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2016: ünnepi megemlékezések az önkormányzat és az oktatási intézmények keretei között 
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Csépa Község Önkormányzata, a Petőfi Sándor Általános Iskola Igazgatósága és a Vackor Művészeti Óvoda által az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett emléknapok eseményeiről olvashatnak az alábbiakban.  
A Vackor Művészeti Óvodában Bozsik Ibolya és Réti Sándorné óvónők betanításában a nagycsoportosok március 15-ei játékűzése. 
Művelődési Házban „Márciusi ifjak” címmel a 7. osztályosok ünnepi megemlékezése Surányi Zsolt osztályfőnök vezetésével; az 
iskola énekkara énekelt. Ünnepi beszédet mondott Pintér Csaba Gábor képviselő. Fáklyás felvonulás és koszorúzás az 1848-as 
emlékműnél. A Petőfi Sándor Általános Iskolában koszorúzás a Petőfi Sándor emléktáblánál, beszédet mondott Mészáros Mária 
igazgatónő. Szivárvány művészeti vetélkedő az alsó tagozatosoknak, Ki tud többet 1848-49-ről vetélkedő a felső tagozatosoknak és 
kistérségi Petőfi-szavalóverseny a felső tagozatos tanulóknak. 
Felelős rendezők: Fialka György polgármester és Mészáros Mária igazgató, az ünnepségsorozat koordinátora Havrilla Sándorné 
alpolgármester. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
2016. január 20-án Képviselő testületi ülésen: 
A települési adóról szóló 21/2015. (XI.26.) önkormányzati 
rendelet módosításra került, 2.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:  
„2.§ Az adó alanya – a Htv. 1/A § (1) bekezdésében rögzített 
korlátozással - az, aki a naptári év első napján a föld 
tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni 
hányaduk arányában adóalanyok.” 
Befogadta a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló 
elszámolását. 
Felülvizsgálta és elfogadta a Csépai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat együttműködési megállapodását. 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 
2015/2016. tanítási év tavaszi szünetében az ingyenes étkezést 
a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek részére ingyenesen biztosítja. A szünidei ingyenes 
étkezésre jogosult gyermekek étkezési helye: Önkormányzati 
Konyha 5475 Csépa, Béke utca 167. Az ingyenes tavaszi 
gyermekétkeztetést a szülőkhöz eljuttatott kérelem 
kitöltésével és annak Önkormányzathoz való 
visszajuttatásával lehet igénybe venni. 
2016. február 17-ei Képviselő testületi ülésen: 
Elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016. (II.18.) rendeletét 382.392 E Ft költségvetési 
bevétellel és kiadással. 
Megalkotta 3/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletét a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról. A nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz elszállítása közszolgáltatás 
megszervezése kötelező önkormányzati feladat, helyi 
rendeletben kell megállapítani. Megkeresésünkre a Laki-
Gazda Nonprofit Kft a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz elszállítására az alábbi ajánlatot adta: lakosságtól 
származó - szolgáltatás díja: 1350 Ft/m3+ÁFA, lakosságtól 
származó - Bácsvíz fogadási díja: 405 Ft/m3+ÁFA, 
lakosságtól származó - VTD: 14 Ft/m3. Nem lakosságtól 

származó - szolgáltatás díja: 1350 Ft/m3+ÁFA, nem 
lakosságtól származó - Bácsvíz fogadási díja: 450 
Ft/m3+ÁFA, nem lakosságtól származó - VTD: 16 Ft/m3. A 
közszolgáltatás díja: alapdíj + szennyvíz befogadási díja. 
A hatályos törvény értelmében a vízterhelési díjat a 
Közszolgáltató szedi be a szolgáltatás árán felül. 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zrínyi 
utcát Kistemplom utca végétől hosszan keleti irányba és a 
Dózsa Gy. utcát útminőség javító céllal zúzott kővel borítja be. 
Az útjavítást a GAMESZ végzi el, az önkormányzat az 
általános tartalékból biztosítja rá a fedezetet. 

CSALÁDOK PARKJA 
A Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottság 
kezdeményezésére a Családok parkja létrehozása. Elkészült a 
temető melletti Családok parkja látványterve. 25-30 fa kerülne 
ide telepítésre. Központi helyen van, középtájon helyezkedne 
el a község fája, ez körül a családok fái kerülnének elültetésre.  
Várjuk azon családok jelentkezését, akik szívesen ültetnének, 
majd gondoznának egy fát, amely a település parkjában 
táblával ellátva az ő nevüket viselné. A parkban padok is 
elhelyezésre kerülnek. Bízunk abban, hogy ez egy kellemes, 
szép környezet lesz, ahol megpihenhetnek, ahol egy jó 
beszélgetésre sor kerül, ahol a gyermekek, unokák növekedése 
mellett a „Család fájának” fejlődését is jó érzéssel 
szemlélhetjük.  
A jelentkezést Pintér Csabánál a hivatalban, vagy az 56/323-
001 telefonszámon. 

FOGORVOS RENDELÉSE 
A csépai lakosok számára tartós helyettesítéssel megoldódott. 
A Fogorvosi Alapellátás Tiszaugon Dr. Németh Norbert által 
következő helyen és időpontokban vehető igénybe: 
Fogorvosi Rendelő Tiszaug, Rákóczi utca 42. Hétfő délután 
1300-1800 óráig. 
Sürgősségi ellátás: Lakitelek, Széchenyi krt. 46. Kedd: 1300-
1800, szerda 800-1100 és 1300-1800, péntek 800-1200. Telefon 
(rendelési időben): +36-76/449-279, +36-30/632-4537.

ANYAKÖNYVI HÍREK 
  Születés: 
Koszta Mirella (Bangó Eszter) 
Rostás Eisa Nadin (Erős Vivien) 
Papp Adrienn (Gál Mónika) 
 
  Haláleset: 
Varjasi Jánosné 89 
Bretus István 71 
Bulyáki József 67 
Zubor Ferencné 67 
Basa Sándor 65 
Kanálos Mihály 80 
Varjasi Mihály Károlyné 83 
Horváth Gábor 76 
Sipos István 55 
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot! 
Csépa Község Önkormányzata 2016. 03. 29-től 2016. 04. 8-ig a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 
Csépai Kirendeltsége udvarán, minden nap 8-13 óráig elektronikai hulladék gyűjtését szervezi! Mindennemű 
háztartási kis és nagy, szórakoztató, barkács, hiányos, működő vagy működésképtelen és egyéb elektronikai 
hulladék gyűjtésére van lehetőség. A gyűjtést ellenszolgáltatás nélkül végezzük. A hivatal udvarára történő 
szállításról a lakosnak kell gondoskodnia! 
 

A Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület köszönetet szeretne mondani, a 2015-
16 óév búcsúztató, és újév köszöntő szilveszteri bál támogatóinak és azoknak, 
akik segítettek, hogy ez a rendezvény létre jöjjön. 
Támogatóink: Szvoboda László, Gólya András, Kocsis Ferencné és Talmácsi 
Imre, ifj. Szvoboda László és családja, Hegedűs Józsefné, Polovics Zoltán és 
családja, Zarnócz Gábor és családja, Fialka Istvánné, Coop abc, Heineken, Sajt 
Kalmár, Romhányi Lászlóné, Dombi Ferenc, Nemzeti Dohánybolt (Csépa), 
Szendrei bolt, Varga Gábor, id. Velő Lászlóné, Bíró Lajos (Szelevény), 
Berényi Pál (Jászberény), Berényi Zoltán és családja, Gálik Jánosné és 
családja, Bertus Tamás, Hegedűs Csaba, Varga Andrea, Lantos Éva, Lukács 
Tünde és családja, Tiszazugi Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Lovas 
Sándorné és családja. Tisztelettel köszönjük mindenkinek a segítséget, és 
bízunk benne, hogy közös erővel folytatjuk tovább. 
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ISKOLAI HÍREK 
A 2015/2016-os tanév első féléve január 
22-én zárult. Az iskolai munkájukat 
félévkor eredményesen teljesítő 
tanulóink közül többen szép félévi 
bizonyítványokat vihettek haza. Sajnos 
több tanulónk számára viszont nem túl 
eredményesen fejeződött be az első 
félév. A tantervi követelményeket jó 
néhányan nem teljesítették. Voltak, akik 
több tantárgyból is elégtelen 
osztályzatot kaptak. A pedagógusok 
még több korrepetálási lehetőséget 
biztosítanak ezeknek a tanulóknak, de a 
szülők fokozottabb odafigyelése is 
elengedhetetlen lenne. Sok esetben a 
szülői ellenőrzés, számonkérés teljes 
hiányával szembesülünk. Reményeink 
szerint a tanév végén már sokkal 
kevesebb tanulónk bizonyítványa lesz 
elszomorító, ha mindenki megteszi azt, 
ami részéről elvárható. Akár diák, akár 
szülő, akár pedagógus… 
Január 28-29-én „Ásványgyűjtögető és 
állatbarátkozó” címmel bepillantást 
nyerhettünk a hüllők rejtélyes világába, 
megtekinthettünk számos ásványt, 
kőzetmintát, kagylót, csigát. E 
rendezvényünkön az előbb felsorolt 
anyagokból készült ékszerek 
megvásárlására is lehetőség nyílt. 
Február 1-2-3-án a harmadik osztálytól 
kezdődően minden évfolyamból néhány 
tanuló újabb mediációs képzésen 
vehetett részt a Tiszakürti Általános 
Iskolában.  
Az iskolai Farsangot a Művelődési 
Házban tartottuk február 13-án. Több 
osztály közös produkcióval 
szórakoztatta a közönséget. Az elsősök 
betűknek öltöztek és egy ABC-ről szóló 
dalocskára vonultak fel. A másodikosok 
tükörtojás jelmezben parádéztak. A 
harmadikosok indián és cowboy jelmezt 

öltöttek. Az ötödikesek egy közismert 
slágerre táncoltak focista és pom-pom 
lány jelmezben. A pedagógusok vezette 
mozgásos játékok, a táncverseny nagyon 
jó hangulatot teremtettek. Hatalmas 
sikert aratott a pedagógusokból és 
szülőkből álló retro-tánckar műsora, 
akik régebbi slágerekre, retro ruhában és 
parókában táncoltak. A szülői 
munkaközösség által szervezett program 
minden tekintetben megállta a helyét. A 
szervezők gondoskodtak a 
belépőjegyek, tombolák árusításáról, 
tombolatárgyak beszerzéséről, a büfé 
feltöltéséről, árusításról.  Ezúton is 
szeretnénk megköszönni mindenki 
munkáját, felajánlását, aki hozzájárult a 
rendezvény sikerességéhez! 
Február 15-én a szülőknek szerveztünk 
nyílt tanítási napot. 16-án Szakmai Nyílt 
Nap keretében folytattuk az iskolában 
folyó munka bemutatását. Ide helyi és 
környékbeli polgármestereket, 
jegyzőket, intézményvezetőket, de 
vidéki szülőket is vártunk. A legtöbb 
kollégánk bemutató órákat tartott, így a 
vendégek szájuk ízük szerint 
válogathattak, ki mit szeretett volna 
megnézni. Köszönjük azoknak, akik 
jelenlétükkel megtisztelték iskolánkat és 
jó hírünket viszik. 
Február 25-én tartottuk az 5. és 6. 
osztályosok számára a tiszakürti 
iskolásokkal együtt a Komplex 
Tanulmányi Versenyünket. A tanulók 
nemcsak a tantárgyi tudásukról adhattak 
számot, hanem egy igazán jó hangulatú 
vetélkedőn is részt vehettek. A verseny 
minden csapat számára megfelelő 
eredménnyel zárult.  
Az 1848-as forradalom- és 
szabadságharcról iskolai szinten 
március 11-én emlékeztünk meg. 

Hagyományainkhoz híven az alsó 
tagozatban „Szivárvány” művészeti 
vetélkedő, a felső tagozaton 
szavalóverseny volt. A helyezések 
következőképpen alakultak: 
Szivárvány vetélkedő 1-2. osztály 
„Mese” kategória: 1. Kolompár 
Gusztáv, 2. Tóth Hanna. „Vers” 
kategória: 1. Duszka Csenge és Sípos 
Katalin, 2. Polyák László, 3. Lukács 
Tamás. „Ének” kategória: 1. Palotai 
Kitti, 2. Almási Amanda. „Rajz” 
kategória: 1. Urbán Rebeka, 2. Czinka 
Kevin, 3. Farkas Julió és Varga László. 
„Óvodás rajz” kategória: 1. Borsos 
Gabriella, 2. Pigniczki Nikolett Katinka, 
3. Fialka Luca. 
3-4. osztály „Mese” kategória: 1. 
Szíjártó Virág, 2. Szabó Gergő, 3. Urbán 
Réka. „Vers” kategória: 1. Sárközi 
Adél, 2. Szalai Henrietta, 3. Cseh 
László. „Ének” kategória: 1. Demeter 
Dorina, 2. Szíjártó Virág, 3. Kolompár 
Klaudia. „Rajz” kategória: 1. Sárközi 
Adél, 2. Farkas Hajnalka, 3. Szalai 
Márkó. 
Petőfi-szavalóverseny 5. osztály: 1. 
Túri Márk, 2. Paulusz Adrienn 
(Tiszakürt), 3. Varga Dóra (Tiszakürt). 
6. osztály: 1. Duszka Boglárka, 2. 
Mészáros Borbála, 3. Balla Boglárka 
(Tiszakürt). 7. osztály: 1. Gál Netta 
(Tiszakürt), 2. Urbán János, 3. Pintér 
Martin. 8. osztály: 1. Rostás Lajos, 2. 
Szvoboda Máté, 3. Palotai Anna. 
A helyezettek jutalmakat kaptak, illetve 
a velünk ünneplő nagycsoportos 
óvodások rajzait is díjaztuk. 

Otrosinka Ferencné 
tagintézmény-vezető

 
FARSANGI ANOMÁLIÁK 

A Farsangi mulatság mindig különleges nap tanulóink 
számára. Hetekkel előtte készülnek a jelmezek, álarcok, 
forognak az elmékben az ötletek… hogyan lehetne még 
emlékezetesebbé tenni ezt a várva várt napot? Ebben az évben 
sajnos negatív értelemben vált felejthetetlenné az iskolai 
farsangunk. A Művelődési Házban a szülői munkaközösség 
tagjai egész nap sürögtek - forogtak. 
Készítették a szendvicseket, rendezgették a 
tombolatárgyakat, a konyha által sütött 
farsangi fánkokat. A pedagógusok vicces 
műsorokat, játékokat találtak ki, 
bonyolítottak le. A tombolahúzáson 
mindenki örült a nyereményeknek. 
Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy 
egy nagyon kellemes szombat délutánt 
töltöttünk el gyerekek, szülők, 
pedagógusok együtt. Ami miatt mégis 

keserű a szájízünk, illetve felháborodtunk, az nem más, mint a 
mellékelt fotón látható állapotok, ami a Farsang után a 
teremben maradt. Úgy gondoltuk, mindenképpen a falu 
nyilvánossága elé kell ezt tárnunk, mivel ez nem az iskolások, 
nem a pedagógusok szégyene. Sajnos ki kell mondanunk, hogy 
több szülői csoport és a szülők vendégei hagyták maguk után 

a képen látható szeméthalmazt. Nagyon 
nehéz úgy tanulóinkat a tisztaság, a rend 
szeretetére nevelnünk, hogy közben ezt 
tapasztalják maguk körül. Sajnos, még 
az is megfordult a fejünkben, hogy 
inkább lemondunk a bevételről (amivel 
az SZMK a gyerekek kirándulásaihoz 
szokott hozzájárulni) és legközelebb 
zártkörűvé tesszük ezt a rendezvényt!  

Otrosinka Ferencné 
tagintézmény-vezető
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ÓVODAI HÍREK 
„Farsang napja eljött már, kezdődik a 
jelmezbál,/ zeneszóra vígan lép, ring a 
tarka báli nép./ Nagy mulatság van itt 
ma, ezerféle maskara/ perdül-fordul, 
integet, búcsúztatja a telet.” 
/Lévay Erzsébet: Farsang napján/ 
Ezek a vidám sorok mottóul 

szolgálhattak a február 5-én 
megrendezett hagyományos farsangi 
mulatságnak. Mint minden óvodai 
ünnepet, ezt is gondos szervezés, lázas 
előkészület előzött meg. A farsangi 
projekt mindhárom csoportban már 
január közepén elkezdődött. A 
csoportszobák ablakaiból színes 
bohócok integettek, lampionok, 
léggömbök, csillogó-villogó díszek 
varázsolták el a gyermekeket nap, mint 
nap. Az óvodásaink rajzolással, 
festéssel, ragasztással, kézimunkával 
ötletes, egyedi szemüvegeket, 
maskarákat, kalapokat, bohócokat 
készítettek. A szülői szervezet tagjai 
ebben az évben is kivették a részüket a 
munkálatokból. Aktívan részt vállaltak a 
meghívók kézbesítésében, tombola-
zsákbamacska tárgyak biztosításában, 
csomagolásában, szponzorok 
felkeresésében. Végre elérkezett a 
várva-várt nap is. Délelőtt táncházi 
program teremtette meg a jó hangulatot. 
A tornateremben az óvoda 
gyermekközössége együtt ünnepelt. A 
talpalávalót pergő népzene szolgáltatta. 

Miközben a gyermekek a délutáni 
jelmezes mulatságra készülődtek, az 
Önkormányzati Konyha dolgozói 
megsütötték a finom szalagos fánkot, a 
szülői szervezeti tagok elkészítették a 
szendvicseket, feltálalták az ízletes 
süteményeket. A jelmezes mulatság 

délután vette kezdetét. A szülők 
aktivitását dicséri, hogy minden 
kisgyermeket ötletes, egyedi maskarába 
öltöztettek. Óvodánkból 52 kisgyermek 
jelent meg szebbnél-szebb jelmezben. A 
gyermekek előadták a kedves, humoros 
farsangi verseket, népi mondókákat, 
vidám dalokat. Minden óvodás gyermek 
Kinder Bueno csokoládét kapott 
ajándékba. Rendezvényünket a 
meghívott vendégek 24%-a tisztelte 
meg. Nagyon jól sikerült programot 
tudhatunk magunk mögött, kisóvodások 
és iskolások, fiatalok és idősebbek 
egyaránt jól szórakoztak. Az előző 
évekhez hasonlóan most is igen sokan 
támogatták rendezvényünket. Az óvoda 
15000,- Ft készpénzt kapott ajándékba, 
a „Ki mit szán?” belépőből 18680,- Ft 
gyűlt össze, tombolára 68150,- Ft-ot 
fordítottak a vendégek, papíráru, 
büfétermék és édesség  vásárlására 
57125,- Ft-ot költöttek a kedves 
megjelentek. A rendezvény bevétele 
158955,- Ft lett, melyet az előző 
évekhez hasonlóan, most is a 
gyermekekre fordítunk. 

Szponzorainknak emléklappal 
köszöntük meg önzetlen, nagylelkű 
segítségüket. Minden támogatónknak, 
szülőnek, kiemelten a szülői szervezeti 
tagoknak, az óvodás gyermekek 
nevében ezúton is szeretnénk 
köszönetünket kifejezni.  

Támogatók névsora a meghívott 
vendégeink és csépai lakosok közül: 
Berényi Zoltánné COOP ABC 
vezetője, Bódi Istvánné, Cseh 
Józsefné nyugdíjas dajka, Dancsó 
Antalné nyugdíjas dajka, Dobai 
Attila Hunyadi ABC vezetője, 
Drabos Imréné 3A 
Takarékszövetkezet elnök-
ügyvezetője, Fialka György Csépa 
község polgármestere, Gödöllei 
Krisztián Kínai ruha, cipő, diszkont 
vezetője, Kissné Kakuk Judit 3A 
Takarékszövetkezet ügyvezetője, 
Kómár Károly Csépai Sportegyesület 
elnöke, Zarnócz Lászlóné 
Önkormányzati Konyha nyugdíjas 
főszakácsa, Maródiné Erdősi Katalin 
Önkormányzati Konyha vezetője, 
Önkormányzati Konyha dolgozói, 
Palotainé Molnár Emma 3A 
Takarékszövetkezet Csépai 
Kirendeltségének pénztárosa, Réti 
Józsefné Réti bolt vezetője, Szelei 
Ferencné Vackor Művészeti Óvoda 

nyugdíjas tagintézmény-vezetője, 
Szendrei Lászlóné Élelmiszerbolt 
vezetője, Szín Istvánné Faház Mini 
ABC vezetője, Szántó Mátyásné, 
Szvobodáné Szőke Éva, Talmácsi 
Antalné, Túri Ferencné 3A 
Takarékszövetkezet Csépai 
Kirendeltségének vezetője, Türke Csaba 
Fanni Mini Áruház vezetője.  
Támogatók névsora az óvodás 
gyermekek szülei közül a Napsugár 
csoportból: Bar Edit, Bugyiné Vincze 
Katalin, Dobos Katalin, Szabó Csilla 
Eszter; a Pillangó csoportból: Baloghné 
Buczkó Mária, Cseh Rolandné, Fialka 
Györgyné, Mészárosné Gólya 
Zsuzsanna, Siposné Lantos T. Éva, 
Végh Istvánné, Vincze Ágnes, 
Zarnóczné Balla Ildikó; a Méhecske 
csoportból: Dobos Katalin, Führer 
Erika, Gulicska Katalin, Oberna 
Zsoltné, Szendrei Mariann, Tóth Nóra, 
Váradi Edit, Zarnóczné Balla Ildikó, 
valamint az óvoda dolgozói. 

Kiss Magdolna 
intézményvezető-helyettes 
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Március 15-e az óvodában 
A hazafias nevelést már az óvodás korban el kell kezdeni. Az 
ünnepség előtti hetekben mind három csoportban a március 
15-e méltó megünneplésére hangolódunk; verseket, dalokat 

tanulunk, zászlókat festünk, kokárdákat színezünk; különböző 
technikával készülnek a huszárok, a lovak és a forradalomhoz 
kapcsolódó tárgyak. Az elkészült „remekművek”, a 
gyermekek és szüleik által összegyűjtött anyagok a készülődés 
folyamán tavaszi kiállítássá rendeződtek,”Katona emlékek”c., 
melyet még ma is megcsodálhatnak az érdeklődők az óvoda 
halljában. 
Az idén a Méhecske csoport nagycsoportosai tartották az 
óvodai március 15-ei megemlékezést. Meghívtuk a nyugdíjas 
óvodavezetőnket, dajka néniket, az igazgató néniket, tanító 
néniket, nyugdíjas tanár néniket, bácsikat, hogy együtt 
ünnepeljenek velünk.  
Ezen a reggelen minden kisgyermek ünneplőbe öltözött: fehér 
ingbe, fekete szoknyába vagy nadrágba. A Méhecske 
csoportosok a gyönyörű magyar ruhában ünnepeltek.  
Nemcsak külsőben öltöztek ünneplőbe, hanem a kis lelküket is 
felötöztették erre a szép megemlékezésre kisgyermekeink.  

Bozsik Ibolya és Réti Sándorné óvó nénik megható, szívet 
melengető műsort tanítottak a kicsiknek, Galvácsiné Juditka 
daduska néni aktív segítségével. A gyerekek büszkén, 
ügyesen, bátran, fegyelmezetten emlékeztek. Az óvó nénik 
kórusa 48-as dalokkal zárta a délelőttöt. A közös éneklés 
emelkedett ünnepi hangulatot teremtett a résztvevők számára.  
Már hagyománnyá vált, hogy az ünnepség után a 48-as 
emlékparkba az általunk festett kis nemzetiszín zászlókat 
kivisszük és leszúrjuk az emlékmű köré, ahol minden csoport 
elmondja a kedvenc versét és elénekli a legkedvesebb 48-as 
nótáját, közben csodálattal figyelik a szélben lobogó 
nemzetiszínű zászlónkat. 
Évek óta a nagycsoportosok a Petőfi Sándor Általános 
Iskolásokkal együtt is ünnepelik az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulóját. A Szivárvány vetélkedőn részt 
vesznek az iskolába készülő ovisok is.  
Előző héten szorgalmasan készítik a rajzpályázatra különböző 
technikával a „műveiket”, amiket a zsűri nagy gonddal értékel. 
Visszatérve az óvodába a gyerekek boldogan mutatják a 
rajzokért kapott emléklapokat, okleveleket.  
Több kisóvodás a szüleivel és iskolás testvérével még az esti 
községi ünnepségen is részt vett. 
Így vált teljessé a megemlékezés az óvodások számára. 
Örülünk, hogy gyermekeink között van, aki már jól tudja, hogy 
mi a békesség, és a béke; a szeretet és a hazaszeretet, és azt mit 
jelent magyarnak lenni….  
Érzéseinket legszebben Faltysné Ujvári Anna: Magyar 
vagyok c. verse foglalhatja össze: 
Az én népem neve: magyar,/ Jelünk: piros-fehér-zöld./ Hogy 
én magyar gyermek vagyok,/ Engem büszkeséggel tölt./ Az én 
hazám: Magyarország/ Bölcső helyem, otthonom,/ 
Gyarapítom, vigyázok rá,/ Tönkre tenni nem fogom./ Az én 
édes anyanyelvem-/ Édesanyám bízta rám-/ A nagyvilág 
legszebb nyelve./ Bízzál bennem, kis hazám! 

Havrilla Sándorné 
óvodavezető

 

MIKOR FOGOK IDŐT TALÁLNI ISTENRE? 
A Plébániának élő közösséggé kell alakulnia, mely sok mindent kezdeményez: hittan-, ima-, munkacsoportokat, találkozókat, 
keresztény együttléteket, stb. - Aki ezekben nem vesz részt, gyakran azzal mentegetőzik: „Nincs rá időm." Nagyon súlyos hiba, 
ha valaki talál időt mindenkire és mindenre, de önmagára, saját lelke érdekében nincs ideje: arra, hogy Istennel való kapcsolatát 
ápolja, akitől örökkévalóságunk függ. 
Jézusnak van egy figyelmeztetése, mely elgondolkodásra kell, hogy késztessen minket: „Mit ér az embernek, ha az egész 
világot megnyeri is, de lelke kárt szenved?" (Mt 16,26) 

Reusz József 
plébános 

SAKK HÍREK 
Márton Kupa Sakkverseny Kunszentmárton, 2015. november 12. 

Eredmények: ifjúsági: 1. hely Túri Márk, 3. Cseh László, 4. Sárközi Soma. Serdülők: 1. Oberna Dominik, 3. Laczkó Sándor, 4. 
Tóth Martin. 

Megyei Sakk Diákolimpia Szolnok, 2016. február 6. 
Egyéni eredmények: 2. hely Oberna Dominik, 3. Palotai Anna, 5. Sárközi Soma. Csapat: 2. alsós lányok (Sípos Katalin, Sárközi 
Adél). 2. felsős lányok (Őze Anasztázia, Duszka Boglárka, Palotai Anna) 4. felsős fiúk (Tóth Martin, Sárközi Soma, Oberna 
Dominik, Laczkó Sándor, Túri Márk) 6. alsós fiúk (Szabó Gergő, Cseh László, Szanda Tibor). 

Lőrinczi László Emlékverseny Abony, 2016. február 27. 
Eredmények: II. korcsoportban 1. helyezett Szanda Tibor, 2. hely Cseh László. III. korcsoport: 1. Sárközi Soma, 2. Oberna 
Dominik, 3. Túri Márk. IV. korcsoport: 1. Tóth Martin, 2. Laczkó Sándor. 

Csetényi Mihály 
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2016-ban az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére, a csépai művelődési 
házban megtartott községi rendezvény ünnepi szónoka Pintér Csaba Gábor képviselő volt. 
 
Petőfi Sándor: A nép nevében Még kér a 
nép, most adjatok neki!/ Vagy nem 
tudjátok, mily szörnyű a nép,/ Ha fölkel 
és nem kér, de vesz, ragad?/ Nem 
hallottátok Dózsa György hírét?/ Izzó 
vastrónon őt elégetétek,/ De szellemét a 
tűz nem égeté meg,/ Mert az maga tűz; 
úgy vigyázzatok:/ Ismét pusztíthat e 
láng rajtatok! 
Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Ünneplő 
Közönség!  
Ha kérdést intéznénk itt vagy a világ 
bármely részén, hogy melyik a 
magyarság legnagyobb nemzeti ünnepe, 
nagy többségük gondolkodás nélkül 
fogja rávágni: március 15-e. Szép dolog 
ez! Ezt az ünnepet minden magyar, 
minden rendszer, a legkülönbözőbb 
politikai irányzatok, mozgalmak és 
pártok, a legkülönbözőbb gondolkodású 
emberek vallják magukénak. 1948-ban 
felemelte szavát a nemzet, és a régi rend 
kártyavárként omlott össze. 
Minden nemzet életében vannak 
fordulópontok, amelyek hosszú időre 
meghatározzák, mássá teszik annak 
sorsát. Kijelölik azt a mozgásteret, azt a 
pályát, amelyen az elkövetkezőkben 
járni lehet, s amelyen járni kell. 1848. 
március 15-e is egy ilyen pillanat volt. 
Amikor végignézünk az általunk eddig 
megtett, ezer esztendőt átszelő úton, 
láthatjuk: március 15-e azon kevés 
történelmi dátumok közé tartozik, mely 
egyként kedves minden magyar ember 
számára. Ennek titka pedig nem más, 
mint a mindannyiunkban rejlő 
hazaszeretet. A hazaszeretet egyszerre 
jelenti egymás tiszteletét, önmagunk és 
mások elfogadását. 
Egyszerű szavak ezek, megvalósításuk 
azonban igen nehéz feladat. Hiszen 
mindig elsőként másoktól várjuk ennek 
teljesülését. De miért nem lehet nekünk 
élen járni ebben? Megtanulni tisztelni az 

embereket, szeretni családtagjainkat, 
rokonainkat, embertársainkat. Ha ezek 
megvannak, akkor egyre többet tudunk 
tenni magunkért, községünkért, 
hazánkért. Mindezek megbecsülése, 
megőrzése, és ezek nemzedékről 
nemzedékre való átadása a lehető 
legnagyobb feladat. 
Mert hazaszeretet nélkül nem volna 
hazánk. Nem lenne Himnuszunk. Nem 
lenne közös történelmünk. Nem lenne 
szabadságunk és függetlenségünk. Nem 
lenne kultúránk, tudományunk, 
megannyi világraszóló teljesítményünk. 

Nem volna nyelv, amelyen magyarul 
vallhatnánk szerelmet, és amelyen 
magyarul szólíthatnánk édesanyánkat. A 
hazaszeretet számomra mindezt együtt 
jelenti. 
Azt, hogy nekünk, mai magyaroknak 
van mire büszkének lennünk. Van mire 
vigyáznunk. Van mit gyermekeinknek 
továbbadnunk. Van hazánk. Van 

múltunk és van jövendőnk. Van miért 
őrizni szívünkben a reményt. 
Ma az a feladatunk, hogy éljünk és 
gyarapodjunk. Jussunk előbbre életünk 
során. Amit a márciusi ifjak adtak 
nekünk, az az egész nemzet életének egy 
olyan pillanata, amely azóta is erőt ad 
nekünk, amikor egy szebb és boldogabb 
életről gondolkodunk. Március 15-e az 
előttünk járók számára ugyanolyan, 
mint számunkra, egy boldogabb kor 
gyermekei számára, és mint az égen a 
hajósok számára a sarkcsillag: mutatja 
az utat. S ha borult is az ég, és a felhők 
el is takarják olykor, azért a helyéről el 
nem mozdul, s mihelyt fordul a szél, újra 
fényesen ragyog. 
Tisztelt ünneplő Közönség! Kedves 
Barátaim! 
Március közepén minden évben újra 
meg újra feltűzzük a kokárdát, a 
nemzetiszínű szalagból készített 
bokrétánkat. Pedig a forradalomnak már 
vége, a harcot ott akkor a csatamezőn 
elvesztettük. És mégis, évről évre 
átgondoljuk elődeink tetteit. A 
forradalom minden évben újra és újra 
megszületik a szívünkben. 
Belegondolunk, hogy milyen nagy 
bátorság volt egy régi és erősen 
megkopott, de nagy hatalmú és erős 
politikai rendszer ellen fellázadni. 
Emlékeznünk kell. Emlékeznünk kell 
Petőfire és a márciusi ifjakra. 
Emlékeznünk kell a mártírokra, az aradi 
tizenháromra és a névtelen katonákra, 
akiket messzire hurcoltak hazájuktól, 
hogy idegen országokban harcoljanak 
idegen érdekekért. Hisz Petőfi Sándor a 
Nemzeti dalban ezt a kötelességet rótta 
reánk: „Hol sírjaink domborulnak,/ 
unokáink leborulnak/ S áldó imádság 
mellett/ Mondják el szent neveinket” 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 
A Petőfi-emléktáblánál tartott ünnepségen Mészáros Mária igazgatónő gondolatai 

hangzottak el. 
 
Tisztelt Megemlékezők! Tisztelt 
Ünneplő Közönség! 
„Vannak napok, melyek nem szállnak 
el,/ De az idők végéig megmaradnak,/ 
Mint csillagok ragyognak boldogan / S 
fényt szórnak minden születő 
tavasznak.” 
Nekünk, és minden magyarnak március 
15-e jelenti ezt a napot. Ez a nap a 

magyar nemzet ünnepe, - olyan, mint 
egy családi ünnep: ünneplőbe 
öltöztetjük testünket, lelkünket, 
emlékezünk elődeinkre, a nap hőseire, 
tiszteletünket és hálánkat fejezzük ki 
azok iránt, akik nagyszerű örökséget 
hagytak ránk. Ismerni a múltat, ápolni a 
hagyományokat, büszkén vállalni a 
hovatartozást, vállalni őseinket és 

hivatkozni mindazokra az értékekre, 
amit megalkottak – és amelyek kiállták 
az idők próbáját - szent kötelességünk. 
Ők valóban igazi reformerek voltak, 
tetteiket a közérdek, erkölcsi tisztaság, 
emberi tisztesség, a tudás és politikai 
hozzáértés vezérelte. Használni akartak, 
nem ragyogni. Gyakorlatias, józan, 
hatalmas munkabírású emberek voltak.  



7 

 

Nem volt köztük egy sem, aki ne látta 
volna reálisan az ország helyzetét, 
feladataik nehézségét, súlyát. Nem 
ígértek csodákat, de amit ígértek, 
teljesítették. Lelkiismeretük parancsára 
hallgattak. Igazat mondtak, és igazul 
cselekedtek.  

Itt állunk Petőfi Sándor emléktáblája 
előtt. Iskolánk névadója, a semmilyen 
körülmények között meg nem alkuvó 
költő, aki nem csak példakép, hanem 
mérce, mely életünket, 
mindennapjainkat, de ünnepeinket is 
minősíti. Hiszem és vallom, hogy 
szükségünk van Petőfi és a többi 
márciusi ifjú erkölcsi nagyságának, 
közösségi áldozatvállalásának, 
kitartásának példájára, hogy nemzetünk, 
ez a nagy család megmaradjon. 
A szabadságharc hősei a bátorság igazi 
példáját hagyták ránk, - céljaikért, 
amiben szentül hittek, - sokan a 
legtöbbet, az életüket áldozták. Az ő 

áldozatuk erőt kell hogy adjon nekünk 
ma és ezután is, hogy mi is 
megvívhassuk saját mindennapos 
harcunkat, - s akkor áldozatuk nem volt 
hiábavaló.  
Az ember dolga, hogy szabad legyen, s 
ez a dolga a nemzeteknek is. A szabad 

embert nem kísérti, hanem 
bátorítja, előre viszi a múlt. 
Szabad ember az, akinek 
szülőföldje a hazája. Félelem 
nélkül szeretni a talpalatnyi 
földet – a hazát, mely bölcső s 
majdan sírunk is, „mely ápol s 
eltakar”, feláldozni érte 
mindent, - erre tanít minket a 
48- as elődeink példája. De 
megtanított arra is, hogy a 
történelem menetét a 
mindennapi emberi 

cselekedetek, a hétköznapok apró csatái 
viszik előre – erre nagy szükség van ma 
is. 
A történelem úgy tartja, hogy a 
forradalom elbukott, - de mi tudjuk, 
hogy ez nem így van, - hiszen tőlük 
kaptuk az igazi szabadságot, a lélek 
szabadságát, amelyet nem állíthatnak 
meg sem vasfüggönyök, sem határok, - 
minden évben legalább egyszer, - a mai 
napon, - egységes magyar nemzetté 
kovácsolja össze a világban 
szétszóródott magyarokat. Petőfi előtt 
ma is fejet hajtunk, mert ő számunkra, 
de a magyar nemzet közös emlékezete 
számára is nem csak egy költő, Ő a 

szabadság költője. Szelleme itt él 
közöttünk ma is, - március 15-én minden 
évben-, emlékeztet, lelkesít, ünneplőkké 
varázsol mindannyiunkat. 
Diadalt aratott eszméivel, amelyeket a 
XIX. század költői számára fogalmazott 
meg, ma is időszerűek és holnap is azok 
lesznek: „Ha majd a bőség kosarából/ 
Mindenki egyaránt vehet,/ Ha majd a 
jognak asztalánál/ Mind egyaránt foglal 
helyet,/ Ha majd a szellem napvilága/ 
Ragyog minden ház ablakán:/ Akkor 
mondhatjuk, hogy megálljunk,/ Mert itt 
van már Kánaán!”

 

FELHÍVÁS 
Az 1946-1989 között az általános iskolában működő úttörőszervezet dokumentumaiból tervezünk kiállítást rendezni a 
Falunapon. Feltételezzük, hogy az 1800-as számú József Attila úttörőcsapat sok mindenkiben emlékeket ébreszt. Kérjük, akinek 
még vannak fellelhető emlékei szíveskedjenek összegyűjteni, és a kiállításra rendelkezésünkre bocsátani. (Egyenruha és 
tartozékai: síp, nyakkendő, öv stb. Úttörőzsebkönyvek, őrsi és rajnaplók; kulturális, sportrendezvények, táborok, 
akadályversenyek részvételét igazoló emléklapok, fotók, egyéb elismerések stb.) 

Csetényi Mihályné 
nyugalmazott tanár 

 
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken. 
Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384, E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu Minden információt bizalmasan kezelünk! 
PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? 
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a 
gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 E-mail: info@cchr.hu Weboldal: 
www.emberijogok.hu Minden információt bizalmasan kezelünk! 
 



Képösszeállítás az 1848-as forradalom tiszteletére rendezett emléknapokról 

Fotók: Kovács Sándor

Az emléktáblánál tisztelgett Kolompár Gusztáv, Havrilla Sándorné, Dr. Hoffmann Zsolt, Fialka György, Mészáros Mária, Csetényi Mihályné 

A Petőfi-szavlóverseny tiszakürti és csépai versenyzői, valamint a 
zsűri tagjai 

Az iskola diákjai 


