldte Csépa Községi Önkormány-
zat Képviselő-testületének a Kun-
szentmártoni Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2014. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 
Liszkai Zoltán tűzoltó ezredes a mező-
túri kirendeltség vezetője az októberi 
testületi ülésen elmondta, az elmúlt 
évben nagyságrendekkel csökkent a 
vonulások száma. Ez a jogszabályi 
környezet változása, és a minél na-
gyobb tájékoztatás a gazdálkodók és a 
lakosság felé következménye is lehet. A 
tarlótüzek is lecsökkentek.  

Beszámoló a közrendvédelmi tevé-
kenységről 

Decemberi ülésünkön Dr. Bencsik Béla 
r. alezredes a kunszentmártoni rendőr-
kapitányság bűnügyi osztályvezetője 
elmondta, hogy alapvetően bűnügyi 
helyzete a településnek nem változott. 
A bűncselekmények számának statisz-
tikája csökkent. A betöréses lopások 
száma csökkent, a lopásoké kis mérték-
ben növekedett. Rablás nem történt. A 
közterületi óraszám emelkedett.  

Rendeletek 
15/2015.(X.20.) önkormányzati rende-
lete a közterület filmforgatási célú 
felhasználásáról  
Bár községünkben nem jellemző a 
filmforgatás, a törvényi előírásainak 
eleget kell tenni. Rendeletben kell sza-
bályozni a filmforgatás közterület hasz-
nálatára vonatkozó előírásokat. 
16/2015. (X.20.) önkormányzati rende-
lete az egészségügyi alapellátások kör-
zetének megállapításáról 
A képviselő-testület háziorvosi, fogor-
vosi, iskola egészségügyi, védőnői 
tevékenységet egy körzetben állapítja 
meg, mely Csépa község közigazgatási 
területe 

17/2015. (X.20.) önkormányzati rende-
lete az intézményi ellátottak nyers-
anyagnorma, térítési díj megállapításá-
ról szóló 15/2014. (XII.13.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról 
2015. szeptember 1-jétől az új közét-
keztetési előírásoknak megfelelően – 
37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet – az 
iskolai étkezés vonatkozásában a nyers-
anyagnorma korosztályokra való meg-
bontása vált szükségessé.  
18/2015. (X.20.) önkormányzati rende-
let az önkormányzat 2015. évi költség-
vetéséről szóló 1/2015. (II.19.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról 
A rendelet módosítására az 
államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 34. §-a alapján van 
lehetőség. 
A rendelet jelenlegi módosításával az 
Önkormányzat költségvetésének főösz-
szege 434 e Ft-tal nő, így 406 941 e Ft-
ban kerül megállapításra. 
19/2015. (X. 21.) rendelet a természet-
ben nyújtott szociális célú tűzifa támo-
gatás helyi szabályairól 
Csépa Községi Önkormányzat részére 
4.591.050 forint vissza nem térítendő 
egyszeri támogatás került jóváhagyásra, 
melyet az önkormányzat 241 erdei m3 
keménylombos tűzifavásárlásra hasz-
nálhat fel. A szállítási költséget az 
önkormányzatnak kell fedezni.  
20/2015.(XI.20.) önkormányzati rende-
let a Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról 
A települési önkormányzatoknak 2015. 
november 30-ig kell dönteniük a fel-
adatellátás új rendelkezéseknek megfe-
lelő biztosítása módjáról, és ezen idő-
pontig kérelmezniük kell a szolgáltatói 
nyilvántartásba bejegyzett adatok mó-
dosítását. A Gyvt-beli szabályok módo-
sításra kerültek, így a Csépa Községi 
Önkormányzat által működtetett csa-
ládsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
2015.12.31-vel megszűnik. 2016. 
01.01-től a polgármesteri hivatalt mű-
ködtető települési önkormányzat és a 
közös önkormányzati hivatal székhelye 
szerinti települési önkormányzat lakos-
ságszámtól függetlenül köteles család- 
és gyermekjóléti szolgálatot működtet-
ni. Így tehát Kunszentmárton fogja 
működtetni a család és gyermekjóléti 
szolgálatot, ezen felül mivel járásszék-
hely település család és gyermekjóléti 
központ is. Előreláthatólag hetente egy 
pár napot kihelyezett ügyfélszolgálatot 
fog tartani Csépa Község Önkormány-
zatánál. 

2016-ban lesz 10 éve, a Tiszazugban 
árvízi védekezésnek. „Emlékezzünk 
meg erről az eseményről, a természet 
erejének legyőzését eredményező ösz-
szefogásról, „Kerékpáros emléktúra” 
keretében!” Javasolta Pigniczki Árpád 
képviselő. Az emléktúra időpontját az 
árvízi veszély elmúlásának időpontja 
köré tervezi az önkormányzat. Csépa 
Községi Önkormányzat Képviselő 
testülete kezdeményező szerepet vállal 
a 2016. évi árvízi emléktúra szervezé-
sében és lebonyolításában. 
21/2015. (XI.26.) önkormányzati rende-
lete a települési adóról 
Több körben tárgyalta képviselő testü-
let a rendelet tervezetet. A fejlesztések 
további biztosításához szükség van 
további bevételre. Az önkormányzatnak 
lehetősége van arra, hogy olyan adótár-
gyat határozzon meg, amit közteherrel 
nem sújt. A beszedett adó az orvosi 
rendelő felújításra, a közbiztonsági 
helyzet javítására, bel- és külterületi 
úthálózatának fejlesztésére fordítja a 
testület. A települési adóról szóló ren-
deletünk a következő: 
Csépa Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének 21/2015. (XI.26.) ön-
kormányzati rendelete a települési 
adóról 
Csépa Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazása alapján, az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és 
h) pontjában meghatározott feladatkö-
rében eljárva a következőket rendeli el: 
1. Adókötelezettség megállapítása 1. § 
Adóköteles az önkormányzat illetékes-
ségi területén elhelyezkedő termőföld, 
ami az ingatlan-nyilvántartásban szán-
tó, gyümölcsös, szőlő, kert, rét, legelő, 
gyep, erdő, fásított terület művelési 
ágban nyilvántartott terület. 
2. Az adó alanya 2. § Az adó alanya az, 
aki a naptári év (továbbiakban: év) első 
napján a földrészlet tulajdonosa. Több 
tulajdonos esetén a tulajdonosok tulaj-
doni hányaduk arányában adóalanyok. 
3. Az adó alapja és mértéke 3. § (1) Az 
adó alapja a földrészlet alapterülete. (2) 
Az adó mértéke: 5.000,-Ft/hektár 
4. Adómentesség 4. § Mentes az adó 
alól az az adóalany, akinek az e rende-
let hatálya alá tartozó és a tulajdonában 
lévő földterület(ek) nagysága összesen 
a 0,2 hektárt nem haladja meg. 
5. Adókötelezettség keletkezése, válto-
zása, megszűnése 5. § (1) Az adóköte-
lezettség a tulajdonjog megszerzését 
követő év első napján keletkezik. (2) 
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Az adókötelezettséget érintő változást a 
következő év első napjától kell figye-
lembe venni. (3) Az adókötelezettség a 
termőföld elidegenítését követő év első 
napjától szűnik meg. 
6. Eljárási rendelkezések 6. § (1) Az 
adót az adóalany önbevallással állapítja 
meg az ingatlan-nyilvántartásban tárgy-
év első napján nyilvántartott adatok 
alapján. Az adó megállapításhoz szük-
séges adóbevallást az adóalany az adó 
bevezetésének évében június 30-ig 
köteles benyújtani. (2) Az adó megfize-
tését évente két egyenlő részletben az 
adóév március 15-ig, illetve szeptember 
15-ig kell teljesíteni. Az adó bevezeté-
sének évében egyszeri alkalommal 
október 31-ig kell megfizetni az adót. 
(3) Az adóalanynak nem kell újabb 
bevallást tennie mindaddig, ameddig az 
adókötelezettséget érintő változás nem 
következett be. A változás bekövetke-
zésétől számított 15 napon belül annak 
tényét be kell jelenteni az adóhatóság 
részére. 
7. Záró rendelkezések 7. § Ez a rendelet 
2016. január 1-jén lép hatályba. 
Fialka György polgármester, Dr. Hoff-
mann Zsolt jegyző 
Közmeghallgatás 
Fialka György polgármester a 2015. 
évet összegezve az alábbiakban foglalta 
össze az elért eredményeket: 
Május 1-jén adtuk át a rönkház és hinta, 
szeméttároló, padok együttesét a csó-
nakázó tó mellett, a Csépáért Alapít-
vány Leader pályázatot adott be, me-
lyen 22 milliót nyert erre a célra. 
Külterületi mezőgazdasági utat építet-
tünk, most már a Tisza gátja meglehe-
tősen szilárd burkolatú úton közelíthető 
meg. Közmunkaprogrammal valósult 
meg, 11 millió összértékű. 
Óvoda tető teljes cseréje és nyílászáró 
csere 17 millió pályázati összeggel, 1,5 
millió önerővel valósult meg. 
3 térfigyelő kamera került felszerelésre, 
próbaüzemre, hogy ki tudjuk választani 
a járművek mozgását ki tudja szűrni.  
Balatonszárszó üdülő tető, és külső 
falazata felújításnál átfestésre került.  

Belterületi utakat újítottunk fel, a Peré-
nyi, a Béke út református templom 
melletti szakaszát, és az emlékpark 
mögötti utat. 
A Petőfi út szilárd burkolattal való 
ellátása 17,5 millióba került, aminek 
2,5 millió önereje volt.  
Pályázat kapcsán sikerült az Alkotmány 
út és Béke út közötti szakasz szilárd 
burkolattal való összekötése. 
A Községi Sportegyesület 12,7 millió 
forint értékű gépkocsit nyert pályázaton 
A sportöltöző felújítása TAO pályázat-
tal történt.  
Turisztikai szálláshely udvari részén a 
garázs felújítása történt meg.  
Szennyvízbevezetéssel összefüggő 
önkormányzati támogatások kerültek 
megítélésre. Akik nem írták alá a 
szennyvízhálózatra való csatlakozáskor 
az előtakarékossági szerződést, a cson-
kot sem kötötték be nekik. Az idén a 
bekötés költségét 250.000 Ft-ról 
150.000 Ft-ra csökkentettük. Aki ez 
irányú igényét bejelentette, az támoga-
tásban részesült. Kb. 20 lakosunk ka-
pott támogatást. Ez az önkormányzat-
nak 3 millió forintjába került. 
A Bácsvíz látja el községünket ivóvíz-
zel, és végzi a szennyvízszolgáltatást. A 
korábbi szolgáltatóval kötött szerződés 
azt tartalmazta, aki nem fizette ki a 
szennyvíz díjat, az önkormányzat ke-
zességet vállalt érte. Ez 8,5 millió forin-
tunkba került. 
A Boris kanyarban két kutat fúrtak, 5 
év után átmegy önkormányzati tulaj-
donba, mivel a földterület önkormány-
zatunké. 
Bajcsy út szilárd burkolattal lett lefedve 
a helyreállítási munkák során, amit 
jelenleg nem tudunk elfogadni, mivel 
kocsibejáróra lejt és összegyűjti a csa-
padékvizet az út egyenetlen.  
Az önkormányzat udvarán megvalósult 
50 kW-os napelem kiépítése, pályázati 
úton, 35.100.000 Ft.  
Összességében kb. 130 millió fejlesztés 
történt a településen ebben az évben. 
A jövőre vonatkozóan a testület minden 
tagja által elfogadott tervet készítettük, 
melyben az orvosi rendelő tetőzetének 

javítása elsődleges. Pályázataink nem 
nyertek, saját erőből kell megoldani a 
problémát.  
Fejlesztési elképzeléseink között szere-
pel a művelődési ház nyílászáróinak 
cseréje, szigetelése. A konyha gépészeti 
korszerűsítése. Mindenképpen szeret-
nénk a településen lévő buszmegállók 
megjavítását megoldani. Tervezzük a 
közmunkaprogram keretén belül térkő 
gyártását, várhatóan jövő év tavaszán 
indul. 
Tovább szeretném folytatni a külterületi 
utak felújítását. Tárgyalásokat folytatok 
a közvilágítás korszerűsítésére, leg-
alább 15 db lámpatest felszerelését 
kérjük, ami jelen pillanatban a lakosság 
részéről megfogalmazásra került. A 
napokban írtam alá a szociális tűzifa 
megállapodást. A fuvarköltséget ne-
künk kell állni. Ebben az évben 40-50 
m3 leszállításra kerül. A Petőfi út szi-
lárd burkolattal ellátásával kapcsolat-
ban hideget-meleget is kaptunk, de nem 
köszönte meg senki. Ingatlanszámra 
kivetítve 2-3 millió forint fejlesztést 
kapott egy-egy lakóház.  

Berényi Veronika 
kirendeltség-vezető

 
MIKULÁS ALKALMÁBÓL A FALU LAKOSAINAK 

December elején egymás után két ingyenes rendezvény volt a 
művelődési házban. 4-én, pénteken a gyermekeknek kedves-
kedtünk egy Mikulás mesével a szegedi Miniszínház előadá-
sában. Buksi és Mikulás kedves történetét tekinthették meg a 
csépai óvodások és az iskola alsó tagozatosai. A rendezvé-
nyen 124 gyermek vett részt. 
5-én, szombaton délután a felnőtteket szórakoztatta a gyulai 
Bibuczi zenekar. Nagyon jó hangulatban telt ez az egy óra; 

olyannyira, hogy néhányan táncra perdültek. Színvonalas, jól 
hangszerelt dalokat hallhattak, akik eljöttek nagyszerű ének-
hangokkal. A műsorra 53 fő volt kíváncsi. 
A rendezvényeket a Könyvtári Szolgáltató Rendszer finanszí-
rozta. 

Zarnócz Pálné 
könyvtáros

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Születés: 

Fehér Zoltán Arnold 
an. Rostás Henrietta 
Szlávik István Noel 
an. Cseh Emese 
Gödöllei Boglárka 
an. Lantos Alíz Katalin 
Fialka Vanda Nóra 
an. Borgula Anikó 
 

Halálozás: 
Terecskei Józsefné 
szül. Magyar Erzsébet 1923 
Bencsik Péter 1965 
Súlyok Margit 1925 
Bretus István 1945 
Kanálos Mihály 1936 
Almási Mihály 1954 
Horpácsi József 1932 
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ISKOLAI HÍREK 

A Petőfi Sándor Általános Iskolában a szeptember, október, 
november és december hónapok is mozgalmasan teltek. 
Szeptember 21-22-23-án a 4., 5., 6., 7. osztályosok közül 
néhányan mediációs képzésen vettek részt, mely az iskolánkban 
került megrendezésre. A tanulóink itt olyan konfliktuskezelési 
technikákkal ismerkedtek meg, amelyeket a mindennapi életben, 
a gyakorlatban is hasznosítani tudnak. 
Szeptember 24-én délután és 25-én tartottuk „Egészségnap” 
rendezvényünket. A gyerekek iskolába érkezésük után aerobic 
gyakorlatokkal hangolódtak rá a nap témájára. Azután 
forgószínpad-szerűen osztályonként különféle előadásokat, 
tájékoztatókat hallgathattak, illetve programokon vehettek részt. 
Meghívott vendégeink közül kozmetikus tartott bemutatót a 
helyes bőrápolásról, mentőtiszt magyarázta el, mi a teendő, ha 
valakit véletlen baleset ér. Védőnő vendégünk a helyes 
táplálkozásról beszélt, a fogorvos pedig minden tanulónk 
fogazatát megvizsgálta. Az osztályok ezen kívül még 
osztályfőnökeik vezetésével zöldségekből, gyümölcsökből 
szobrokat és salátát készítettek. A napot jó hangulatú 
eredményhirdetéssel zártuk, ahol kiosztottuk a helyezett 
osztályoknak az ajándék gyümölcskosarakat. 
Október 13-án a csépai 3., 4., 5., 6. osztályból páran részt vehettek 
a tiszakürti Művelődési Ház által megrendezett író-olvasó 
találkozón, melyre Bosnyák Viktória írónőt hívták meg a 
szervezők. A tanulók nagyon élvezték az interaktív 
könyvbemutatót. A 3. osztályosok egy általuk készített hatalmas 
térbeli meseillusztrációval lepték meg az írónőt, aki a kedvesség 
viszonzásaként mesekönyveket küldött tanulóinknak. 
Október 19-én 8. osztályos tanulóink Kunszentmártonban, 
november 3-án a Szolnokon rendezett Pályaválasztási Börzén 
jártak, ahol sok segítséget kaptak a jövőjük megtervezésében. 
Az őszi szünet után két héten keresztül az 5. osztályosok 
Cserkeszőlőben úszásoktatásban részesültek. 
November 13-án 5.-es és 6.-os tanulóink a Kunszentmártonban 
megrendezett Elsősegélynyújtó Versenyen vettek részt.  
November közepén az iskola tantestülete negyedéves 
eredményeik alapján értékelte a tanulókat. Akik nem teljesítették 
a minimum követelményeket, azok szüleit az iskola írásban 
értesítette, illetve néhány szülőt szóban tájékoztattunk gyermeke 
tanulási és magatartási problémáiról. Remélhetőleg a félévi 
értékelésig sokan változtatnak a negatívumokon. 

November 26-án a csépai és a tiszakürti 3. és 4. osztályosoknak 
Komplex Tanulmányi Versenyt rendeztünk az iskolában. A 
résztvevő tanulók jól érezték magukat a vidám hangulatú 
rendezvényen.  
December 7-én megérkezett az iskolába is a Télapó. A 
nagycsoportos óvodások elfogadták meghívásunkat és ők is az 
iskolásokkal együtt várták a Télapót. Az osztályok és az óvodások 
dalokkal, versekkel, kis jelenetekkel köszöntötték a Mikulást. A 
jó hangulatú programunk a csomagok kiosztásával ért véget. A 
felső tagozatosok osztálykeretben ünnepeltek.  
December 15-én 17 órától került megrendezésre a Karácsonyi 
Jótékonysági Táncest, melyet az iskolánkban is tanító SILVER 
tánciskola pedagógusai szerveztek. A tavalyi nagy sikerre való 
tekintettel az idei alkalmon is sor került tombolahúzásra. Külön 
köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik rendezvényünkre 
tombolatárgyakat ajánlottak fel! 
Az idei Családi Napot december 17-én délutánra szerveztük a 
kedves szülők bevonásával. Ilyenkor tanulóink és pedagógusaink 
a szülőkkel együtt különböző kreatív alkotásokat készítenek a 
közelgő ünnepekre.  A jól sikerült rendezvényen mindenki 
megtalálhatta az elképzeléseinek és képességeinek 
legmegfelelőbb tevékenységet. Így igazán szép dísz- és 
ajándéktárgyak születtek. 
A téli szünet előtti utolsó napon, december 18-án tartottuk szintén 
a Művelődési Házban az iskolai karácsonyi műsort. Az első 
osztályosok izgatottan készültek erre a napra, hiszen most ők 
kerültek a figyelem középpontjába, mert az ő ünnepi műsorukat 
tekinthettük meg. Kuti Gáborné és Szebellédi Anita tanító néni 
készítette fel a gyerekeket. Az első osztályosokon kívül az 
énekkar is szerepelt. A jól sikerült előadáson iskolánk dolgozóin 
és tanulóin kívül meghívott vendégeink is részt vettek. 
Szeretnénk megköszönni mindenki munkáját, segítségét, 
felajánlását,  aki arra törekedett, hogy iskolánkban jó hangulatban, 
szervezetten, nyugalomban teljen el az első félév. A Csépai Napló 
minden kedves olvasójának békés, boldog, szeretetteljes 
ünnepeket kívánnak a Petőfi Sándor Általános Iskola 
pedagógusai, dolgozói és diákjai! 

Otrosinka Ferencné 
tagintézmény-vezető

 

ÓVODAI HÍREK 
2015. október 22-én, 30 éves jubileuma 
alkalmából köszöntöttük Havrilla 
Sándorné óvodavezetőt, Évike óvó 
nénit. Íme, az elhangzott ünnepi beszéd. 
Kedves Évike, kedves meghívott 
vendégeink, polgármester úr, 
kirendeltség-vezető asszony, Katika, 
Mónika, Laci, Zoltán, nyugdíjas 
kollegáink Erzsike, Marika, Gizike néni, 
és kedves jelenlegi kollégák! 
Jeles nap ez a mai, hiszen ünnepelni 
gyűltünk össze. Havrilla Sándorné, 
Évike óvó nénit köszöntjük nagy 
szeretettel 30 éves jubileuma 
alkalmából. 
„Gondolj a múltra, ha számadást végzel, 
a jelenre, ha örömöd van, a jövőre 
mindenben, amit cselekszel.” (Joubert) 
Most, ha ünnepi számadást végzünk, 30 
éves óvónői múltadra tekintünk vissza. 
Ez a 30 év, 360 hónapot, 10 950 napot 
jelent, mely példaértékű, lelkiismeretes, 

gyermekszerető, szorgalmas óvónői 
munkával, folyamatos tanulással, 
önképzéssel, megszámlálhatatlan 
közösségi-társadalmi munkával, 
immáron negyedik éve óvodavezetőként 
az intézményért végzett kimagasló 
tevékenységgel telt el. 
1985. szeptember elseje volt az első 
munkanapod a csépai Napköziotthonos 
Óvodában. Nagyon sok kedves élményt 
őrzöl ezekről az időkről, a régi 
kollégákról, akik közül sajnos többen 
már nem lehetnek közöttünk. 1988. 
június 11-én főiskolai diplomát szereztél 
a Szarvasi Óvónőképző Intézetben. A 
munkahelyi sikerek magánéleti 
örömökkel is párosultak, hiszen 
megszületett második gyermeked. A 
gyes után óriási lendülettel, tenni 
akarással, sok-sok nagyszerű ötlettel, 
innovatív elképzeléssel vetetted bele 
magad a munkába. Aktív részt vevője 

voltál a helyi pedagógiai programunk 
kidolgozásának, többszöri 
módosításának, részt vállaltál a 
minőségbiztosításból, az integrációs 
pedagógiai program kiépítéséből, 
működtetéséből. Számtalan sikeres 
pályázat a te nevedhez fűződik. 2005. 
június 30-án a Budapesti Műszaki 
Egyetem Gazdaság-és 
Társadalomtudományi szakán sikeres 
szakvizsgát tettél. Közoktatás vezetői 
szakterületen gyarapítottad, mélyítetted 
el tudásod. Kiváló módszertani 
ismeretekkel, korszerű szaktudással, 
naprakész törvényi háttérismeretekkel 
rendelkező kollega vagy. Számtalan 
óvóképzés hallgatónak adtad át 
tapasztalatod, egyengetted, segítetted a 
fiatal gyakorló-pályakezdő óvónők 
munkáját. 
Alapító tagja vagy az óvodánk 
alapítványának, valamint Az Óvodai 
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Nevelés a Művészetek Eszközeivel az 
Óvodások Neveléséért Országos 
Szakmai Egyesületnek. Az egyesület 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának 
elnöki tisztsége is a nevedet fémjelzi.   
Évtizedeken keresztül vezető 
helyettesként támogattad Szelei 
Ferencné Erzsike vezetői munkáját. 
2012-ben megbízott vezetőként 
tevékenykedtél, 2013-tól a Vackor 
Művészeti Óvoda intézményvezetői 
tisztségét látod el. A múlt értékeit 
tiszteletben tartva formálod a jelent, 
építed a jövőt. 
„Az ember számára az a legfontosabb, 
hogy tudja, érezze, szükség van rá.” Jan 
Carlson alábbi gondolatát reméljük Te is 
igaznak és magadénak érzed. Érezd és 
tudd, nekünk, munkatársaidnak 
szükségünk van rád: egy ilyen 
sokoldalú, határozott, empatikus, 
segítőkész, kiépített 
kapcsolatrendszerrel, kiváló 
szervezőkészséggel rendelkező, a 
dolgozók érdekeit képviselő kollegára, 
vezetőre. A csépai közélet meghatározó 
személyiségét tisztelhetjük benned. 
Évtizedek óta önkormányzati 
képviselőként, önkormányzati 
bizottságok elnökeként dolgozol. 
Immáron harmadik cikluson keresztül 
alpolgármesteri feladatokat látsz el. A 
község színvonalas rendezvényei a 
szervezőkészségedet dicsérik. 
Példaértékű kommunikációs stílusod, 
rögtönző készséged pedig egyfajta 

biztosíték mind az óvodai, mind a 
községi ünnepségek sikerére.  
Az óvoda partnereivel nyílt, őszinte, 
kölcsönösen kiépített kapcsolatot tartasz 
fenn. A szülők tisztelnek, szeretnek és 
megbecsülnek, tanácsaidat kikérik. Az 
eltelt évek alatt sokuknak nyújtottál 
támogatást, sokukat átsegítetted nehéz 
élethelyzeteken. 
Több elismerés, kitüntetés megérdemelt 
tulajdonosa vagy. Csépa község 
életének fejlesztése terén végzett 
kimagasló társadalmi munkádért a 
községi önkormányzat 2007. augusztus 
19-én „Csépa Községért” kitüntető 
díjban részesített. 2008-ban a II. 
Kistérségi Pedagógusnapon kimagasló 
oktató-nevelő munkádat ismerték el. 
A vezető, a közéleti szereplő élete 
mindig nehéz. Életed nagyobb részét te 
is a munkahelyeden töltöd. Megbízható 
családod mindig melletted áll, támogat, 
ha kell segít, együtt örül sikereidnek. A 
közelmúlt kettő jelentős eseményéről 
még mindenképpen szót kell ejtenünk. 
2014. tavasza több szempontból is 
emlékezetes volt számodra. Megírtad 
pedagógus életutad összefoglalóját és 
megszületett várva-várt, gyönyörű, 
egészséges kis unokád. 
„Gyermekekkel foglalkozni: ez minden 
bizonnyal a leghálásabb munka, mi e 
földön osztályrészünkül juthat,…” 
Brunszvik Teréz e nemes elképzelése a 
te hitvallásodat is tükrözi, hiszen 
számodra is legfontosabb érték a 

gyermek, az óvodás gyermekek 
mindenek felett álló érdekének 
érvényesítése. Pedagógiádat a mély 
gyermekszeretet, humanizmus, 
céltudatosság, következetesség bátorító 
nevelés hatja át. Egy áhítattal 
meghallgatott mese után a 
gyermekszemekből visszatükröződő 
csillogást, őszinte szeretetet nem 
pótolhatja semmi. Harminc év alatt 
számtalanszor átélted, ahogy a kis 
apróságok odarohannak hozzád, parányi 
kezeikkel átölelnek és szavak nélkül is 
megértitek egymást. Ezek a 
pillanatotok, a gyermekekkel, a 
kollegákkal átélt közös élmények, 
kihívások örömök, teszik felejthetetlené 
az eltelt 30 évet. 
Befejezésül fogadd szeretettel e 
gondolatokat. 
„A siker azokhoz pártol, akik 
energikusak, hogy dolgozzanak érte, 
elég bizakodóak, hogy higgyenek 
benne, elég türelmesek, hogy várjanak 
rá, elég bátrak, hogy megragadják, és 
elég erősek, hogy megtartsák.” (L. P. 
Smith)  
Őszinte szeretettel kívánjuk neked, hogy 
ezt a sikert még nagyon sokáig őrizd 
meg, szerető családod és munkatársaid 
körében! 
az óvoda nevelőtestülete nevében: 

Kiss Magdolna 
intézményvezető-helyettes

 
EGÉSZSÉGHÉT AZ OVIBAN 

Az idén, kicsit másként zajlottak az egészségnapok az 
óvodánkban, mint eddig, hiszen mézeshetekkel egybekötve 
szerveztük meg. Nagyon sok színes program várta a 
gyerekeket és a szüleiket.  
Kedden teakóstolással indult a napunk, majd ezt követően 
minden csoportban barkácsolás zajlott. Méhecskebábokat, 
valamint méhviaszból gyertyát készítettünk. Az elkészült 
remekművekből kiállítást rendeztünk, amit az óvoda 
előterében lehetett megcsodálni.  
Szerdán sport délelőttöt tartottunk melyen, a „Bozsik 
Program” által kapott új sporteszközökkel, hat helyszínen 
különböző sportjátékokat játszottunk. Programunkon néhány 
szülő is a segítségünkre volt. A gyerekeknek rajzpályázatot 
hirdettünk „Szorgos méhecskék” címmel. A szülőket pedig 
„Almás finomságok” elkészítésével hívtuk versenyre. 
Gyönyörű rajzok és igazi különleges finomságok készültek. A 
beérkezett pályamunkákat és csemegéket zsűri bírálta és 
díjazta. A zsűri tagjainak (Túróné Guba Anna, Cseh Józsefné, 

Szelei Ferencné, Maródiné Erdősi Katalin, Zarnócz Lászlóné 
Ica néni) nagyon nehéz dolga volt. Ezúton is köszönjük a 
szülők és a gyermekek aktivitását, hogy részt vettek a 
versenyben.  
Csütörtökön egészségügyi vetélkedőn az elsőosztályosokkal 
mértük össze tudásunkat, ügyességünket. Jó hangulat alakult 
ki, a különleges feladatokat nagyon élvezték a gyerekek. 
Projektünk pénteken a Mosoly Klub Énekkarának évszaki 
koncertjével, valamint mézkóstolással zárult. A gyerekek nem 
csak mézeket és lépes mézet kóstolhattak, hanem a méhészeti 
eszközöket is megismerhették illetve kipróbálhatták. A mézet 
a gyerekek családjaik is megkóstolhatták, mivel mindenki egy 
kis üveggel vihetett haza. A mézes napokat Végh Istvánné 
SZMK elnök, férje Végh István és Havrilla Sándor helyi 
méhész támogatta.  
Sikeres és sok új ismeretben gazdag hetet zártunk. 

Bozsik Ibolya  
óvónő

ITT JÁRT A MIKULÁS 
„Minden gyermek várva vár…” Igaz volt ez idén is a Vackor 
Művészeti Óvoda gyermekközösségére. Nagy izgalommal, és 
várakozással teltek a napok. A gyermekek sokszor kérdezték: 
„Mikor jön már a Mikulás?” Közösen számoltuk a napokat 
mikor is érkezik már. Eljött a várva várt nap. A csoportokba a 
gyermekek hangosan énekelték a sok szép dalokat, és mondták 
a verseket. Ezt követően alig várták a sok finom édességet, 

amit a mikulás zacskó rejtett. Boldogság csillogott a kicsik 
szemében.  
Az ünnepi hangulat kora délután is folytatódott. Ellátogattunk 
a Művelődési Házba, ahol megnéztük a Szegedi Miniszínház 
Buksi és a Mikulás című előadást, amely magával ragadta a 
gyermekeket.  
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Ezután az óvodánkba Barkóczi Titanilla bábjátékos 
kápráztatott el bennünket a Didergő király című 
bábelőadásával. Ami szívünk is felmelegedet a gyönyörű 
történettől.  
A Napsugár csoportos gyermekek meghívást kaptak a Coop 
boltba, hiszen nyertek a Mesés Coop Mikulás rajzpályázaton. 
Kis műsor után átvették a Coop Mikulástól az ajándékot.  

A Mikulás még csak most ment el, de a gyermekek már alig 
várják, hogy újra jöjjön. 
„ Köszönjük jó öreg Mikulás bácsinknak, hogy minden évben 
szeretettel törődik velünk, és meglátogat minket!” 

Szabóné Bódi Dorina 
óvodapedagógus

 
 

IDŐSEK NAPJA 
Az Idősek világnapja alkalmából 
köszöntöm az itt összejött szép korú 
lakosságot! Ezúton fejezem ki 
tiszteletünket, hálánkat, szeretetünket 
Önök iránt, akik hosszú, munkában 
töltött éveik után közöttünk töltik 
nyugdíjas éveiket, megjegyzem: még 
ebben a korban is példás beosztással, 
mindennapi munkával, mosolygó arccal 
élve az életet. 
„Minden napból, a legközönségesebből 
is ünnepet csinálj, ha pillanatokra is. 
Egy jóindulatú szóval, méltányos 
cselekedettel, udvarias mozdulattal. 
Nem sok kell az emberi 
ünnephez……Az élet gazdagabb 
lesz….., ha megtöltöd a hétköznapok 
néhány percét a rendkívülivel, a 
jóindulattal,udvariassággal, tehát az 
ünneppel. 
Márai Sándor szavai ezek, de én is azt 
mondom, az apró, naponkénti pici 
örömök teszik elviselhetőbbé az 
életünket. Nem múlik el egy nap sem, 
hogy mi fiatalabbak rá ne 
csodálkoznánk arra, amit egy idős, beteg 
ember hordoz, a vállán s mégis mindig 
tud nekünk vigaszt, ötlete, tapasztalatot 
adni, erőt sugározni. 
Mintha mondanánk Wass Albert 
szavait: 
„Hirdessük, hogy még kék az égbolt,/ 
Ne lásson senki felleget,/ Hazudjuk azt, 
hogy ami rég volt,/ Valamikor még itt 
lehet.” 
Ez a sok nehézséget, csalódást, 
szomorúságot megélt korosztály igazi 
optimizmusa, életszeretete, ezt adják át 
naponta a gyerekeiknek. Nem is 
beszélve a sok tapasztalatról, történetről, 
ami a múltat idézi, a sütés-főzés 
titkairól, hogy el ne felejtsük: néha a 
kevés is elég. 
„Három éves korunkban úgy érezzük, 
apának mindig igaza van. Iskolásként 
rádöbbenünk, hogy apa se tud mindent. 
Kamaszkorunkban szent 
meggyőződésünk, apánknak semmiben 
sincs igaza. Ifjú családosként aztán 
rájövünk, hogy bizony sok mindenben 
igaza volt. Meglett emberkét pedig azon 
tűnődünk, de jó lenne, ha élne az apánk, 
megkérdezhetnénk tőle: igazunk van-
e?” 

Annyi buktatója van az életnek, de csak 
akkor lehet nyugodt a szívünk, ha a 
bölcs, öregedő drága anyukák, 
nagypapánk, nagymamánk rábólint a 
dolgainkra, úgymond áldását adja arra, 
amit csinálunk. 
Ez azért működik így az emberben, mert 
mindig visszanyúlunk a gyökereinkhez, 
s onnan veszünk mintát, erőt, 
tapasztalatot. 
Az embereknek az a sorsuk, hogy előbb-
utóbb segítségre szorulnak vagy 
másokon segítenek. 
A szociális munka, a szociális gondozás 
és ápolás humanisztikus, demokratikus 
eszmékből ered. Arra összpontosít, hogy 
kielégítse az emberi szükségleteket, 
fejlessze ez emberi lehetőségeket és 
forrásokat. Célja az, hogy vigaszt 
nyújtson, változtatni, kezelni tudjon, 
irányítson, és ha kell, demonstráljon, 
szóljon a társadalmi igazságtalanságok 
ellen. Mi, egészségügyben és a szociális 
szférában dolgozók azt a küldetést 
vállaltuk, hogy próbálunk jobb 
feltételeket teremteni a szűkölködőknek. 
Bármiben is szenvednek hiányt. 
Ez a mai politika irányvonala, amit előír 
a hivataloknak, az önkormányzatoknak 
és intézményrendszer kiépítésével 
működtet. 
Csépa Község Önkormányzata 
alapellátásban 48 házi gondozottat és 73 
szociális étkezőt lát el a lehívható 
normatíva segítségével és az ellátásban 
dolgozók napi tevékenységével. 
Mindennek az alapját az 
egészségügyben dolgozók vetik meg, 
akik a gondozási szükségletet igazolják 
számunkra és irányt mutatnak a szociális 
segítés folyamatában. 
Hála, köszönet áldozatos, fáradhatatlan 
munkájukért! 
Mert az öregedés születésünk 
pillanatában kezdetét veszi. Ahogy 
telnek az évek, szervezetünk egyre 
jobban elkopik, s mivel fokozatosan 
elhasználódunk és lelassulunk, idős 
korban nagy szükségünk lesz a türelem, 
az elmélyedés élményére, jóllehet, e 
tulajdonságok feleslegesnek tűnhetnek 
egy olyan társadalomban, amely csak a 
munkát, a hatékonyságot, a gyorsaságot 
értékeli. 

Az öregkor az az időszak, amikor az 
ember távlataiban szemlélheti élete 
alakulását, értelmét. Sajnos, a mai 
társadalomban az idős emberek gyakran 
egyedül, esetleg kortársaikkal élnek 
együtt, elkülönülve gyerekeiktől, 
unokáikból, a fiatalabb generációktól. 
A közelmúltban hasonló gondolatokra 
figyeltem fel a világhálón is: 
„Ha elkerülted már a hatvan évet,/ A 
lelked gyakran tűnt időkbe réved,/ A 
dolgaidban tartod még a rendet,/ De 
egyre inkább áhítod a csendet./ Már nem 
vársz rangot, címet, hatalmat,/ És nem 
mész fejjel valamennyi falnak./ Már 
tiszteled az évgyűrűt a fában,/ és hinni 
tudsz a mások igazában./ Már reméled, 
hogy nem hiába éltél,/ Mit szóval 
mondtál, vagy tettel beszéltél,/ Nem 
maradt hang a semmibe kiáltó,/ Ha nem 
is lettél irányjelző zászló./ A magad 
helyén álltál rendületlen,/ Szélben, 
viharban, ködben, szürkületben,/ Mint 
kapubálvány, őrizted a házat,/ És voltál 
tűrés, és lettél alázat./ A tiednek 
maradtál a béke,/ A nyitott ajtó biztos 
menedéke./ Ha elkerülted már a hatvan 
évet,/ Már nem hiszed, hogy adósod az 
élet./ Csak azt érzed, hogy tiéd az 
adósság,/ Mert kevés volt a salakmentes 
jóság:/ A mindent adó, semmit 
visszaváró,/ A minden próbát derekasan 
álló,/ Mely sosem számol szüntelen, 
csak árad,/ Örök fölény és örök alázat.” 
Ősz van a természetben, ősz van az 
életünkben is. Ilyentájt még bőven 
simogat bennünket a napsugár, ebben az 
időszakban ad feladatot a betakarítás. 
Az Önök élete is erről szól. Nehézségek 
közepette felnevelték gyermekeiket, 
most pedig az unokák életét követik 
türelemmel, alázattal. Ahogy az ősz is 
borús, bánatos, szürke, latyakos, az 
Önök életében is vannak nehézségek. 
Már nem tudnak olyan könnyen és 
gyorsan mozogni, hol itt fáj, hol ott fáj. 
Sokat kell költeni a gyógyszerre, de a 
szívük az nem öregszik! 
Megvívták mér az élet nagy csatáit, a 
lelkükben dúló viharok lecsendesedtek. 
Ma már tudják: „Mindennek rendelt 
ideje van, s helye van az ég alatt minden 
akaratnak…” 
Kívánom az idős és szép korúaknak, 
hogy bajaik, problémáik ellenére is 
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élvezzék az életük minden egyes 
pillanatát, mert hatalmas ajándék az élet, 
és éppen olyan kincs, hogy embernek 
születtünk. 
„És mégis, ma is,/ Örökké mennyit ad az 
élet!/ Csendesen adja, két kézzel,/ A 

reggelt és a délutánt,/ Az alkonyt és a 
csillagokat,/ A fák fülledt illatát,/ A 
folyó zöld hullámát./ Egy emberi 
szempár visszfényét,/ A magányt és a 
lármát./ Mennyit ad, milyen gazdag 
vagyok,/ Minden pillanatban, minden 

napszakban./ Ajándék ez, csodálatos 
ajándék./ A földig hajolok, úgy 
köszönöm meg.” 

Dobainé Nagy Éva 
Őszikék ESZI vezető

 

 
KÖSZÖNET A SZÉP ÜNNEPÉRT 

Egy régi idézettel kezdeném soraim: „Ünnep az, amit azzá 
teszünk!” Nos ilyen volt ez év október 17-e, az Idősek napja, amit 
nekünk rendeztek kedves vezetőink: Polgármester Úr, Csépa 
Község Önkormányzata, Vöröskereszt Helyi Szervezete, az 
Őszikék ESZI vezetője, Dobainé Nagy Éva, valamint ezen 
intézmény dolgozói. Ezt a rendezvényt szeretném tisztelettel 
megköszönni a meghívottak nevében. 
Az öregséget nem lehet megszokni, csak el kell fogadni, és 
méltósággal kell leélni. Ünneppé tették ezt a napot a szürke, 
rohanó világban, emlékezetessé tették szép műsorral, hangulatos 
zenével, és a jól megválasztott, finom falatokkal. Köszönet a 
dolgozóknak, segítőiknek a kedves felszolgálásért is, rengeteg 
munka volt ez. 

Jól éreztük magunkat, örömmel találkoztunk régi kedves 
ismerőseinkkel. Mi már ritkán látjuk egymást, kevés az olyan 
alkalom, amikor összejöhetünk. 
A közelgő karácsonyi ünnepek hangulatában kívánok 
mindenkinek szép karácsonyt, békés gyertyagyújtást családi 
körben, és egészségben eltöltött, eredményes új esztendőt! 
Egy ismeretlen szerző szép gondolataival búcsúzom: „Adj, amid 
van,/ Adj, amíg van,/ Ne bánd, hogy nem marad,/ S ha mar 
szétosztottad/ minden javad,/ Oszd széjjel magadat./ Adj, amíg 
van,/ Had legyen/ boldogabb a másik,/ Kinek lényéből az/ Öröm 
rád visszasugárzik" 

Dávid Györgyné

 
DOMBI FERENC KANONOK 1915 - 2015 

November másodikán, százegyedik 
életévében elhunyt Dombi Ferenc 
kanonok, Ipolynyék nyugalmazott 
esperese, Csépa díszpolgára 
Dombi Ferenc 1915. január 4-én született 
Csépán. Tanulmányait az esztergomi 
bencés gimnáziumban kezdte meg, majd 
ugyanitt a papnevelő intézet növendéke 
lett A kis híján egy évszázada e földi élet 
rögös útjait koptató kanonok urat 1939. 
február 26-án az esztergomi bazilikában 
szentelte pappá boldog Meszlényi Zoltán 
püspök. Papi jelmondata ,,Meggondoltam 
az életsorsomat, rendelésed felé vettem az 
utamat”, végigkísérte egész életén. Dombi 
Ferenc atyát felszentelése után 
Komáromba helyezték három éves kápláni 
szolgálatra. 1942-ben Budapestre került, 
1943-ban Őrsujfalu plébániájának első 
lelkipásztora lett, ahol 20 évig működött és 
ott élte meg a háborút. 
1949. március 6-án letartóztatták és azon 
elhurcolt és bebörtönzött papok sorsában 

osztozott, akik a Mindszenty-per külső 
gyanúsítottjai voltak. Közel egy hónapot 
töltött törvényszéki fogházban 
Pozsonyban, de végül is elengedték. 
Abban az épületben raboskodott, ahol 
Esterházy Jánost, a Felvidék mártír 
politikusát is fogva tartották. 1963-ban 
került Ipolynyékre, ahol esperesi 
kinevezést kapott, majd szentszéki 
tanácsosi címet. Dombi Ferenc Ipolynyék 
község díszpolgára volt. Nyugdíjazása 
után 2001- 2006 között kisegítő 
lelkészként működött az 
egyházközségben. 
2009-ben a megboldogult Rudolf Balázs 
megyéspüspök kanonoki rangra emelte. 
Szentelő püspökének 2009-ben történő 
boldoggá avatásán Dombi Ferenc 
személyesen is részt vett. 
Dombi Ferenc magas korával és papi 
hivatásának hosszú idejével is az 
egyházmegye legidősebb papja volt. Az 
atya idén január negyedikén ünnepelte 

100. születésnapját. Ebből az alkalomból 
Ferenc pápa is apostoli áldását küldte, 
emellett a magyar állam Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetéssel ismerte el 
Dombi Ferenc munkásságát, melyet 
Soltész Miklós államtitkár adott át neki 
személyesen január 4-én, Ipolynyéken.  
Ekkor adtuk át Csépa Községi 
Önkormányzat által adományozott 
díszpolgári oklevelet és Csépa község 
lakosainak jókívánságait. Akkor még 
szellemileg frissen, örömmel üdvözölte a 
csépaiakat, kedvvel nézegette a 
fényképeket, amelyek Csépáról készültek 
és mesélt emlékeiről. 
Önkormányzatunk Képviselő testülete és 
településünk lakói közül egy küldöttség 
utolsó útjára is elkísérte. Arra kérünk 
mindenkit, aki ismerte az atyát, hogy egy 
imát mondjon el a lelki üdvéért! Emlékét 
megőrizzük. 

Pintér Csaba Gábor 
képviselő 

 
TISZAZUGI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 

Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület bemutatkozása: 2014 
november 15-én megalakult, az alábbi személyek 
közreműködésével. 
Alapító tagok: Bárdi Anikó, Berényi Zoltán, Berényi Zoltánné, 
Danyi Attila, Dombi Ferenc, Fialka József, Gálik Adrienn, 
Gálik Jánosné, Gortva Zoltán, Pintér Csaba Gábor, Polyákné 
Szabó Mónika, Szendrei Attila, Varga Gábor, Velő Lászlóné, 
Zombori Orsolya. 
Az egyesület célja: A néptánc, népzene, népszokások és a 
népművészeti hagyományok, terjesztése, művészi szinten való 
bemutatása. A magyar népi kultúra fejlesztése, néptánc-
mozgalom terjesztése és a nemzeti kulturális örökség 
megóvása, megismertetése, a hagyományok életben tartása és 
megóvása. A szabadidő tartalmas eltöltésének 
alternatívájaként egyre több fiatal bevonása. 
Bemutatkozásképpen idén ismét házhoz ment a Mikulás, ami 
nagyon jól sikerült. Sok fiatal tartott velünk, és segített a 

szervezésben: Berényi Zoltán, Berényi Zoltánné, Berényi 
Tamás, Berényi Beatrix, Szendrei Attila, Lukács Tünde, 
Lukács Nelli, Lukács Dániel, Lantos Éva, Gálik Adrienn, 
Gálik Máté, Bódi Bernadett, Dombi Ferenc, Zarnócz Bea, 
Szvoboda László, Hegedűs Csaba, Pintér Csaba Gábor, Bertus 
Tamás, Bertus Tünde, Tóth Martin, Varga Andrea, Gortva 
Zoltánné, Gortva Zoltán. 
Szeretnénk megköszönni mindenki munkáját. A csomagok 
begyűjtésében segített a Szendrei bolt, Coop abc, Fanni bolt, 
Faház abc, Zéé abc. 
Külön szeretnénk megköszönni Bugyi Zoltánnak és 
családjának, és özv. Barta Sándornénak és családjának a 
támogatást. 
Következő rendezvényünk 2015 Óév búcsúztató 2016 Újév 
köszöntő bál a csépai Művelődési házban. 

Gortva Zoltán



 Buksi és a Mikulás című műsor. Cikk a 3. oldalon. A Falumikulás gyermekek körében. Cikk a 7. oldalon. 

Idősek napja. Cikk a 6. oldalon. 

A legkisebb Méhecskék a Vackor Művészeti Óvodában 

Egészségnap volt a Petőfi Sándor Általános Iskolában – Iskolai hírek 


